
DINSDAG 6 JULI 2010

VOORZITTER: JERZY BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

(De vergadering wordt om 9.05 uur geopend)

2. Ingekomen stukken: zie notulen

3. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en
de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen

4. Balans van het Spaanse voorzitterschap (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Spaanse
voorzitterschap. Ik wil de heer Zapatero hartelijk welkom heten, die zal spreken namens de Raad. Mijnheer
Zapatero, het woord is aan u.

José Luis Rodríguez Zapatero, fungerend voorzitter van de Raad. − (ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en
heren, ik maak hier mijn opwachting om een toelichting te geven en de balans op te maken van het roulerende
voorzitterschap van Spanje dit semester. Toen ik hier aan het begin van deze periode was, vertelde ik u dat
wij twee grote doelstellingen hadden.

De eerste doelstelling was de tenuitvoerlegging en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat
een nog completere Europese Unie nastreeft. De tweede grote doelstelling, die direct verband houdt met de
ambitie om een steeds sterkere band tussen de Europese burgers te creëren, was – met het oog op economisch
herstel – het bewerkstelligen van een grotere eenheid in het economische beleid, die de onevenwichtigheden
tussen onze economieën wegneemt en de Europese Unie in een gunstiger positie brengt voor de vergroting
van het concurrentievermogen, terwijl het huidige welvaartsniveau op peil blijft.

Dit waren de twee grote doelstellingen. Ik kan u verzekeren dat het Spaanse voorzitterschap zich bij de
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon naar eer en geweten heeft gekweten van zijn taken om het
nieuwe institutionele evenwicht te waarborgen en om de nieuwe Europese instellingen, die wij Europese
burgers onszelf geschonken hebben met het Verdrag van Lissabon, te versterken. Het gaat hier om het
voorzitterschap van de Europese Raad, dat in het leven is geroepen om de Europese vertegenwoordiging te
verbeteren en om te zorgen voor continuïteit in de politieke programma’s van de Europese Unie. Daarnaast
is de functie van hoge vertegenwoordiger gecreëerd om het gemeenschappelijk optreden in het buitenlands
beleid te versterken.

Dit nieuwe institutionele evenwicht ontspringt bovendien grotendeels uit de geest en de letter van het Verdrag
van Lissabon, dat heeft geleid tot de nieuwe rol van dit Parlement met grotere bevoegdheden voor de
vertegenwoordiging van de Europese burger.

Mijnheer de Voorzitter, we hebben in deze zes maanden met dit Parlement en in samenwerking met de
nieuwe voorzitter van de Raad geprobeerd trouw te blijven aan de letter en de geest van het Verdrag van
Lissabon, waarbij we steeds een vruchtbare, positieve en laagdrempelige dialoog met de Europese Commissie
hebben gevoerd. Ik noem de Europese Commissie hier als laatste om dit Parlement eraan te herinneren dat,
in de geest van de oprichting van de EU en het Verdrag van Lissabon, de verdediging van de communautaire
instellingen en de communautaire methode de belangrijkste garantie is voor de essentie en de vooruitgang
van de Europese Unie. Deze versterking en gedeelde verantwoordelijkheid van de communautaire instellingen
heeft altijd een prominente plek gehad in Spanje en de Spaanse regering en dat zal ook altijd zo blijven.

Als het voorzitterschap van Spanje iets heeft geleerd van het Verdrag van Lissabon, is het wel dat we zoveel
mogelijk gebruik moeten maken van een zo goed mogelijke communautaire methode en dat we de rol van
de grote communautaire instellingen moeten versterken als het gaat om het optreden in en de gedeelde
verantwoordelijkheid voor de grote Europese thema’s.
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Dames en heren, ik zei u reeds dat de economie – de economische crisis en de sterke behoefte om een
gezamenlijk economisch beleid, een grotere economische unie, op te richten – een belangrijk doel is geweest
van het Europese voorzitterschap van Spanje. Ik wil dan ook benadrukken dat we in deze periode resultaten
van formaat hebben geboekt.

Er is wezenlijke vooruitgang geboekt op het gebied van economisch bestuur. Het duidelijkste bewijs hiervan
is dat er nieuwe instrumenten in werking zijn gesteld om lastige situaties het hoofd te bieden. Het gaat hier
om nieuwe samenwerkingsmiddelen die tot nu toe ongekend waren in de Europese Unie, zoals
steunmaatregelen voor de problematische overheidsschuld in Griekenland of het instrument voor financiële
stabiliteit, dat is goedgekeurd door de Raad en de Raad Ecofin en dat is ingevoerd in de zevenentwintig
EU-landen.

Bovendien hebben we in deze periode, zoals u weet, een gemeenschappelijke strategie voor groei en
werkgelegenheid tot 2020 aangenomen. We hebben bij het bepalen van deze strategie met de Commissie
samengewerkt door haar onze steun te verlenen. Het gaat om een strategie die ambitieuzer is voor het
concurrentievermogen, de innovatie, de werkgelegenheid en de sociale integratie. Het is tevens een strategie
met een nieuw bestuur. Waar er met het Verdrag van Lissabon een bestuursprobleem was, is de Europa
2020-strategie zo ontworpen dat de nieuwe werkbeginselen verbeterd zijn om rekening te houden met
zowel de gemeenschappelijke doelstellingen van de Europese Unie als de doelstellingen van de afzonderlijke
lidstaten.

Daarnaast hebben we in deze periode een nieuw kader voor het Stabiliteits- en groeipact gecreëerd, hoewel
dit nog tot in detail moet worden uitgewerkt. Met dit nieuwe kader moet strenger worden toegezien op de
naleving van het Stabiliteitspact, door middel van nieuwe criteria en nieuwe mechanismen voor preventie
en garantie door de Europese instellingen.

We hebben in deze periode ook een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw
pakket verordeningen voor de financiële sector. We weten dat de crisis een financiële oorzaak had die niet
binnen onze grenzen, maar in de Verenigde Staten, lag. We weten dat de crisis een grote impact heeft gehad
op onze financiële instellingen en vandaag kunnen we zeggen dat we praktisch gezien alle aspecten van
financieel toezicht hebben geperfectioneerd dankzij het besluitvaardige optreden van dit Parlement. Binnen
enkele maanden zal er een nieuw regelgevingskader zijn voor financieel toezicht dat alle financiële producten
omvat, dat oplossingen biedt in crisissituaties en dat veel meer preventiemechanismen kent voor mogelijke
systeemrisico’s.

Verder juich ik ook de beslissing van de Europese Raad toe om het vertrouwen in de Europese financiële
instellingen te vergroten door middel van “stresstests” van onze banken. Deze vorm van transparantie zal
ongetwijfeld het vertrouwen, dat onder druk stond in deze periode, gedeeltelijk herstellen.

Kortom, mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er zijn belangrijke vorderingen geboekt in de economische
unie. Ik wil benadrukken dat deze vorderingen van blijvende aard moeten zijn op twee cruciale punten, die
in deze periode vooral als gevolg van de crisis onderwerp zijn geweest van diepgaande publieke en politieke
debatten en bespiegelingen onder de Europese burgers.

In het eerste geval betreft het de versterking van het Stabiliteits- en groeipact, zowel voor het preventieve als
correctieve aspect, als voor de toepassing van stimuleringsregelingen of juist sancties. Het Spaanse
voorzitterschap heeft deze maatregelen vanaf het eerste moment verdedigd. In het tweede geval gaat het om
macro-economisch toezicht, om indicatoren die het concurrentievermogen en onevenwichtigheden toetsen
in het kader van een gemeenschappelijk optreden.

Voor wat betreft de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wil ik de aandacht graag vestigen op het
institutioneel evenwicht, zoals ik ook al aan het begin van mijn toespraak deed. Als eerste roulerend voorzitter
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet ik zeggen dat we een goed verdrag hebben
ondertekend. Het is een beter verdrag, een verdrag dat streeft naar een zo compleet mogelijke unie. Het is
echter ook een verdrag dat een grote politieke bereidheid vereist van de zevenentwintig lidstaten. De politieke
bereidheid van de zevenentwintig regeringen om bevoegdheden over te dragen aan de voorzitter van de
Europese Raad, om de Commissie steeds meer de mogelijkheid voor initiatief te bieden en uiteraard om de
inmiddels beslissende en centrale rol van het Europees Parlement te erkennen.

En het Verdrag van Lissabon mag dan boven alles de route zijn richting een completere Unie, een zo nauw
mogelijke unie van de Europeanen zal niet bestaand of niet zichtbaar zijn als ze niet als zodanig wordt
onderkend door de buitenwereld. Dit betekent dat de route richting een zo compleet mogelijke unie
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noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met een buitenlands beleid met steeds meer eenheid, met steeds meer
gemeenschappelijke ruimtes en met steeds meer één Europese stem, zoals veel pro-Europeanen graag zouden
zien.

Staat u mij daarom toe dat ik kort refereer aan de stappen die we gezet hebben richting ons doel van de
versterking van het buitenlands beleid. Allereerst heeft het Spaanse voorzitterschap in april voldaan aan de
opdracht van de Europese Raad door een politiek besluit te nemen over de Europese dienst voor extern
optreden. Op 21 juni van dit jaar bereikten dit Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord
over de oprichting van een nieuwe Europese dienst voor extern optreden, waarover het Parlement zich juist
in deze vergaderperiode in de plenaire vergadering zal moeten uitspreken. Ik hoop dat de uitkomst hiervan
positief is omdat dit zonder twijfel een nieuwe en belangrijke pilaar zal zijn van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid dat we graag zouden zien.

Verder heeft het Spaanse voorzitterschap actieve steun verleend aan de hoge vertegenwoordiger voor
buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid. De hoge vertegenwoordiger heeft samen met de Commissie en
de Raad de voorbereidingen getroffen voor een aantal toppen in deze periode – met Rusland, Japan, Pakistan,
Canada, Marokko, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Hiervan zijn de vruchten geplukt in de vorm
van handelsovereenkomsten, die de economische positie van de Europese Unie verbeteren, perspectieven
bieden in veel landen in Latijns-Amerika en ongetwijfeld de reeds sterke banden van het Europese continent
met Latijns-Amerika op cultureel, economisch, politiek en sociaal gebied, verder zullen versterken.

Op dezelfde wijze hebben we de banden met onze buren versterkt. We hebben een top gehouden met Rusland
en, ondanks het feit dat er geen top is geweest met de Verenigde Staten, zoals aanvankelijk was gepland, wil
ik benadrukken dat we in deze periode tot een aantal zeer belangrijke overeenkomsten zijn gekomen met
de Verenigde Staten. Het gaat hier onder meer om overeenkomsten voor de strijd tegen terrorisme en
overeenkomsten die van groot juridisch en politiek belang zijn, zoals de SWIFT-overeenkomst, waarin ook
dit Parlement een cruciale rol heeft gespeeld – en dit is bepaald geen gemakkelijk thema – en waarover in de
plenaire vergadering een standpunt zal moeten worden ingenomen in deze vergaderperiode. Daarnaast is
er op 24 juni een belangrijke economische overeenkomst ondertekend betreffende de luchtdiensten tussen
de Verenigde Staten en de Europese Unie, beter bekend als de "open skies"-overeenkomst, die zal leiden tot
de oprichting van een gemeenschappelijke trans-Atlantische luchtvaartruimte, die goed is voor 60 procent
van het wereldwijde passagiersvervoer.

In het Middellandse Zeegebied, een van de gebieden die erg gevoelig zijn voor de Europese Unie, zoals u
weet, heeft het Spaanse voorzitterschap in overleg met de instellingen besloten de top van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied uit te stellen tot november, gezien de conflictsituatie in deze regio. Het idee van een
top van de Unie voor het Middellandse Zeegebied in juni zou mogelijk kunnen leiden tot een mislukking
voor de Unie en er komt ongetwijfeld een veel geschikter en constructiever moment voor de rol van de Unie
voor het Middellandse Zeegebied, namelijk een bijdrage leveren aan de dialoog in het Midden-Oosten.

Ik wil benadrukken dat onder ons voorzitterschap voor de eerste maal in de Europese Raad een specifiek
debat is gehouden in deze hoge instelling over politieke samenwerking. Bij gebeurtenissen die voor burgers
van groot belang waren vanwege de enorme impact en verwoestende kracht ervan, zoals de aardbevingen
in Haïti en Chili, heeft het Spaanse voorzitterschap in samenwerking met de Commissie, de lidstaten en de
hoge vertegenwoordiger een belangrijk aandeel gehad in de hulpverlenings- en solidariteitsinspanningen.

Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in het onderhandelingsproces met Kroatië met het afronden van
drie hoofdstukken en het openen van vijf hoofdstukken. In de onderhandelingen met Turkije is hoofdstuk
twaalf geopend. Verder is het onderhandelingsproces met Servië over de stabilisatie- en associatieovereenkomst
weer op gang gebracht, zodat alle Balkanlanden zich momenteel in het Europese integratieproces bevinden,
wat het Europese perspectief voor de Balkan aanzienlijk dichterbij brengt.

Ook zijn de onderhandelingen met IJsland geopend na de goedkeuring hiervan door de laatste Europese
Raad, nadat de terughoudendheid bij enkele lidstaten was weggenomen. Dit is erg goed nieuws voor het land
en geeft aan dat Europa nog altijd groeiende is en dat de Europese Unie aantrekkingskracht uitoefent op onze
buurlanden en daarom een belangrijk rolmodel is voor stabiliteit en vooruitgang in deze wereld.

Ik wil graag eindigen, mijnheer de Voorzitter, met een korte verwijzing naar enkele initiatieven die direct te
maken hebben met de uitbreiding van de Europese Unie op het terrein van het burgerschap. We hebben
stappen gezet richting de invoering van het burgerinitiatief. Zoals bekend zal de inwerkingtreding hiervan,
waarover onderhandeld moet worden met dit Huis, een belangrijke rol spelen bij de betrokkenheid van de
burger bij het Europese integratieproces. We hebben unaniem het mandaat voor de aansluiting van de
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Europese Unie als zodanig bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens goedgekeurd,
wat grote prioriteit had voor het Europese voorzitterschap. Daarnaast hebben we belangrijke stappen gezet
in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en de strijd voor gelijkheid met de oprichting van het Europees
Waarnemingscentrum voor geweld tegen vrouwen en met het initiatief voor een richtlijn betreffende een
Europees beschermingsbevel voor bescherming van slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

Ook hebben we het actieplan van het Programma van Stockholm van 2010 en de strategie voor interne
veiligheid aangenomen. Daarnaast hebben we de eerste evaluatie uitgevoerd van het Europees pact inzake
immigratie en asiel. Verder hebben we nieuwe regelgeving gesteund voor orgaandonaties en transplantaties
en hebben we de richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg aangenomen. Kortom,
belangrijke zaken die direct te maken hebben met de belangen van de Europese burgers voor de uitbreiding
van hun rechten en voor een grotere participatie in het proces van de totstandbrenging van een Europese
politieke bereidheid.

Ik wil eindigen met een korte beschouwing, mijnheer de Voorzitter. In deze zes maanden hebben we
geprobeerd een aanpak te ontwikkelen betreffende de institutionele veranderingen, die een reactie vereisten
die is gebaseerd op politieke visie, welwillendheid en commitment. We hebben geprobeerd in deze zes
maanden de gevolgen van de ernstige economische crisis aan te pakken om vertrouwen en eenheid te wekken
onder de Europeanen. In deze zes maanden hebben we ons ingezet voor en gewerkt aan de uitstraling en de
aanwezigheid van Europa in de wereld en we zijn ervan overtuigd dat dit project meer kracht en vitaliteit
heeft dan toen het begon, een project dat zoveel enthousiasme en zoveel toekomst biedt voor de Europeanen.
We zijn er ook van overtuigd dat met het Verdrag van Lissabon Europa weer een belangrijke leider en een
stabiele politieke factor kan zijn die als voorbeeld geldt voor de werking van democratie, maar ook voor
economische kracht, die concurrerend is, maar ook het sociale model handhaaft.

Ik wil ten slotte het Europees Parlement bedanken voor zijn samenwerking, de heer Van Rompuy, voorzitter
van de Europese Raad, voor zijn buitengewone gevoel voor verantwoordelijkheid en zijn leiderschap en tot
slot de Commissie voor haar aanwezigheid, voor het feit dat ze de communautaire geest wakker houdt en
omdat ze strijdbaar is in de verdediging ervan, hoewel dit voor regeringen zoals de onze soms lastig is. Maar
dat is waar het om gaat als we het hebben over Europa tot stand brengen, Europese belangen behartigen en
de juiste weg kennen.

(Applaus)

José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie. − (PT) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden ...

(ES) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, het Spaanse voorzitterschap en de afgelopen maanden
zijn een heel bijzondere periode geweest voor de Europese Unie.

In de eerste plaats is dit een periode van diepgaande verandering geweest, met de recente inwerkingtreding
van het nieuwe Verdrag, dat dit Parlement nieuwe bevoegdheden heeft toegekend, dat een nieuwe relatie
tussen de Europese Raad en het roulerend voorzitterschap heeft gecreëerd en dat tot een nieuwe Commissie
heeft geleid, mede dankzij de steun van dit Parlement. Maar daarnaast is dit ook een periode van grote
economische spanningen geweest voor de Europese economie, en vooral voor de eurozone. Een crisis die
ons voor nieuwe uitdagingen heeft geplaatst en die nieuwe antwoorden van ons vereist.

Tot dusver zijn we geslaagd voor de test. We hebben laten zien dat we in staat zijn om ongekende maatregelen
te nemen om de financiële stabiliteit in de eurozone te waarborgen. Zo hebben we de basisbeginselen van
solidariteit en verantwoordelijkheid hoog gehouden, hebben we het reddingspakket voor Griekenland
aangenomen, hebben we een stabilisatiemechanisme ingevoerd – van 750 miljard euro – en hebben we de
economische governance van de Europese Unie versterkt om toekomstige crises te vermijden en te voorkomen.

Vandaag wil ik eer bewijzen aan Spanje en aan het Spaanse fungerend voorzitterschap van de Raad, dat heel
positief en trefzeker is geweest en dat zich heeft afgespeeld in een moeilijke en zeer bijzondere context. De
sterke persoonlijke gecommitteerdheid van voorzitter Rodríguez Zapatero aan Europa en aan de
communautaire geest en de communautaire methode zijn van essentieel belang geweest om deze uitdagingen
het hoofd te bieden. Ook de inspanningen die alle Spaanse autoriteiten hebben verricht zijn van cruciaal
belang geweest. Veel dank daarvoor. Het stemt mij met name tevreden dat we goed hebben samengewerkt
en in deze zes maanden belangrijke resultaten hebben geboekt, de Europese Unie hebben voorzien van een
agenda voor nieuwe groei die slim, duurzaam en inclusief is, en cruciale besluiten hebben genomen om de
economie van de Europese Unie te stabiliseren en te versterken.
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Met de aanneming van de Europa 2020-strategie hebben we voor het eerst een algemene aanpak die een
slimme begroting combineert met structurele hervormingen, versterkte politieke en economische coördinatie
en de hervorming van onze financiële markten. Europa 2020 is onze agenda voor de sociale markteconomie
in de eenentwintigste eeuw. De strategie zal eraan bijdragen dat we alle instrumenten kunnen inzetten, op
alle niveaus, om het scheppen van banen en het aanboren van nieuwe bronnen van groei te bevorderen.

Het Spaanse voorzitterschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vooruithelpen van die agenda en in
het bijzonder bij het bereiken van overeenstemming over de vijf door de Commissie voorgestelde
hoofddoelstellingen. Deze doelstellingen zijn belangrijk. Er gaat voor Europa 2020 een politieke boodschap
van uit die iedereen kan begrijpen en waar niemand tegen kan zijn: werkgelegenheid, onderwijs, innovatie,
milieu en sociale integratie. Ik wil speciaal wijzen op de steun van Spanje bij het bereiken van overeenstemming
over de doelstelling voor armoedebestrijding. Velen hebben hun twijfels geuit over de juistheid om daar op
Europees niveau een doelstelling voor te formuleren. Ik denk echter dat we met deze overeenstemming
hebben laten zien dat de sociale dimensie een onmisbaar onderdeel van ons gemeenschappelijk project is.

Onze doelstellingen werken als katalysator. Ze zijn goed communiceerbaar en ze zijn goed gericht. Bovendien
verschaffen ze ons een structuur om de voortgang te stimuleren en te controleren. Na de goedkeuring ervan
door de Europese Raad, in juni, beschikken de lidstaten en de instellingen nu over instrumenten om Europa
2020 in de praktijk toe te passen, vooral door middel van de zeven vlaggenschipinitiatieven en de nationale
hervormingsprogramma’s. De volgende uitdaging, voor iedereen, is dat we ervoor moeten zorgen dat we
dit in echte resultaten vertalen.

(EN) Samen met het Europees Parlement heeft het Spaanse voorzitterschap ook substantiële vooruitgang
geboekt op het gebied van de financiële regelgeving.

Ik noem het “vooruitgang” ten opzichte van de standpunten die de Raad en het Parlement zes maanden
geleden nog hadden. Maar ik noem het geen “doorbraak”. Ja, we staan op het punt een overeenkomst af te
sluiten over het pakket betreffende het financieel toezicht, maar we moeten er nu de vaart in zien te houden.
Ik doe een beroep op alle lidstaten en alle leden van dit Parlement om hun volledige verantwoordelijkheid
te nemen. We streven er niet alleen uit praktische overwegingen naar om het nieuwe systeem tegen het eind
van het jaar op de rails te hebben. Het is ook een kritisch politiek signaal. Alle drie de instellingen moeten
nu besluitvaardig handelen om het pakket vóór het zomerreces te bezegelen. Ik denk dat het heel lastig zou
zijn om aan onze partners in de G20 uit te leggen dat wij, die dit proces in gang hebben gezet, er niet in slagen
om het als eerste af te sluiten.

Het voorzitterschap heeft terecht grote nadruk gelegd op de tenuitvoerlegging van de nieuwe instrumenten
van het Verdrag van Lissabon en ik wil met name de voortgang op het gebied van twee belangrijke dossiers
naar voren halen.

Het eerste is het Europees burgerinitiatief, waarin de doelstelling van het Verdrag van Lissabon om de
rechtstreekse democratie in de Europese Unie te vergroten op zeer concrete en tastbare wijze tot uiting komt.
De Commissie is er een groot voorstander van om de doelstelling zo spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen.
Na uitvoerige raadpleging van alle relevante belanghebbenden zijn we zo snel mogelijk met een voorstel
gekomen. Ik verwelkom het feit dat de Raad onder leiding van het Spaanse voorzitterschap zijn standpunt
heeft geformuleerd en nu in debat kan gaan met het Parlement, dat in deze kwestie natuurlijk een specifiek
belang en een specifieke legitimiteit heeft.

Ten tweede is de Raad tijdens het Spaanse voorzitterschap onderhandelingsrichtlijnen overeengekomen
voor de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden. Onze waarden en onze inzet voor de mensenrechten en de rechtsstaat komen
hiermee op krachtige wijze tot uiting.

Tot slot heb ik alle lof voor de Spaanse bijdrage aan het bevorderen van de externe dimensie van het EU-beleid.
Het voorzitterschap heeft meegewerkt aan de voorbereiding van een ongekend aantal topconferenties met
de strategische partners die Europa wereldwijd heeft. Ik noem hierbij met name de opmerkelijke resultaten
van de topconferenties Europese Unie-Latijns-Amerika/Caribisch gebied, waar de onderhandelingen met de
Andes-Gemeenschap zijn afgerond, de overeenkomsten met Peru en Colombia zijn afgesloten en de
onderhandelingen met de Mercosur-landen nieuw leven zijn ingeblazen. Ik noem ook de top met Marokko
– met name omdat het de eerste keer was dat deze plaatsvond.

Het is in dit verband ook van belang om de cruciale bijdrage te noemen die het Spaanse voorzitterschap heeft
geleverd aan de afronding van de onderhandelingen over de overeenkomst tussen de EU en de VS over het
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programma voor het traceren van terrorismefinanciering. Dankzij zijn inspanningen en die van commissaris
Malmström ligt er nu een tekst waarin rekening wordt gehouden met de specifieke zorgen van het Europees
Parlement. Ik weet dat dit Parlement vandaag debatteert over het verslag van de heer Alvaro en ik hoop dat
nieuwe compromissen en debat zullen leiden tot een positieve stemming door het Parlement komende
donderdag.

Spanje heeft ook een bijdrage van onschatbare waarde geleverd door de Europese dienst voor extern optreden
op te zetten. Dankzij zijn inspanningen, de inzet van barones Ashton en de hulp van het Europees Parlement
ligt er nu een politieke overeenkomst die, daar ben ik van overtuigd, de aanzet is tot een geslaagde Europese
dienst voor extern optreden. De dienst zal in deze opzet uitstekend aansluiten op het werk van het Parlement,
de Raad en de Commissie op het gebied van de externe betrekkingen. Ik vind derhalve dat de overeenkomst
de steun van het Parlement verdient.

We zijn ook een heel eind gekomen als het gaat om de discussie over de noodzakelijke wijzigingen van het
Statuut en het Financieel Reglement, nu de Raad en het Parlement bereid zijn om tot de volledige
medebeslissingsprocedure over te gaan. Het spreekt voor zich dat het Parlement ten aanzien van de vaststelling
van de gewijzigde begroting voor 2010 en de nota van wijziging voor de begroting voor 2011, die de
Commissie na het zomerreces zal indienen, zijn taak zal vervullen. Intussen krijgt de hoge vertegenwoordiger,
vicevoorzitter van de Commissie, de politieke steun die zij nodig heeft om de dienst tot uitvoering te brengen.

Het Spaanse voorzitterschap kan met tevredenheid terugkijken op een aantal belangrijke resultaten in een
tijd van economische, sociale en institutionele verandering. Terwijl Europa zich de afgelopen zes maanden
gesteld zag voor ongekende uitdagingen, heeft Spanje door de wijze waarop het het roulerende voorzitterschap
van de Raad heeft vervuld, wederom laten zien dat het zijn taak serieus neemt en zich betrokken voelt bij
Europa. Het heeft alles in het werk gesteld om te laten zien dat Europa goed functioneert en zijn beloften
nakomt, door de bronnen van zorg voor onze burgers voortvarend aan te pakken. Maar we mogen nu niet
achterover leunen en moeten blijven bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. Samen met het
Parlement, de Europese Raad en België, dat het roulerend voorzitterschap van de Raad nu vervult en dat kan
voorbouwen op de goede resultaten van Spanje, werkt de Europese Commissie uit volle macht aan deze
doelstelling. Tegen Spanje zeg ik: dank u, muchas gracias.

(Applaus)

Joseph Daul, namens de PPE-Fractie. – (FR) Voorzitters, premier, het Spaanse voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie heeft geprobeerd zich een plaats te verwerven in een nieuw institutioneel kader, tussen
de nieuwe voorzitter van de Raad en de hoge vertegenwoordiger, en de grotere bevoegdheden van het
Europees Parlement als volwaardige Europese medewetgever.

Tegelijkertijd voltrok dit voorzitterschap zich in een periode van grote economische problemen voor Europa,
met de crisis van de euro in Griekenland en groeiende sociale onrust, zoals in Spanje, dat bijna vijf miljoen
werklozen telt. In dit licht bezien is er op diverse terreinen vooruitgang geboekt: er zijn Europese financiële
stabiliseringsmechanismen ingesteld, de regulering van financiële markten is dichterbij gekomen – en ik
verzoek u, premier, om op deze weg verder te gaan, opdat deze regulering er komt – en de organisatie van
de Europese dienst voor extern optreden heeft vorm gekregen.

Het is echter moeilijk om deze positieve maatregelen op het conto te schrijven van een roulerend
voorzitterschap, het voorzitterschap van de Europese Raad of het Parlement, en hoe dan ook hebben deze
maatregelen de nodige tegenslagen gekend en vertragingen opgelopen, zoals u hebt benadrukt. Ik denk
daarbij vooral aan de afzegging van de top tussen de Verenigde Staten en Europa, die een gemiste kans was
om een onontbeerlijk trans-Atlantisch partnerschap een nieuwe impuls te geven. Mijn fractie zou graag zien
dat tijdens de top in september over de strategische partnerschappen, de Europese Raad de verloren tijd
inhaalt en zich sterk maakt voor de instelling van een trans-Atlantische markt, die zonder twijfel een serieus
instrument is om op onze beide continenten werkgelegenheid en groei te bevorderen.

Dames en heren, het belang van de kwesties die voor ons liggen verplicht ons om niet alleen naar de markt,
maar ook naar de Europeanen tekenen van vertrouwen te laten uitgaan: vertrouwen in ons gemeenschappelijk
vermogen te innoveren en te ondernemen, vertrouwen ook in het vermogen van Europa om weer
concurrerend te zijn en dus weer economisch te groeien.

Om deze resultaten te boeken moet elke lidstaat zijn aandeel leveren en zich laten inspireren door de beste
praktijken van zijn buren. Maar voor een welluidend concert is een dirigent nodig en die dirigent moet
Europees zijn. Mij fractie verwacht van de Europese leiders dat zij een boodschap van eenheid en vertrouwen
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uitdragen en zich dienovereenkomstig organiseren. Mijn fractie wil ook dat de communautaire methode
uitgaat boven de intergouvernementele methode, waarvan de grenzen door de crisis aan het licht zijn gebracht.

Premier, zoals u hebt opgemerkt, zijn wij ook na het Spaanse voorzitterschap van plan dezelfde zeer krachtige
houding te blijven aannemen ten aanzien van deze communautaire methode. Het Belgische voorzitterschap
heeft zo veel uitdagingen voor de boeg – ik druk het op het hart, en ieder van ons, om zowel nederigheid als
doelmatigheid aan de dag te leggen.

(Applaus)

Martin Schulz, namens de S&D-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst zou ik een
persoonlijke, maar bijzonder belangrijke opmerking willen maken. Mijnheer de premier, de politieke logica
bepaalt dat ik blij ben wanneer Angela Merkel verdrietig is, en dat ik uw vreugde meestal deel. Morgenavond
zal het omgekeerd zijn, dan zullen Angela Merkel en ik samen juichen, en ik zal geen enkel medelijden met
u hebben.

(Applaus)

De heer Cohn-Bendit zal straks ook nog even kunnen laten horen dat hij niet veel van voetbal weet, maar
nu ga ik over op het Spaanse voorzitterschap

Mijnheer Zapatero, het Spaanse voorzitterschap heeft een aantal grote successen geboekt, en daarover wil
ik het vandaag hebben. In de afgelopen dagen is daar nog een laatste succes bijgekomen. Dat is na de bijzonder
moeizame onderhandelingen over de Europese dienst voor extern optreden in nauwe samenwerking met
barones Ashton tot stand gekomen, er is ook hard aan gewerkt door de leden van dit Parlement, maar in de
slotfase heeft het voorzitterschap de doorbraak tot stand gebracht, dat mag toch wel even gezegd worden.
Dit succes is te danken aan het Spaanse voorzitterschap. Ik zou met name de minister van Buitenlandse
Zaken willen noemen, de heer Moratinos, die hier veel toe heeft bijgedragen.

Het Spaanse voorzitterschap heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een
akkoord over de SWIFT-overeenkomst. Ik zou met name Alfredo Rubalcaba willen bedanken, zonder zijn
hulp was de SWIFT-overeenkomst in deze vorm er niet gekomen. Tegen de voorzitter van de Commissie
zou ik willen zeggen dat deze SWIFT-overeenkomst er nooit was gekomen wanneer de bureaucratische visie
van de Commissie, en met name van commissaris Malmström, de overhand had gekregen. Dan zouden we
nu geen SWIFT-overeenkomst hebben. Dit is ongetwijfeld de verdienste van het Parlement en van het Spaanse
voorzitterschap.

Ik hoop dat we bij de stappen die nu moeten worden gezet in verband met het toezicht op de banken en met
de regulering van de financiële markten, spijkers met koppen kunnen slaan. In de afgelopen dagen hebben
we in dat verband veel vooruitgang geboekt. We hebben het doel nog niet bereikt, maar ik hoop dat we
bruikbare compromissen kunnen sluiten en bruikbare resultaten kunnen boeken. Europa moet in dit verband
trouwens een voortrekkersrol spelen, ook omdat we hebben gezien dat we een goede kans maken om te
bepalen hoe hoog we de lat willen leggen, ook voor de rest van de wereld, wanneer wij als Europeanen een
gezamenlijk beleid voeren, en ook dat is een succes van het Spaanse voorzitterschap.

Laten we nog eens bekijken wat er in de afgelopen twee weken aan de hand was. Er is voorlopig een einde
gekomen aan de speculatieve aanval op de euro. Wat is er gebeurd? De speculanten hebben gemerkt dat we
onze munt beschermen, dat we de nodige maatregelen nemen. Nu richten ze hun pijlen op de VS, nu
speculeren ze tegen de dollar. Voor degenen die aanwezig waren bij de top van de G-20 zou dat trouwens
een goed argument zijn geweest om tegen de president van de VS en tegen anderen te zeggen dat ze niet
mogen denken dat de kapitalisten hun pijlen alleen maar op ons hebben gericht. Die nemen de markten in
het vizier waar ze de hoogste winsten verwachten. Op dit moment is dat de dollar, maar de volgende keer is
het misschien het Britse pond, of welke munt dan ook, wie zal het zeggen. Er moeten mondiale regelingen
komen. Wanneer we dit nu in bepaalde sectoren in Europa voorschrijven is dat echter ook al een goede zaak,
omdat we als sterke Europese Unie op het internationale toneel dan voor zulke regelingen kunnen strijden.
Ook dat is een stap in de juiste richting.

Mijnheer Zapatero, ik ben dankbaar dat u als fungerend voorzitter van de Raad duidelijk heeft gezegd dat
we achter de Commissie staan. Ik heb soms het gevoel dat niet iedereen in de Raad dat zo ziet. De heer Daul
heeft er terecht op gewezen dat we de communautaire methode moeten verdedigen. De instellingen van de
Europese Unie moeten een bondgenootschap sluiten tegen deze vreselijke renationaliseringstendens, die
met name in de Europese Raad bestaat. We moeten het kind bij de naam noemen. U heeft de heer Van
Rompuy geprezen. Ook ik vind hem een aardige man, maar als lid van het Parlement moet ik zeggen dat het
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roulerende voorzitterschap onze gesprekspartner is. Ik heb net drie voorbeelden genoemd. Het roulerende
voorzitterschap wordt trouwens geleid door politici, en niet door de een of andere ambtenaar die in Brussel
voor een administratief apparaat werkt. Politici hebben meestal veel meer begrip voor wat er in een parlement
gebeurt dan de een of andere ambtenaar die voor een secretariaat-generaal werkt, zelfs wanneer dat wordt
geleid door de heer Van Rompuy. Als minister bent u trouwens ook een afgevaardigde. Daarom ben ik van
mening dat het roulerende voorzitterschap zijn waarde heeft bewezen. Het voorzitterschap is voor ons als
Parlement vooral een directe gesprekspartner om de concrete problemen in verband met de
wetgevingsprocedure aan te pakken. Een resultaat van het Verdrag van Lissabon – dat ook ik als vooruitgang
zie – is het feit dat de Europese instellingen veel meer successen kunnen boeken wanneer ze samenwerken,
elkaar aanvullen, en niet tegen elkaar worden uitgespeeld, wat de Raad maar al te vaak probeert.

Het Spaanse voorzitterschap was al met al een succes, dank u voor uw inspanningen. Ik dank u voor uw
aandacht.

Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dit debat gaat niet
over voetbal, maar ook ik wil graag een parallel trekken met het wereldkampioenschap. Het Spaanse
voorzitterschap doet me een beetje denken aan de prestaties van Fernando Torres tijdens dit toernooi: er
werd veel van hem verwacht, maar hij heeft tot nu toe tamelijk teleurstellend gespeeld. Ik hoop eerlijk gezegd
dat dit morgen zo blijft, dat we niet nog een keer moeten meemaken wat er in 2008 is gebeurd.

Het programma van het Spaanse voorzitterschap voor het economisch beleid was werkelijk zeer ambitieus:
EU 2020, strengere voorschriften inzake kapitaaltoereikendheid voor de banken, regulering van de
hedgefondsen, de hervorming van het financieel toezicht in Europa. Dat was zonder meer de juiste aanpak
van deze crisis.

Namens mijn fractie moet ik echter zeggen dat het resultaat ons teleurgesteld heeft, en ik bedoel niet zozeer
het resultaat van het voorzitterschap van de Raad, maar het resultaat van de lidstaten. We weten allemaal
dat José Manuel Barroso bijzonder diplomatiek is. Wanneer hij zegt dat er weliswaar vooruitgang geboekt
is, maar dat er geen doorbraak tot stand is gekomen, dan is dat voor zijn doen klare taal.

Het is juist dat er afspraken zijn gemaakt over de voorschriften inzake de kapitaaltoereikendheid, maar dat
is niet gelukt bij de regulering van de hedgefondsen. De onderhandelingen daarover zijn vastgelopen omdat
de leden van de Raad het niet eens konden worden over een gemeenschappelijk standpunt, maar ook dit
dossier moet worden aangepakt. Ook in verband met het financieel toezicht bestaan er problemen in de
Raad. Denken de lidstaten nu echt dat het toezicht op een gemeenschappelijke markt voor financiële diensten
maar beter op nationaal niveau plaats kan vinden? Uit de crisis is gebleken dat deze aanpak schipbreuk heeft
geleden. De Raad mag zich niet verzetten tegen een efficiënt Europees financieel toezicht. De belastingbetaler
kan en wil het bankenstelsel niet nogmaals redden.

Bij de Europa 2020-strategie ziet het er niet echt anders uit. De Raad doet alsof het mislukken van de
Lissabonstrategie niet te wijten is aan het feit dat de concepten niet deugden, maar dat is toch de realiteit?
De open coördinatiemethode heeft gefaald. Ook in dit verband moeten we de samenwerking op het Europese
niveau versterken. Onze strategie voor werkgelegenheid en groei moet gebaseerd zijn op de communautaire
methode, maar bij deze nieuwe strategie is dat onvoldoende het geval. Dat was niet wat wij als Parlement
hadden geëist.

Wanneer wij in Europa niet willen aanvaarden dat onze welvaart daalt, moeten we onze concurrentiepositie
verbeteren. Dat betekent dat we een efficiënte en adequate groeistrategie moeten volgen. Dat betekent dat
we de financiële markten moeten reguleren en op een nieuwe grondslag moeten plaatsen, om weer sterker
de nadruk te leggen op het financieren van de reële economie. Dat betekent dat we een doelmatig beleid
moeten voeren om crisissituaties te verhinderen, dat we de crises moeten kunnen bestrijden door een Europees
financieel toezicht dat die naam verdient, en dat we een Europees monetair fonds nodig hebben.

Dat betekent echter ook dat de regeringen van de lidstaten hun begroting eindelijk op orde moeten brengen,
en dat we ons Europees economisch beleid beter moeten coördineren. Dat moet een race to the top zijn en
geen race to the bottom, we willen in meer lidstaten een beter concurrentievermogen.

In het buitenlands beleid hadden we ongetwijfeld heel wat meer kunnen bereiken wanneer Spanje Kosovo
had erkend. Dat is niet gebeurd, en dat heeft de rol van de Raad in dit verband van het begin af aan verzwakt.
De Top VS-EU en de vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn afgezegd.

Ik zou nog een afsluitende opmerking willen maken: mijn fractie heeft een uitgesproken constructief standpunt
over de onderhandelingen met Turkije, maar zelfs voorstanders van de toetreding van Turkije hebben er
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grote moeite mee dat op de laatste dag van het voorzitterschap, als een soort beloning voor het stemgedrag
van de Turken in de Veiligheidsraad van de VN in verband met de sancties tegen Iran, nog even gauw een
hoofdstuk is geopend. Ik denk dat ons Turkije-beleid er anders uit zou moeten zien, genuanceerder,
ambitieuzer, beter doordacht, en dat we de beslissingen niet op zo’n manier op het laatste moment mogen
forceren.

Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil niets over voetbal
zeggen. Ik besef best dat jullie het allemaal zo goed weten. Ik wil alleen maar zeggen dat het erg jammer is
dat Ghana uitgeschakeld is, daarover zijn we het toch wel met elkaar eens? Mooi.

Wat we vandaag allemaal horen verbaast me, iedereen is tevreden. We spreken hier voor de tribune. Er wordt
veel vooruitgang geboekt, vooruitgang en nog eens vooruitgang, maar ik heb op de een of andere manier
de indruk dat niemand het merkt, behalve de leden van dit Parlement. Sommigen zeggen dat dit te wijten is
aan het feit dat we op dit moment niet goed genoeg met elkaar communiceren, maar dat is niet het probleem.
Het probleem is doodgewoon dat we de feiten eindelijk onder ogen moeten zien. De realiteit is dat we een
strategie voor 2020 vastleggen, maar dat we niet in staat zijn om voor de zeven of acht vlaggenschipprojecten
ook maar een cent ter beschikking te stellen. Dat wordt nooit wat. Ik zie de Raad al komen, die zegt dat we
de Europese begroting vanwege de crisis moeten verlagen. Dat betekent dat jullie 2020 nu al in de mottenballen
kunnen leggen.

We zeggen telkens weer dat we groei willen, groei, groei, groei. Graag, maar wat voor groei? Bovendien krijg
je geen groei wanneer je alleen maar bezuinigt. We hebben een Europees fonds nodig, jawel, maar het moet
een fonds voor solidariteit en investeringen zijn. Wie heeft het in Europa tegenwoordig nog over investeringen?
Waar? Ik heb het in al die toespraken geen enkele keer horen noemen. Ja, jullie hebben het Stabiliteitspact
vervolmaakt: nog meer zinloze boetes voor landen die hun economie niet aanzwengelen. Jullie kunnen
zoveel boetes opleggen als jullie willen, dat levert niets op. Economische groei, duurzame en groene groei,
kan je alleen maar bereiken door in bepaalde sectoren daadwerkelijk te investeren. Daarover is vandaag met
geen woord gerept, geen woord.

Ik wil ook even iets zeggen over SWIFT. Mijnheer Schulz, dit Parlement heeft in verband met SWIFT een
principe vastgelegd: wanneer de Amerikanen met een verzoek komen, moet er een justitiële instantie zijn
die toetst of dat verzoek wel of niet legitiem is. Nu krijgen we die overeenkomst, die u prijst, en die instantie
is Europol. Ik wist niet dat Europol een justitiële instantie is. Dat is nieuw. Een Amerikaanse politieman vraagt
een Europese politieman of het in orde is, en u denkt dat die Europese politieman tegen die Amerikaanse
politieman zegt: nee, dat is niet in orde? Dat is toch onzin, de politiediensten moeten met elkaar samenwerken.
Die kunnen elkaar niet controleren. Er bestaat geen rechtsorde waarin de ene politiedienst de andere
politiedienst kan controleren. Dat betekent dat SWIFT in deze vorm niet voldoet aan de eisen waarover het
Europees Parlement heeft gestemd. Daar moet u ook iets over zeggen, en niet alleen maar roepen hoe geweldig
het allemaal is. Dat is het gewoon niet.

(FR) Premier, op basis van uw ervaring met het roulerend voorzitterschap meen ik dat hier sprake is van een
institutioneel probleem.

Ik geloof dat na zes maanden... nu ja, we moeten de volgende voorzitterschappen afwachten. Ik denk niet
dat het roulerend en het permanent voorzitterschap kunnen functioneren zoals de instellingen door Lissabon
zijn omschreven. Er is echt een probleem met het functioneren hiervan. We moeten de helderheid van geest
hebben om dit probleem in de toekomst te bespreken.

Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit voorzitterschap trad aan op
een kritiek moment toen er veel op het spel stond. Als eerste roulerende voorzitterschap dat ook de Europese
Raad en de Raad Algemene Zaken zou gaan voorzitten, had het een nieuw soort voorzitterschap gestalte
kunnen geven door te werken aan constructieve betrekkingen met de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger.
Bij de lopende werkzaamheden van de Raad en de voorbereidingen op de Europese Raad had het een wezenlijke
rol kunnen spelen door een moderne en vooruitstrevende Europese hervormingsagenda na te streven.
Bovendien had de Europese Unie, geconfronteerd met de economische crisis en de problemen met de
staatschuld en in de eurozone, behoefte aan een positieve drijvende kracht.

In plaats daarvan bleek dit voorzitterschap helaas maar al te vaak meer geïnteresseerd in soundbites dan in
inhoud. Het stelde een trans-Atlantische top voor, maar wist die niet te realiseren. Tegelijkertijd volgde het
een beleid inzake Cuba dat heeft geleid tot destabilisatie van de Atlantische betrekkingen en niets heeft
bijgedragen aan een oplossing voor de mensen die op dat belangrijke eiland gevangen zitten. Het wilde een
top van de Unie voor het Middellandse Zeegebied houden, maar die werd afgezegd.
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In het buitenlands beleid leek de enige samenhangende doelstelling te bestaan uit het ondermijnen van de
hoge vertegenwoordiger door bijvoorbeeld kritiek te hebben op het feit dat ze niet bij vergaderingen aanwezig
was. Maar om eerlijk te zijn kan ik me, gezien de reputatie van het voorzitterschap als het gaat om het
organiseren van topconferenties, heel goed voorstellen dat ze de vergaderingen van het voorzitterschap met
tegenzin in haar agenda zette.

Op economisch gebied was het Spaanse voorzitterschap nagenoeg onzichtbaar. Het openbaar maken van
de stresstesten was duidelijk een belangrijke stap, maar laten we niet doen alsof er sprake was van een complete
strategie voor herstel. Het is moeilijk je aan de indruk te onttrekken dat tijdens de crisis in de eurozone de
voornaamste doelstelling van het voorzitterschap was om zich te verschuilen. Met een begrotingstekort van
ruim 11 procent hadden ze misschien het gevoel dat het beter was kritische blikken uit andere landen te
vermijden. Met een groot begrotingstekort en een bescheiden hervormingsplan voor de economie in eigen
land, was Spanje niet bij machte om Europa leiderschap te bieden of tot voorbeeld te zijn. Kortom, het heeft
de historische kans die het met het eerste voorzitterschap na het Verdrag van Lissabon kreeg, laten liggen.

Spanje is een belangrijk lid van de Europese Unie, met een trots erfgoed en een bruisende moderne democratie.
Het heeft zoveel te bieden en in dit Parlement hebben veel vooraanstaande Spaanse vertegenwoordigers
zitting. Desondanks heeft dit ongeïnspireerde, glansloze voorzitterschap de Raad teleurgesteld, de Europese
Unie teleurgesteld en, het spijt me heel erg dat ik het moet zeggen, ook Spanje teleurgesteld.

Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Barroso, mijnheer
Rodríguez Zapatero, kijk eens, mijnheer Rodríguez Zapatero, wie ook het fungerend voorzitterschap bekleedt,
elk roulerend voorzitterschap zal onvermijdelijk bijdragen aan de ontmanteling van het Europees sociaal
model als de fundamentele economische koers van de Unie niet verandert. Dat is de wrede werkelijkheid.
Vandaar de algemene stakingen in Griekenland, in Italië, in Frankrijk, in Portugal en op 29 september
aanstaande in Spanje.

Algemene stakingen vormen het antwoord van werknemers en gepensioneerden op die economische koers
die u en een grote meerderheid van dit Huis bent overeengekomen. Er bestaat een grote consensus. Kijk
alleen maar naar de verschillen in de nationale debatten, maar als u hier weer bent, bent u het allemaal met
elkaar eens. Dat komt omdat u het allemaal eens bent met de fundamentele richting van het economisch
beleid, waarin werknemers en gepensioneerden worden gestraft, terwijl ze niet verantwoordelijk zijn voor
de crisis. Ze zijn niet verantwoordelijk, maar ze gaan wel de crisis betalen.

Daarom, mijnheer de Voorzitter, denk ik dat de fundamentele vraag is of we voldoende kracht hebben om
die economische koers te veranderen, die het sociaal model en de sociale en territoriale cohesie in gevaar
brengt. Eind jaren tachtig is de consensus van Washington naar Brussel overgebracht. Er moest niet worden
ingegrepen in de economie, alle strategische diensten die in overheidshanden waren moesten worden
geprivatiseerd en de markt moest worden gedereguleerd. Dat recept van niet ingrijpen in de economie heeft
de Europese Unie in een crisis zonder weerga gestort en zet het Europees sociaal model onder druk. Daarom
kan een fungerend voorzitter de situatie niet redden zolang dat model, dat de consensus van Brussel tot een
fotokopie van de mislukte consensus van Washington maakt, niet wordt veranderd. Het is een fotokopie,
mijnheer de Voorzitter.

U begon met de grandioze mislukking van de Lissabonstrategie. Dat was geen bevoegdheid van u, maar
ondanks die grandioze mislukking – het doel was 3 procent groei, 20 miljoen nieuwe banen en het besteden
van 3 procent van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling – presenteert u een nieuwe strategie, die is
gebaseerd op diezelfde ideologie om niet in te grijpen in de economie, om geen Europese publieke
instrumenten of een Europese publieke schatkist te hebben, om geen Europees fiscaal beleid te hebben, om
geen actief werkgelegenheidsbeleid te hebben en om geen industriebeleid te hebben om banen te scheppen.
We hebben geen enkel instrument en we blijven vasthouden aan dat mislukte beleid. Daarom kan het
antwoord van de Europese arbeidersbeweging logischerwijs niet anders zijn. Het antwoord van die beweging,
die zo veel offers heeft gebracht om dat sociaal model veilig te stellen, is algemene stakingen. Algemene
stakingen.

Daarom, mijnheer de Voorzitter, stemmen wij niet in met de resultaten van dit voorzitterschap. En ik zeg u,
zoals ik in het begin van mijn toespraak ook heb gedaan, dat wie ook het fungerend voorzitterschap bekleedt,
elk roulerend voorzitterschap een instrument voor de ontmanteling van het Europees sociaal model zal zijn
als de fundamentele economische koers van de Unie niet verandert.

Tot slot, wat betreft het buitenlands beleid, zijn wij het niet eens met de Europese doctrine die in het
nabuurschapsbeleid wordt toegepast op die landen die clausule 2 van de associatieovereenkomsten schenden.
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Op de oorlogsmisdaad die Israël tegen de humanitaire vloot heeft gepleegd had het antwoord de onmiddellijke
bevriezing van de...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het woord richten tot de heer
Zapatero. U hebt het roulerende voorzitterschap van de EU uitgeoefend zoals u uw land, Spanje, regeert –
dat wil zeggen met uw rug naar uw burgers toe. Ik herinner u vandaag opnieuw aan de schandelijke Spaanse
gronddiefstal, een kwestie die ik in januari ook al onder uw aandacht heb gebracht. U hebt niets ondernomen
om een einde te maken aan deze krankzinnige toestand die honderdduizenden mensen in heel Spanje treft
doordat hun huizen dreigen te worden onteigend en gesloopt.

Een paar dagen geleden bevestigde het hoofd van de inspectie ruimtelijke ordening in Andalusië dat het in
die regio alleen al 300 000 huizen betrof. Het gaat hier niet om een handjevol Britse burgers, zoals sommigen
ons willen doen geloven. De voorgestelde oplossing is dat de eigenaars hun huis tegen een vergoeding kunnen
laten legaliseren. Ze hebben al betaald, mijnheer Zapatero. Mijn kiezers vragen mij regelmatig wie het in
Spanje voor het zeggen heeft. De heer Westerdale schrijft dat hij vreest in eenzelfde situatie verzeild te raken
als de Britse burgers in Zimbabwe door toedoen van president Mugabe en hij vraagt zich af waarom hij in
een bevriend Europees land zo behandeld wordt. Dit geeft hem het gevoel dat de Europese Unie niet in staat
is om Britse burgers te beschermen.

(ES) Bent u zich ervan bewust, mijnheer Rodríguez Zapatero, dat deze situatie een schending van de
mensenrechten inhoudt, afgezien van het feit dat dit een belangrijke component is van de crisis waarin Spanje
is beland? Hoopt u dat deze Europese Unie een land komt redden waar deze schendingen blijven voortduren,
zonder dat de centrale overheid besluit om in te grijpen?

(EN) Wat mij betreft kunt u er gerust op zijn dat ik zal blijven vechten voor al de mensen – de Britten, de
Spanjaarden en alle Europeanen – die onder deze onrechtvaardigheid gebukt gaan.

Francisco Sosa Wagner (NI). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, u hebt voor een
verkeerde aanpak gekozen. U dacht dat u echt voorzitter van Europa zou worden en invloed zou kunnen
uitoefenen op het raderwerk dat de complexe Europese machine laat werken. U dacht zelfs, want u hebt
toegestaan dat personen uit uw omgeving dat hebben verkondigd, dat de wereld onder uw voorzitterschap
een schitterende periode tegemoet ging. Niets van dit alles is werkelijkheid geworden.

Laat ik preciezer zijn. Met betrekking tot deze zes maanden van het Spaanse voorzitterschap zou ik onderscheid
willen maken tussen enerzijds de politieke leiding over dat voorzitterschap, en anderzijds het werk dat de
ambtenaren in de machinekamers hebben verricht. Die politieke leiding heeft gefaald, en dat is te wijten aan
de afwezigheid van een adequate impuls van de Spaanse regering, die het fungerend voorzitterschap heeft
ingevuld met de slingerbewegingen van een pendule. Maar alle lof voor het werk van de ambtenaren en hun
achtenswaardige inzet voor Spanje en Europa. Spanje, mijnheer de Voorzitter, heeft geweldig goede,
professionele ambtenaren, en als er iets te betreuren is, is het dat ze in de dagelijkse werkelijkheid zo worden
gemarginaliseerd.

Dit gezegd zijnde moet worden toegegeven dat er in deze zes maanden enkele verdienstelijke initiatieven
zijn aangenomen. Daarvan wil ik graag het plan voor orgaandonatie en -transplantatie en het werk met
betrekking tot de rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg noemen.

Maar de akkoorden over de Europa 2020-strategie, en vooral over de Europese dienst voor extern optreden,
die allebei nog te fragiel zijn, zijn nog ongewis.

Betreurenswaardig is wat er is gebeurd met het Europees beschermingbevel voor slachtoffers van
seksegerelateerd geweld, en hetzelfde – voor duizenden ondernemingen treurigstemmende – lot was het
Gemeenschapsoctrooi beschoren, dat mede is geblokkeerd vanwege de taalproblemen die door de Spaanse
wetgeving in de hand worden gewerkt.

Maar het zijn vooral de grote politieke initiatieven die zijn mislukt, van de top van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied tot de top tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarbij uw eigen regering
verantwoordelijk is voor het scheppen van veel te hoge verwachtingen. Aan de andere kant moeten we
toegeven dat het feit dat het u niet is gelukt om uw beleid ten aanzien van Cuba door te voeren, voor de
Cubanen buitengewoon positief is.
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Tot slot kan de vooruitgang die is geboekt in de richting van een beter economisch bestuur in de EU op geen
enkele manier worden toegeschreven aan uw voorzitterschap, dat bij de meest belangrijkste kwesties schitterde
door afwezigheid.

Tot ziens dus, zeg ik tegen het Spaanse voorzitterschap. Eén positieve conclusie wil ik wel trekken uit deze
ervaring: mijn fantasie, als overtuigd Europeaan, wordt geprikkeld als ik bedenk wat het mogelijke einde van
de roulerende voorzitterschappen zoals deze tot nu toe zijn opgevat kan betekenen. Dat zou goed nieuws
zijn, want zolang de EU haar gemeenschappelijke instellingen niet versterkt door de losse delen aan elkaar
vast te maken, zal ze het risico blijven lopen om te verdwijnen in het zwarte gat van de irrelevantie.

Jaime Mayor Oreja (PPE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, deze zes maanden
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon vereisten en verdienden een andere politieke houding.

Als de economische en financiële crisis het gevolg is van een te grote verwijdering van de ‘reële’ economie
en een chaotische ontwikkeling van de ‘fictieve’ economie, kan hetzelfde worden gezegd van de politiek.

Op 20 januari kondigde de heer Rodríguez Zapatero in dit Parlement aan wat de vier – niet twee – prioriteiten
van zijn voorzitterschap zouden zijn: in de eerste plaats de gemeenschappelijke energiemarkt, in de tweede
plaats investeringen in de informatiesamenleving, in de derde plaats een duurzame economie en industrie,
inclusief een plan voor de ontwikkeling van elektrische auto’s, en in de vierde plaats de voltooiing van de
Europese ruimte voor hoger onderwijs van Bologna. Ik vraag me af hoe die uiteenzetting van doelstellingen
valt te rijmen met de werkelijkheid die we hebben gezien.

In zijn eerste toespraak, die waarin hij zijn doelstellingen uiteenzette, heeft hij niet één keer de woorden
tekorten en schulden gebruikt. Het hele voorzitterschap is radicaal van richting veranderd tijdens de
vergadering van de Raad Ecofin van 9 en 10 mei, en we kregen de crisis rond de euro.

Het was steeds te laat en het ging steeds fout. Door het ontbreken van een vooruitziende blik en een te
oppervlakkige diagnose van de crisis moest de Europese Unie al improviserend de noodzakelijke maatregelen
nemen. Met een extra moeilijkheid: het land dat het roulerend voorzitterschap bekleedde bevond zich vanwege
zijn economisch beleid niet in een positie om deel uit te maken van het leiderschap dat nodig was om een
oplossing te vinden, omdat het zelf onderdeel van het probleem was geworden.

De roulerende voorzitterschappen, die na de inwerkingtreding van het Verdrag al duidelijk zijn veranderd,
moeten zich in een situatie van acute economische crisis bevestigen, of ze zullen nog beperkter van aard
worden en gebukt gaan onder een gebrek aan vertrouwen in en geloofwaardigheid van het economisch
beleid in de respectieve landen, zoals in dit geval.

Mijnheer de Voorzitter, de grootste crisis waar wij als politici mee te maken hebben is de vertrouwenscrisis,
die van een zodanige omvang is dat we haar alleen kunnen oplossen als we de waarheid durven te spreken.

De beschrijving van de derde fictie van dit voorzitterschap kunnen we vinden in de toespraak van vanochtend,
waarin de voorzitter alleen leek te zijn geïnteresseerd in het verheerlijken van dit voorzitterschap.

De vraag die we moeten stellen is of we in staat zullen zijn om niet weer terug te vallen op improvisaties,
maar in plaats daarvan in staat zullen zijn om een goede diagnose van crisisscenario’s te maken, die een
sociale dimensie zullen hebben, en om die te voorzien.

(Applaus)

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, in vijfentwintig jaar heeft Spanje vier
keer het fungerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleed. En net als tijdens de drie voorgaande
keren heeft Spanje dat ook deze keer met een sterk Europagezinde toewijding en verantwoordelijkheid
gedaan.

Maar vooral heeft Spanje resultaten geboekt. En nooit zo veel als nu, in bijzonder moeilijke omstandigheden,
waarschijnlijk de moeilijkste die de Europese Unie tot nu toe heeft gekend. En in die context van crisis zijn
de resultaten die op de actiefzijde van de balans van voorzitter Rodríguez Zapatero kunnen worden
bijgeschreven dubbel opmerkelijk, omdat de crisis niet alleen een economische crisis is. Het is ook een
politieke crisis. De crisis heeft het vertrouwen geschaad, het vertrouwen dat het publiek in de lidstaten
verbindt met de instellingen en met het Europese project. Bij opeenvolgende verkiezingen hebben veel kiezers
niet gestemd en zich de vraag gesteld wie er in deze crisis nu eigenlijk de baas is: de financiële markten, die
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aan niemand verantwoording afleggen, of de regeringen, die democratisch verantwoording moeten afleggen
aan de burgers?

Er is in dit halfjaar, dat begon met de vertraging bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, en
dus eigenlijk in vier maanden, vooruitgang geboekt met het economische en politieke bestuur van de Europese
Unie, en dat is bemoedigend. En nu wordt de Europese impuls van dit voorzitterschap, in overeenstemming
met de in het Verdrag vastgelegde triodynamiek, doorgegeven aan de volgende voorzitterschappen: België
en Hongarije. En niemand kan ontkennen dat niet één van de uitdagingen van de globalisering – de
demografische veranderingen, energie, sociale uitdagingen en armoedebestrijding – door één land kunnen
worden aangepakt. We moeten samen aan de riemen trekken, want anders zal Europa afglijden tot een
irrelevante macht.

De les is daarom duidelijk. De crisis heeft onze kwetsbaarheid blootgelegd: de kwetsbare eenheidsmunt bij
een tekortschietende economische, fiscale en begrotingscoördinatie, de kwetsbaarheid die het gevolg is van
de lange reactietijden bij enorme en zich razendsnel ontwikkelende uitdagingen. Vandaar het motto van de
Unie: in verscheidenheid verenigd. In geen geval mogen we verdeeld zijn bij tegenspoed. Daarom moet elk
voorzitterschap voortaan mondiaal denken, niet lokaal. En elk voorzitterschap moet uitstijgen boven de
legitieme nationale belangen en ‘Europees’ handelen, door vanuit en ten behoeve van Europa antwoorden
te geven.

(Applaus)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, de crisis
heeft ons gedwongen om in het kader van de economische governance maatregelen te nemen met betrekking
tot het pakket over het toezicht op de financiële markten – dat gisteren om half twee ‘s nachts is gestrand –,
de instelling van een noodfonds, de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden en de Europa
2020-strategie, waarin radicaal wordt ingezet op innovatie.

Maar om leiding te geven aan deze projecten zijn behalve prestige ook gezag en erkenning nodig. In dit
opzicht bent u afgeremd en beperkt door de uitermate slechte cijfers en de voortdurende geruchten over de
solvabiliteit en de begrotingstekorten van Spanje. Bovendien hebben de improvisaties en de haast om een
bepaald beeld te verkopen de aanneming van goede ideeën verhinderd, zoals het Europees beschermingsbevel.
De vraag is gerechtvaardigd of de roulerende voorzitterschappen bijdragen aan een sterker, echt Europees
leiderschap.

Met betrekking tot Baskenland zouden wij de hele ‘Y Vasca’-lijn op de lijst van spoorwegcorridors willen
zetten. Er is geen vooruitgang geboekt met betrekking tot de erkenning van het Euskera als minderheidstaal
in Europa, noch met betrekking tot de Baskische economische overeenkomst, noch met betrekking tot de
integratie van de Ertzaintza, de Baskische politie, in het Schengensysteem. Spanje en Frankrijk hebben leiding
gegeven aan het plan voor de ansjovis, dat heel belangrijk is voor de sector, toen daar overeenstemming over
was bereikt, ook door het Parlement.

Het Verdrag van Lissabon heeft niet tot vooruitgang geleid, zoals u had aangekondigd, op het gebied van de
regionale aspecten en de bijlagen over subsidiariteit en evenredigheid. En uiteindelijk is er weer weinig respect
getoond voor dit Parlement. Het Spaanse voorzitterschap heeft ons in het begin niet uitgenodigd en de balans
hebt u eerder in het Spaanse parlement opgemaakt dan hier. We blijven opkomen voor de stem van de
Europese regio’s.

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik moet u zeggen dat dit voorzitterschap
in onze ogen heeft gefaald, vooral omdat het, anders dan we hadden gehoopt, niet heeft ingezet op het Europa
van de volken en van de burgers, maar is blijven inzetten op een Europa van de lidstaten en van de markten.

We hadden geen resultaten verwacht – waarbij moet worden opgemerkt dat de schuld niet bij u persoonlijk
ligt, maar bij het systeem – maar we hadden wel leiderschap verwacht. Dat leiderschap hebt u bijvoorbeeld
wel getoond – en daar feliciteer ik u mee – bij het bevorderen van het Europees beschermingsbevel. Maar
datzelfde leiderschap had ik graag ook gezien bij andere aspecten, bijvoorbeeld door het financieel toezicht
op Europees niveau te bevorderen, bijvoorbeeld door u te committeren aan een fiscale hervorming op
EU-niveau, bijvoorbeeld door echt in te zetten op een belasting op financiële transacties. Op milieugebied
blijft u het belang van energie-efficiëntie negeren, blijft u kolen subsidiëren en doet u nog steeds niets tegen
de verwoesting van kusten. SWIFT is voor mij geen goed nieuws: dat is heel slecht nieuws.
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En tot slot, met betrekking tot het respect voor alle volken, moet ik zeggen dat we in Catalonië, zoals u weet,
ontgoocheld zijn. Het arrest van vorige week heeft ertoe geleid dat veel pro-Europese Catalanen, zoals ik,
onze rol in dit Europa, dat we willen opbouwen en waarvan we ons een onderdeel voelen, zijn gaan
heroverwegen, en op dit punt bent u tekortgeschoten.

Paweł Robert Kowal (ECR). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, het lijkt me erg moeilijk om de balans op te
maken van een voorzitterschap dat zichzelf zeer ambitieuze doelen heeft gesteld. Misschien waren deze
ambitieuze doelstellingen wel een van de problemen van het voorzitterschap. Afgezien daarvan viel dit
voorzitterschap samen met de periode waarin het institutionele systeem van de Unie werd gewijzigd krachtens
de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Als een van de positieve aspecten van dit voorzitterschap
beschouw ik het feit dat de Europa 2020-strategie tegen alle verwachtingen in toch is opgesteld en
aangenomen, hoewel tevens de vrees bestaat dat haar in de toekomst hetzelfde lot beschoren zal zijn als de
Lissabonstrategie. Daar zal het Spaanse voorzitterschap echter geen invloed meer op hebben.

Op het vlak van het buitenlandse beleid is helaas gebleken dat Spanje niet berekend was voor zijn taak. De
Top EU-VS was geen onverdeeld succes en ook in kwesties die mij na aan het hart liggen – het Oostelijk
Partnerschap – is er geen enkele vooruitgang geboekt. Ondanks het feit dat de nieuwe commissaris, de heer
Füle, goed werk heeft geleverd, is het volgens mij niet gelukt om ook maar één stap voorwaarts te zetten met
betrekking tot de afschaffing of de versoepeling van de visumregeling voor Oekraïne. Dit had een soort
beginpunt kunnen zijn, de aanzet tot een tastbaar resultaat in het kader van het Oostelijk Partnerschap.
Uiteraard had mevrouw Ashton op dit gebied actiever moeten optreden, maar ook hier ontbrak het aan. We
mogen in geen geval akkoord gaan met een situatie waarin de doelstellingen van de Europese Unie afhankelijk
zijn van het land dat op een bepaald moment het voorzitterschap waarneemt. Wanneer een lidstaat uit
Zuid-Europa het voorzitterschap van de Unie bekleedt, zet het zich in voor doelstellingen in verband met
het zuiden. Wanneer een lidstaat uit Oost-Europa aan de beurt is, worden heel andere doelstellingen
nagestreefd.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, onder de omstandigheden van de laatste zes maanden
had het Spaanse voorzitterschap uiteindelijk weinig tijd om zijn taken uit te voeren; misschien zouden wij
daarom niet al te zware kritiek moeten uitoefenen. Desalniettemin zou ik de aandacht willen vestigen op
twee ernstige omissies van het Spaanse voorzitterschap.

Ten eerste heeft u een unieke kans laten liggen om een actieplan op te stellen voor een rationele structurering
van de energiemarkt in het Euro-mediterrane gebied, waar chaos heerst. Wij allen hadden verwacht dat het
Spaanse voorzitterschap orde in die chaos zou scheppen.

Verder heeft u, wat betreft het ontwikkelingsperspectief van Europa, de kans laten liggen een wettelijk kader
op te stellen voor LNG, dat als energiebron centraal staat in het Euro-mediterrane gebied.

Desalniettemin breng ik u mijn dank en gelukwensen over voor het werk dat u in de Raad heeft verricht.

Werner Langen (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, het Spaanse
voorzitterschap was het semester van de gemiste kansen. De heer Zapatero is hier in januari binnengestormd
als een stierenvechter die de financiële markten wilde bedwingen, maar uiteindelijk hebben we vastgesteld
dat hij helemaal geen zwaard had.

Mijnheer Zapatero, het Spaanse voorzitterschap heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Individuele
ministers hebben hun best gedaan, maar we hebben de indruk gekregen dat het allemaal zonder enthousiasme
gebeurde, bijna zonder initiatieven, en al met al zonder succes. We geven wel degelijk toe dat u in eigen land
enorme problemen had, al waren die misschien mede door de regering zelf veroorzaakt, maar Spanje heeft
Europa tijdens de financiële crisis niet gestabiliseerd en geen leiding gegeven, maar olie op het vuur gegoten.
In voetbaltaal zouden we zeggen: een eigen doelpunt.

Ik wil slechts een paar punten noemen. U hebt gezegd dat u zich getrouw heeft gehouden aan de letter en
de geest van het Verdrag van Lissabon. Dat zie ik anders. Het reddingspakket druist in tegen de Verdragen
en tegen de begrotingsrechten van het Parlement volgens artikel 352. Zelfs de Voorzitter van het Parlement
is hier niet bij betrokken. We zijn het niet eens geworden over het toezicht op en de regulering van de
financiële markten, daaraan werken we nu met het Belgische voorzitterschap van de Raad. Bij het Stabiliteits-
en groeipact hebben we geen enkele concrete vooruitgang geboekt. Dat zijn de feiten. Bovendien is op 9 mei
2010 de “methode-Monnet” ten grave gedragen, dat is de communautaire methode voor het economisch
en monetair beleid.
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De balans is dus niet positief. Ik zeg het niet graag, ik had het liever anders gewild, maar u zult geen
onuitwisbare indruk achterlaten.

(Spreker verklaart zich bereid een vraag van een ander lid krachtens artikel 149, lid 8 van het Reglement te beantwoorden)

Martin Schulz (S&D). – (DE) Mijnheer Langen, zou u eventueel zo vriendelijk willen zijn om ook
bondskanselier Merkel te vertellen wat precies uw kritiek was op het beleid van de heer Zapatero? Dat zou
uw argumenten heel wat geloofwaardiger maken.

(Applaus)

Werner Langen (PPE). – (DE) Mijnheer Schulz, we zijn hier niet in Duitsland, en ook niet in de Bondsdag,
we bespreken hier het Spaanse voorzitterschap. Voorzitter Zapatero heeft ook gezegd dat hij alle doelstellingen
heeft bereikt, en dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. De werkelijkheid ziet er anders uit.

Ik zal uiteraard ook de Franse en Duitse regering laten weten wat mijn standpunt is, en ik heb het de voorzitter
van de Commissie al verteld, maar hier hebben we het over de rol van de fungerend voorzitter van de Raad,
en niet over binnenlandse kwesties in Duitsland. Alles op zijn tijd, mijnheer Schulz.

(Applaus)

Linda McAvan (S&D). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, premier Zapatero werd tijdens het voorzitterschap
van Spanje geconfronteerd met een aantal lastige kwesties en dit zijn zware tijden voor Europa, maar ik ben
blij dat hij ook oog had voor andere wetgeving die van belang is voor burgers – er is een doorbraak geweest
op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg, een overeenkomst gesloten over orgaandonatie
en politieke overeenstemming bereikt over geneesmiddelenbewaking. Ik heb alle lof voor het werk van de
Spaanse ambtenaren waarmee ik als rapporteur aan dat dossier heb gewerkt. Ze waren bijzonder professioneel
en hebben samen met het Europees Parlement echt een uitstekend stuk wetgeving afgeleverd. Deze week
stemmen we ook over illegale houtkap en de uitstoot door de industrie. Dat zijn stevige resultaten.

Wat de Spaanse onroerendgoedkwestie betreft: premier, u hebt vandaag mensen gezien die een politiek
slaatje willen slaan uit de wezenlijke problemen van gewone mensen die zich zorgen maken over hun
spaargeld. We hebben met u en uw regering en ambtenaren over deze kwestie gesproken en ik hoop dat u
daar naar zult luisteren – daar vertrouw ik op – want we weten dat u zich om burgers bekommert. We zien
dus uit naar meer constructieve besprekingen.

Ik dank u voor uw werk op het gebied van het milieu en de gezondheidszorg. We zien ernaar uit om in de
toekomst weer met u samen te werken.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, in januari
hebt u gezegd dat u de Europese Unie een doorstart zou laten maken, maar het is Europa geweest dat u heeft
gedwongen om uw autarkische beleid tegen de crisis te wijzigen.

De situatie van de Spaanse economie van 2010 brengt die van 1959 in herinnering. Net als toen moest de
passiviteit van de regering worden overwonnen, en net als toen wordt Spanje aanbevolen om de arbeidsmarkt
diepgaand te hervormen.

Uw Europees voorzitterschap is armzalig geweest. U bent buiten de grote besluiten gehouden. Het Europese
toezicht op de financiële markten of de richtlijn voor de speculatiefondsen, die van vorig jaar dateren, hadden
al aangenomen moeten zijn, maar u hebt geen leiderschap getoond. In voetbaltermen: Felipe González zou
deze ballen wel hebben ingekopt.

Uw voorzitterschap is samengevallen met de ineenstorting van de Spaanse economie, waarvoor u bent
gewaarschuwd. Ikzelf heb u in januari op de inktzwarte prognoses van de Europese Commissie gewezen,
die zijn uitgekomen omdat u niets hebt gedaan: de werkloosheid is toegenomen, de overheidstekorten zijn
uit de hand gelopen en de kredietverlening van banken aan bedrijven is gekelderd. En daarom zijn de
internationale financiële markten voor zeer veel Spaanse bedrijven nog steeds gesloten.

Mijnheer Rodríguez Zapatero, ik heb u voorgesteld om vandaag in dit Parlement het Catalaans te gebruiken,
en u hebt uw handen daarvan afgetrokken. Ik zie dat u voorstander bent van de “endlösung” voor het Catalaans.

Ik sluit af met een dichtregel van Antonio Machado waar uw frivole beleid me aan doet denken: “Castilië
[…], gisteren nog heerser, nu gekleed in lompen, heeft minachting voor alles wat het niet weet”.
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Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, ondanks
de beloften die u in januari hebt gedaan, heeft Spanje geen leiding gegeven aan het vinden van een uitweg
uit de crisis en geen leiderschap getoond bij het sturen van het beeld van de Europese Unie in de rest van de
wereld.

In concreto: Wat is er gebeurd met de Euro-mediterrane top en de top met de Verenigde Staten? Wanneer
wordt Kosovo erkend? Waar blijven de maatregelen om de naleving van de Europa 2020-strategie te
waarborgen? Wat is uw bijdrage geweest aan de regulering van de financiële markten, de gemeenschappelijke
energiemarkt en de ruimte voor hoger onderwijs? In welke documenten hebt u de mediterrane as als prioriteit
vastgelegd?

Zes maanden zijn voor Europa meer dan genoeg geweest om te constateren dat uw fungerend voorzitterschap
en uw regering als model zijn mislukt. Velen van ons hebben dat model heel lang moeten verdragen.

En u en uw regering vormen ongetwijfeld een uitstekend leermiddel om te laten zien waarom wij een staat
in de Europese Unie willen worden.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, Spanje is echt fantastisch geweest dit
jaar, voorzitter Zapatero, maar niet uw Spanje. Het is juist het Spanje van Del Bosque, Casillas en Villa dat
fantastisch is geweest, niet het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie, dat te lang leek op een complete
buitenstaander zonder enige belangstelling voor het lot van een continent in crisis.

Toch ontwaarde ik zes maanden geleden, toen u uw programma presenteerde, enkele positieve signalen in
uw woorden – vooral met betrekking tot de gelijkwaardigheid van de mensenrechten – ondanks de
ideologische verschillen die ons kenmerken. Helaas is het vertrouwen dat we aanvankelijk in het Spaanse
voorzitterschap hebben gesteld in het geheel niet beloond.

Mijnheer Zapatero, ik verwoord slechts de gedachten van veel afgevaardigden, onder wie ook enkelen die
in politiek opzicht dichter bij u staan. Wij denken dat, precies zoals bij het proces van Barcelona, u zich heeft
verlaten op een leeg nominalisme, op grond waarvan het aankondigen van resultaten hetzelfde is als het
bereiken van die resultaten.

Deze opstelling komt voort uit een radicale politieke houding die uw sterke ideologische stempel niet is
kwijtgeraakt, zelfs niet tijdens een periode van zware crisis. In deze zes maanden hadden we pragmatisme
nodig, en de wil om met handen vol te putten uit de basiswaarden van de Europese Unie. Maar in veel
toespraken heeft u de voorkeur gegeven aan het afstoffen van utopieën die inmiddels geen enkele band met
de realiteit meer hebben, en u legde zich liever neer bij een kleurloos semester, ondanks de substantiële hulp
die u van het Parlement heeft gekregen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwestie van de Europese dienst
voor extern optreden.

Mijnheer Zapatero, wees niet ontstemd over deze woorden van openlijke kritiek. Ze komen niet voort uit
vooropgezette oppositie, maar vormen een oordeel, en u zou er goed aan doen om dat oordeel te overdenken
...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Jens Geier (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Barroso, mijnheer Zapatero, voor de leden die
zich met de begrotingscontrole bezighouden heeft het Spaanse voorzitterschap geschiedenis geschreven.
We zijn dankbaar dat dit voorzitterschap erin geslaagd is om enige helderheid te scheppen in de procedure
voor het verlenen van kwijting aan de Raad. Tot nu toe weigerde de Raad voldoende rekenschap af te leggen
tegenover het Europees Parlement.

De vergaderingen waren hoogstens informeel, we moesten de documenten zelf zoeken, als ze er al waren,
en er werd onvoldoende antwoord gegeven op vragen. De Raad beriep zich daarbij in all ernst op een
overeenkomst uit 1970, de zogenaamde gentlemen’s agreement, waarvan wordt beweerd dat die de kwestie
van de kwijting regelt, hoewel er in die gentlemen’s agreement met geen woord van gerept wordt.

Dat is alles anders geworden. De secretaris-generaal van de Raad heeft ermee ingestemd dat er een fatsoenlijke
kwijtingsprocedure komt, met duidelijke regels, die voldoet aan de eisen van de democratie. Dat is te danken
aan het Spaanse voorzitterschap, en bewijst dat de Spaanse regering bestaat uit echte democraten, met een
echt Europese visie. Dat mag door het Parlement best geprezen worden.
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Luis de Grandes Pascual (PPE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Rodríguez Zapatero, u moet me
geloven wanneer ik zeg dat ik hier vandaag liever een ander verhaal had afgestoken. In januari kondigde u
een halfjaar vol ambities aan en legde u de lat zo hoog met uw doelstellingen dat bij een vergelijking met wat
er is bereikt, de teleurstelling onvermijdelijk toeslaat. Zeker is dat u niet in staat bent geweest om een uitweg
te vinden uit een complexe situatie die leiderschap en geloofwaardigheid vereiste.

Uzelf hebt er een keer aan herinnerd dat de Europese Unie een club met regels is. En daar ben ik het mee eens.
Maar het was uw taak om de naleving van die regels te eisen. De werkelijkheid is echter dat juist de Spaanse
regering hardhandig is gedwongen om zijn verplichtingen na te leven.

In dit licht gezien zijn de positieve resultaten, die er ook zijn, verbleekt. U hebt voldoende tijd gehad om
daarover te vertellen. Ik niet.

De democratie is een systeem dat berust op de publieke opinie. En het ziet er zo uit: de minachting van
Obama en het afzeggen van de top van het Middellandse Zeegebied en de aangekondigde top tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten vormen grote mislukkingen.

De haast om tegen elke prijs geïmproviseerde overeenkomsten te sluiten heeft het beeld van het Spaanse
beheer geen goed gedaan. De manier waarop Spanje bepaalde doelstellingen heeft geprobeerd te
verwezenlijken kan worden gekwalificeerd als geknoei.

Spanje is een grote natie en zal dat ondanks het slechte beheer in deze periode ook blijven. Onze diplomaten
en ambtenaren hebben echter niet versaagd, en daardoor zal het prestige van Spanje overeind blijven.

De waarheid is dat in het waardeoordeel over dit voorzitterschap de situatie waarin Spanje zich bevindt
zwaarder weegt dan wat het voorzitterschap hier heeft gedaan of niet gedaan. Iemand die zijn land in een
situatie van onzekerheid en onrust heeft gebracht, kan moeilijk leiding geven aan een onderneming die zo
moeilijk is.

In het beste geval is dit voorzitterschap helaas irrelevant geweest.

Zita Gurmai (S&D). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de EU kreeg haar nieuwe wettelijke kader weliswaar
eind 2009, maar het was aan het Spaanse voorzitterschap om Europa in beweging te krijgen en ervoor te
zorgen dat het kader zou werken.

Het Spaanse voorzitterschap heeft gedaan wat er van hem verwacht werd betreffende de belangrijkste
institutionele kwesties. We waren het niet overal over eens, maar we hebben een begin gemaakt door de
Lissabonstrategie tot leven te brengen en concrete details in te vullen. Naast deze schijnbaar technische
kwesties ontbrak het in het programma van het voorzitterschap van onze Spaanse vrienden niet aan
beleidsambities. Ze presenteerden zichzelf als modelvoorvechters van de gendergelijkheid en de rechten van
de vrouw. Ik ben dit voorzitterschap, vooral de heer López Garrido en zijn team, zeer dankbaar dat zij de
afgelopen zes maanden van deze vaak genegeerde kwestie een hoofdpunt hebben gemaakt. We zijn er nog
niet in geslaagd om de laatste hand te leggen aan het Europees beschermingsbevel, maar ik heb goede hoop
dat dit onder het Belgische voorzitterschap zal gebeuren.

Er werd van de Spanjaarden ook veel verwacht op het gebied van democratische rechten. Dat komt duidelijk
tot uiting in hun noeste inspanningen om het Europees burgerinitiatief zo snel mogelijk in werking te laten
treden. Als dank hiervoor hebben de rapporteurs, Alain Lamassoure en ikzelf, in de Commissie constitutionele
zaken alvast een werkdocument over het EBI voorbereid.

(ES) Nogmaals dank voor de taak die u hebt verricht, en ik hoop te blijven werken aan de verwezenlijking
van de doelstellingen die u hebt vastgesteld. Hulde!

Jan Olbrycht (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Zapatero, de beoordeling van het Spaanse
voorzitterschap is voor ons van bijzonder belang omdat dit het eerste voorzitterschap is sinds de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Dit is belangrijk voor ons, bijvoorbeeld voor Polen, aangezien
wij ons momenteel aan het voorbereiden zijn op het Poolse voorzitterschap. Met het oog hierop zou ik willen
vragen of de stand van zaken die nu is bereikt de toekomstige voorzitterschappen zal versterken of niet.

Ik moet zeggen dat onze verwachtingen tijdens het voorzitterschap zijn bewaarheid: het Verdrag van Lissabon,
dat tot doel had een sterk Europa te ondersteunen, leidt in feite tot een verzwakking van de communautaire
methode. Dat is tijdens het Spaanse voorzitterschap jammer genoeg heel duidelijk gebleken. Het beste

17Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



voorbeeld hiervan is de verzwakte rol van het Europees Parlement bij de totstandkoming van de Europa
2020-strategie.

Het Spaanse voorzitterschap was betrokken bij een aantal interessante initiatieven, onder meer een zeer
interessante bijeenkomst in Toledo over de rol van de steden. Dat verdient waardering. Voor ons,
Parlementsleden uit andere lidstaten, is het echter ook zeer belangrijk om aandachtig te volgen wat er in
Spanje gebeurt, aangezien een voorzitterschap niet alleen om leiderschap draait, maar ook om leiderschap
voor de hele Europese Unie. Met het oog hierop is het voor ons van groot belang om te weten hoe het met
de Spaanse economie is gesteld, ook tijdens het Spaanse voorzitterschap, alsook om een goed beeld te hebben
van de aangehaalde argumenten. Het is voor ons ook belangrijk om te weten welk model voor
maatschappelijke en burgerlijke kwesties door Spanje wordt gepromoot en op welke manier het de bepalingen
van het Verdrag verdedigt waarin is bepaald dat gezinsaangelegenheden tot de exclusieve bevoegdheid van
de lidstaten behoren. Dit is een kwestie die ons zeer grote zorgen baart.

Tunne Kelam (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het Spaanse voorzitterschap viel samen met een zware
financiële en geloofwaardigheidscrisis in de EU. Deze crisis heeft het land dat het voorzitterschap vervult,
zeer hard getroffen. Het gebrek aan vertrouwen in de economie van de EU en de gemeenschappelijke valuta
vindt zijn wortels in de enorme schuldenlast, die nog steeds nadrukkelijk naar voren komt in de manier van
leven: vandaag leven op kosten van morgen. De Economist vroeg zich vorige week af: “Is er leven na de
schuld?”.

De premier gaf aan dat het verbeteren van het concurrentievermogen een van de voornaamste doelstellingen
van het voorzitterschap was, maar er is niet echt een recept aangereikt om de crisis van waarden, de morele
crisis, aan te pakken, of zelfs maar een praktische handreiking gegeven om weer tot een evenwichtige begroting
te komen.

We hebben de Raad tijdens het vragenuur in Straatsburg verschillende keren gemist. Diverse Parlementsleden
wachten nog steeds op een gelegenheid om de Raad te vragen hoe het nieuwe EVDB kan worden toegepast
op de wapenverkoop naar derde landen en of we eindelijk kunnen afspreken dat er eerst overleg in de Raad
plaatsvindt voordat we besluiten moderne militaire technologie aan partners buiten de EU te verkopen.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat cyberdreigingen niet hoog op de Spaanse agenda hebben gestaan. Er
worden in het geheim cyberwapens ontwikkeld en we hebben geen idee hoe en wanneer we ze kunnen
gebruiken. De EU moet het voortouw nemen in het debat over de vraag hoe we de dreiging van een cyberoorlog
kunnen verminderen, hoe we het aantal cyberaanvallen kunnen beperken voordat het te laat is en de EU zal
moeten vaststellen of er enige kans is op overeenstemming over gedragsregels voor cyberspace.

Joe Higgins (GUE/NGL). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het beleid dat de EU-instellingen tijden het Spaanse
voorzitterschap tot uitvoering hebben gebracht, was rampzalig voor de werkende klasse in Europa. We
hebben gezien hoe we op abjecte wijze capituleerden voor de haaien op de financiële markten, waarbij
roofzuchtige banken en hedgefondspiraten in staat werden gesteld om meer controle uit te oefenen over het
economisch beleid dan zogenaamd solide regeringen. Voorzitter Barroso en de Europese Commissie traden
op als aanjager voor deze haaien op de markten, door over de hele linie bezuinigingen op overheidsuitgaven
en diensten te eisen, en ook u, señor Zapatero, gedroeg zich als aanjager voor de speculanten op de markten.
In plaats van ze te bestrijden, zoals een echte socialistische partij zou doen, voerde u op hun aandringen
meedogenloze bezuinigingen door met een lagere levensstandaard van de Spaanse bevolking als gevolg. We
leven nu in heel Europa in een maatschappelijke nachtmerrie met massawerkloosheid en een levensstandaard
die zwaar onder druk staat. Hulde aan de arbeiders van Spanje die met krachtige stakingsacties tegen deze
bezuinigingen in het geweer komen. Naarmate de crisis heftiger wordt, heeft het kapitalistische systeem
steeds meer rampen in petto. Hier moet een eind aan komen. We moeten het systeem vervangen door een
socialistische en democratische maatschappij waarmee we het leven van onze burgers in Europa echt kunnen
veranderen.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Ik ben van mening dat we de bijzondere inspanningen van het Spaanse
voorzitterschap moeten toejuichen, die tijdens deze zeer moeilijke periode zijn geleverd. Een belangrijk
resultaat is het instellen van het Europese financiële stabilisatiemechanisme, dat financiële steun inhoudt
voor staten in uitzonderlijke omstandigheden tot een maximum van 60 miljard euro.

Bij het buitenlands beleid van het Spaanse voorzitterschap zijn positieve resultaten geboekt naar aanleiding
van de ontmoetingen op hoog niveau, vooral met Latijns-Amerika.
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In concrete zin: de hervatting van de onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen de EU en de
Mercosur-landen zou een vrijhandelszone voor 750 miljoen mensen creëren. Er moet echter een grondige
analyse worden uitgevoerd naar het effect van deze overeenkomst omdat, zoals commissaris Cioloş ook zei,
die een negatief effect kan hebben op Europese boeren vanwege de stijgende import van landbouwproducten.

Glenis Willmott (S&D). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen feliciteer ik de heer Zapatero met
de vele successen die hij tijdens het Spaanse voorzitterschap heeft behaald.

We luisterden eerder naar kritiek in verband met de Spaanse onroerendgoedkwestie. Het is waar dat vele
duizenden Spaanse burgers en gewone mensen die ervoor gekozen hebben in Spanje te gaan wonen, hierdoor
getroffen worden. Het is makkelijk om vanaf de zijlijn iets te roepen om in het nieuws te komen, maar als
we serieus aan een oplossing van dit probleem willen werken, moeten we ons hier op een constructieve wijze
voor inzetten. Dat is wat wij, in de Britse Labour-delegatie, willen doen. Ik ben blij dat mijn collega Michael
Cashman en ik onlangs een vergadering met onze Spaanse collega’s in het Europees Parlement hebben gehad
in de hoop dat we in Spanje een commissie kunnen opzetten die de gevallen gaat onderzoeken van mensen
die te goeder trouw onroerend goed hebben gekocht en geen oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van het
rechtssysteem. Dit zou een flinke stap in de goede richting zijn voor al die mensen die onder deze situatie
lijden. We hopen dat deze commissie uw volledige steun krijgt en we verheugen ons erop om hier in de
toekomst met u aan te werken.

Mirosław Piotrowski (ECR). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Zapatero, het Spaanse voorzitterschap
van de afgelopen zes maanden viel in een bijzondere periode, die als moeilijk en experimenteel kan worden
omschreven. Het ging immers om het eerste voorzitterschap na de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon, waarin de bevoegdheden van het voorzitterschap opnieuw zijn gedefinieerd en toegewezen.
Ondanks de politieke, economische en financiële fiasco's in de voorbije periode is het aanpassen van de rol
van het voorzitterschap met het oog op de samenwerking met de recent benoemde voorzitter van de Raad
niet uitgegroeid tot een groot probleem.

Het bleek niet mogelijk om vooruitgang te boeken in het kader van de geplande Top Europese Unie-Verenigde
Staten, aangezien president Obama weigerde aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor het voor Spanje zeer
belangrijke project van een Unie voor het Middellandse Zeegebied. Toen de Unie met een enorme economische
crisis werd geconfronteerd, hebben Duitsland en Frankrijk het roer in handen genomen en vervolgens de
toon van het financiële steunprogramma voor Griekenland bepaald. Het spook van een financiële ineenstorting
heeft immers ook boven Spanje gewaard. Het is daarom niet verwonderlijk dat het optreden van andere
landen sterker in het oog is gevallen tijdens dit voorzitterschap. Er is meer aandacht besteed aan de toekomst
van de eurozone dan aan de prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap. Deze problemen zullen nu ook
door het Belgische voorzitterschap moeten worden aangepakt.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, we weten allemaal dat het Spaanse voorzitterschap
bijzonder problematisch was. De Spanjaarden hebben de stier niet bij de horens gevat, wat toch de Spaanse
traditie is, ze hebben niet snel en kordaat geprobeerd om de financiële markten en het werk van de
kredietbeoordelaars beter te regelen, wat dringend nodig was. Ze hebben geprobeerd om olie op de golven
te gieten, en belangrijke projecten doorgeschoven naar het volgende voorzitterschap.

Aan het begin van dit jaar werd aangekondigd dat het Spaanse voorzitterschap een historisch evenement
zou worden, maar in plaats daarvan is er zes maanden lang niets gebeurd, men ging zonder op of om te
kijken voort op de ingeslagen doodlopende weg van het in het Verdrag van Lissabon verankerde centralisme.
We weten heel goed dat Spanje zelf enorme financiële problemen heeft, maar niet alleen de financiële crisis
ging de krachten van het voorzitterschap te boven. Onder leiding van Spanje heeft de EU de hele wereld
nogmaals duidelijk gemaakt dat ze politiek onbeduidend is. Belangrijke vergaderingen zijn zomaar afgezegd,
en er zijn alleen maar noodoplossingen tot stand gekomen.

Toch was dit een uniek voorzitterschap. Nog nooit zijn EU-verdragen op zo grove wijze geschonden als met
die reddingspakketten, die miljarden hebben gekost, en die we binnenkort weer op ons bordje krijgen. De
eigenlijke problemen van de EU zijn daardoor namelijk slechts op de lange baan geschoven.

Danuta Jazłowiecka (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, wij zijn dit jaar angstig ingegaan als gevolg van
de wereldwijde crisis, maar waren tegelijkertijd ook hoopvol door de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon. De Spaanse eerste minister heeft in januari de ambitieuze plannen voorgesteld die hij onder zijn
leiderschap voornemens was uit te voeren. Jammer genoeg is hiervan maar heel weinig verwezenlijkt. Dit is
echter niet de voornaamste reden waarom het Spaanse voorzitterschap niet als positief beoordeeld kan
worden.
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Het belangrijkste minpunt van dit voorzitterschap was chaos, zoals profetisch was voorspeld door het gezicht
van Mr. Bean dat door een hacker op de Spaanse website was geplaatst. Deze chaos kwam enerzijds tot uiting
in het feit dat Madrid in het externe optreden van de Unie een niet te overziene wanorde heeft gecreëerd door
zich op het terrein van de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger te begeven, terwijl het anderzijds
geen enkele actieve maatregel heeft genomen als antwoord op de steeds erger wordende begrotingscrisis.
De heer Zapatero was niet in staat om de stemming in de Unie juist in te schatten op het ogenblik dat er
behoefte was aan sterk leiderschap, niet op het internationale toneel, maar binnen de Unie. Het grootste
probleem van de Unie was niet het beleid ten aanzien van Cuba, een wapenembargo tegen China of het
vredesproces in het Midden-Oosten, maar de verzwakte positie van Europa ten gevolge van de
begrotingsproblemen van Griekenland, Italië, Portugal en Spanje zelf.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Graag feliciteer ik premier Zapatero en het Spaanse voorzitterschap,
omdat zij zich ondanks hun uitermate moeilijke politieke en economische situatie volledig hebben kunnen
concentreren op Europa. Namens het Spaans-Belgisch-Hongaarse triovoorzitterschap bedank ik hen daarom
ook dat ze het Verdrag van Lissabon hebben geïmplementeerd en dat het nu van kracht is. Het Spaanse
voorzitterschap heeft ook een begin gemaakt met economisch bestuur, waar het Belgische voorzitterschap
verder aan zal werken, maar ik vrees dat ook het Hongaarse voorzitterschap op dit vlak nog veel te doen zal
hebben. Daarnaast is het Spaanse voorzitterschap begonnen orde op zaken te stellen op de financiële markten
en op het gebied van speculatieve internationale geldtransacties. Dit zal tevens een taak zijn van het Belgische
voorzitterschap, maar ook nog van het Hongaarse voorzitterschap. Ten slotte bedank ik het Spaanse
voorzitterschap dat ze een intensieve focus hebben gehouden op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Dit jaar wordt het document van de Commissie gepubliceerd waarover verhitte debatten kunnen worden
verwacht tijdens het Hongaarse voorzitterschap. Ik dank het Spaanse voorzitterschap voor het bezoek van
staatssecretaris Villaruiz aan de Hongaarse agrarische academie, waar ze voor 500 Hongaarse
landbouwproducenten heeft gesproken over het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Seán Kelly (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ten eerste zeg ik als voetballiefhebber dat ik heel blij ben
dat er tijdens het WK drie EU-landen bij de laatste vier zitten en ik kan u zonder enige angst om tegengesproken
te worden zeggen dat als mijn land, Ierland, ook had meegedaan, het ook bij de laatste vier had gezeten!

Wat het Spaanse voorzitterschap betreft, denk ik dat we te snel met ons oordeel klaar staan. We hebben geen
rekening gehouden met het feit dat de manier waarop het voorzitterschap functioneert, als gevolg van het
nieuwe Verdrag van Lissabon volledig veranderd is en pas in de toekomst kan worden beoordeeld. Er wordt
te veel gepraat over leiderschap, succes, allerlei paradepaardjes, enzovoorts. Het voorzitterschap vervult nu
de rol van katalysator en moet in de toekomst als zodanig worden beoordeeld.

Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat de Spanjaarden de overgang van pre-Lissabon naar post-Lissabon goed
hebben aangepakt. Met name op financieel gebied zijn er maatregelen genomen om schurkenbanken en
zwakke regeringen te beteugelen. De Spanjaarden hebben het dus nog niet zo slecht gedaan en verdienen
onze erkenning voor de wijze waarop ze de overgang tijdens het moeilijkste voorzitterschap ooit gestalte
hebben gegeven.

(Applaus)

José Luis Rodríguez Zapatero, fungerend voorzitter van de Raad. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen
wil ik u allen bedanken voor de belangstelling die u hebt getoond in het Spaanse voorzitterschap van de
Europese Unie. Een belangstelling die mij in enkele toespraken – waarop ik vanwege de beperkte tijd helaas
niet allemaal afzonderlijk zal kunnen ingaan – meer leek voort te komen uit de wens om in het Spaanse
parlement te spreken dan om in het Europees Parlement te spreken. Sommige personen hebben misschien
zelfs heimwee naar die plaats, en dat begrijp ik volkomen. U hebt mijn respect en mijn waardering, maar
wat telt is nu, en op dit moment zijn we in het Europees Parlement, niet in het Spaanse parlement, en hebben
we het over andere zaken.

(Applaus)

Er was nog een andere spreker die ook die neiging leek te hebben om mee te doen met en zich verantwoordelijk
te voelen voor zijn collega’s in het Spaanse parlement, zijn politieke en ideologische collega’s, of om deze
een handje te helpen. Maar volgens mij zijn we hier voor andere zaken. We zijn hier om de zes maanden van
het voorzitterschap en de grote thema’s van dat voorzitterschap te beoordelen. Er zijn individuele punten
naar voren gebracht, maar ik zal niet op al die punten ingaan. In mijn eerste toespraak wilde ik uitgaan van
twee invalshoeken, die naar mijn mening de rode draad moeten zijn van een weloverwogen, kalme en
objectieve analyse van deze zes maanden.
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In de eerste plaats was het het roulerend voorzitterschap dat geconfronteerd werd met de toepassing van
het nieuwe Verdrag, dat in de eerste plaats een Verdrag is dat institutionele regels en onze wijze van besturen
wijzigt in een Unie van 27 lidstaten, waarvan de institutionele structuur zoals bekend complex is. Voor ons,
als Europese en pro-Europese regering, was de eerste opdracht voor deze zes maanden dat er geen enkele
klacht zou komen en dat er niets mis zou gaan, dat er geen enkele institutionele botsing zou plaatsvinden
en dat de nieuwe instellingen vanaf dag één over de politieke en functionele legitimatie zouden beschikken
om hun werkzaamheden uit te voeren, en om er daarnaast voor te zorgen dat de al geconsolideerde instellingen
– laten we ze zo maar noemen –, zoals de Commissie, op adequate wijze met het nieuwe institutionele kader
zouden worden verbonden.

Ik kan met tevredenheid zeggen dat het Spaanse voorzitterschap niets anders dan steun en erkenning heeft
gekregen voor zijn constructieve houding, van de Commissie, van de Raad en van het Europees Parlement,
en het doet me genoegen dat er vandaag geen enkele kritiek is geuit op de houding tegenover de grote
instellingen. Dat was onze eerste grote uitdaging in een Europese Unie zoals we die vorm hebben gegeven.
En in alle nederigheid, met dezelfde nederigheid waarmee ik tegen de heer Schulz zou willen zeggen – die
hier op dit moment niet aanwezig is, hij heeft zich verontschuldigd omdat hij naar een vergadering moest,
een vergadering over het toezicht op de financiële markten – dat we hopen dat de uitslag morgenavond in
het voordeel zal zijn van de meest creatieve ploeg en dat Spanje opnieuw een dag van blijdschap zal beleven,
een blijdschap die ik met alle politieke vertegenwoordigers van mijn land deel, zoals de heer Schulz zijn
blijdschap zal delen met mevrouw Merkel, mocht de uitslag daar aanleiding toe geven – en uiteindelijk blijft
het allemaal binnen Europa, wat altijd tevreden stemt –; met diezelfde nederigheid moet ik zeggen dat Spanje
erin is geslaagd om het Verdrag van Lissabon vanaf dag één goed te laten functioneren, zodat alle instellingen
zich comfortabel voelen in hun rol en we naar een grotere mate van eenheid kunnen streven.

De tweede grote doelstelling, mijnheer Mayor Oreja, was om vanaf dag één van het voorzitterschap
vooruitgang te boeken met de economische unie, met het gemeenschappelijk economisch beleid. De digitale
markt, waarmee vooruitgang is geboekt, en het plan voor elektrische auto’s, waarmee ook vooruitgang is
geboekt, zijn niet meer dan instrumenten voor de versterking van de economische unie, evenals de interne
markt. Laten we daarom een onderscheid maken tussen de grote doelstellingen en de instrumenten die ervoor
moeten zorgen dat die economische unie het concurrentievermogen zal vergroten en synergieën zal creëren
tussen alle Europeanen en op alle verschillende gebieden, zoals energie, industrie, innovatie, onderzoek,
concurrentievermogen en hopelijk ook werkgelegenheid en andere.

En laten we dan naar de resultaten kijken. Misschien bent u het niet eens met de doelstelling, dat is volkomen
legitiem. Maar als de doelstelling, zoals het Spaanse voorzitterschap het heeft uitgedrukt, een grotere eenheid
in het economisch beleid was, dan zijn we daar ruimschoots in geslaagd. Want ten eerste hebben we financieel
toezicht, ik hoop met een akkoord waarin de gewenste doelstellingen tot uiting zullen komen, plus de
regulering van alle financiële producten, en ten tweede hebben we de aanzet voor de hervorming van het
Stabiliteits- en groeipact, voor strengere eisen en een strakker begrotingsbeleid, met nieuwe instrumenten
voor de naleving van het pact. Ik moet overigens zeggen, omdat er zo veel over regels is gesproken, dat Spanje
dat pact sinds de invoering van de euro veel meer heeft gerespecteerd dan veel andere landen die een van de
afgevaardigden heeft genoemd.

(Applaus)

Laten we ons daarom aan de feiten houden. Ja, inderdaad, laten we ons aan de feiten houden. Spanje is het
land dat het Stabiliteits- en groeipact het meest heeft gerespecteerd, en er zijn landen die het wel zeven keer
hebben geschonden. Tot wel zeven keer zijn die landen onderwerp van bepaalde dossiers geweest. Maar
goed, zo liggen de zaken nu eenmaal. Zeker is dat we in deze zes maanden vorderingen hebben gemaakt bij
het aannemen van nieuwe regels in het Stabiliteitspact, met meer prikkels, meer sancties en meer eisen. Maar
laten we nu naar een andere overweging gaan, naar de analyse van de macro-economische situatie van de
landen, met inbegrip van hun concurrentievermogen.

Spanje heeft de Commissie overigens verzocht, samen met Finland, als ik het me goed herinner, om ons
concurrentievermogen te evalueren. En we gaan vooruitgang boeken met de Europa 2020-strategie, die ook
in deze periode is goedgekeurd en waarin de tekortkoming van de Lissabonstrategie wordt rechtgezet:
governance. Want de nationale doelstellingen zullen een stuk veeleisender worden, omdat er monitoring
zal plaatsvinden, omdat er aanbevelingen zullen komen en omdat elke lidstaat meer medeverantwoordelijkheid
zal dragen, en ook zal moeten dragen, wat uiteraard ook voor de Commissie geldt, voor de naleving van de
Europa 2020-strategie. Dat is op dit moment de situatie met betrekking tot een grotere economische unie,
waaraan ik de instrumenten voor financiële stabilisatie die zijn aangenomen en de afspraken om Griekenland
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te steunen – ten gevolge van de crisis rond de staatsschulden – nog zou willen toevoegen. Afspraken die
Spanje uiteraard steunt en vooral ook naleeft, zoals we dat ook hebben gedaan met de steun voor Griekenland.
Vanaf het begin. We zullen al onze verplichtingen nakomen.

Dit zijn allemaal feiten. Enkele afgevaardigden hebben min of meer briljante retoriek laten horen. Maar we
hadden ons voorgenomen om de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon soepel te laten verlopen,
en dat hebben we gedaan. We hadden besloten, samen met de Commissie, om een veel solidere, sterkere
economische unie dichterbij te brengen, met een gemeenschappelijk economisch beleid, en dat hebben we
gedaan. Wat betreft het buitenlands beleid is het waar dat de top met de Verenigde Staten niet is doorgegaan,
maar er zijn belangrijke overeenkomsten gesloten. En met Latijns-Amerika zijn ook belangrijke
overeenkomsten gesloten en toppen gehouden. Wat betreft de Unie voor het Middellandse Zeegebied was
het prudent om de top niet te houden, wat niet wil zeggen dat de projecten voor de Unie voor het Middellandse
Zeegebied stil liggen, en er zal een top worden gehouden zodra die kan bijdragen aan vrede in het
Midden-Oosten. Er zijn dus, met of zonder toppen, – met de Verenigde Staten, in dit geval – belangrijke
overeenkomsten gesloten.

Als er iets is wat het voorzitterschap vanaf het eerste moment duidelijk heeft willen maken, dan is het dat
het niet heeft willen vechten om de hoofdrol in de Europese instellingen. Belangrijk was dat de Europa
2020-strategie werd goedgekeurd, en dat is gebeurd. Belangrijk was dat er een mechanisme voor de financiële
ondersteuning van landen zou komen, en dat is er gekomen. Belangrijk was dat het pakket voor het Europees
toezicht op de financiële markten gereed zou komen, en dat is gebeurd. Belangrijk was dat de
SWIFT-overeenkomst zou worden aangenomen, en ik hoop dat het Parlement deze zal aannemen. Belangrijk
was dat het Europees beschermingsbevel in gang zou worden gezet, en dat is gebeurd. Belangrijk was het
akkoord over grensoverschrijdende gezondheidszorg, en dat is er. Belangrijk is de lijst van overeenkomsten.
Aan al deze resultaten heeft het Spaanse voorzitterschap, door zijn initiatieven, door het goede werk van de
Spaanse ambtenaren, bijgedragen. En in elk geval zult u moeten erkennen, ook al wilt u de politieke aspecten
misschien niet erkennen, dat als politici ambtenaren hebben gemotiveerd en goed hebben laten functioneren,
ze hun werk op dat gebied goed hebben gedaan.

Een van de afgevaardigden heeft iets gezegd over de situatie van Europese burgers, met name Britten, in ons
land, vooral aan de kusten, met betrekking tot onroerend goed. Ik moet zeggen dat ik me als eerste minister
van Spanje absoluut niet herken in de vergelijking die een vertegenwoordiger van een bepaalde politieke
groepering uit het Verenigd Koninkrijk hier heeft gemaakt of wilde maken door Spanje letterlijk met Zimbabwe
te vergelijken. Daar kan ik me op geen enkele manier in vinden. Dat is onaanvaardbaar. Dat accepteer ik niet.
Dat verwerp ik met alle kracht. Mijn land is een rechtsstaat.

(Applaus)

Mijn land is een rechtsstaat die de wet respecteert en die zorgt dat de wet wordt gerespecteerd. En het zijn
de rechters die die wet moeten toepassen. We zijn de eersten die meevoelen met personen, in dit geval Britten,
die mogelijk het slachtoffer van oplichting door een roofdier in de vastgoedsector zijn geworden. Op dit
gebied werken we samen met het Europees Parlement en met de fracties in het Europees Parlement. We
zullen alles doen wat in onze vermogen ligt. Bovendien heeft dit Parlement meerdere keren van Spanje geëist
dat het zijn kusten en zijn milieu beschermt. We hebben een Wet op de kusten, die bedoeld is om onze kusten
te beschermen tegen de maalstroom van de projectontwikkeling. Die moeten we toepassen. En we moeten
die kusten ook beschermen vanuit deze belangrijke instelling, het Europees Parlement, en de strijd aangaan
met misbruik van natuurgebieden en misbruik van die kusten, die we met grote vastbeslotenheid zullen
beschermen.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil de voorzitters van de fracties, en met name de heer Daul en de heer Schulz,
bedanken voor hun zorgvuldige toon tijdens deze vergadering. Het Spaanse voorzitterschap heeft zijn taken
vervuld in een Europese en een pro-Europese geest, heeft zijn taken loyaal en in een geest van samenwerking
met de Commissie, het Parlement en de Raad vervuld, en is dit halfjaar begonnen met doelstellingen op het
gebied van het economisch beleid en het buitenlands beleid, die in grote lijnen naar tevredenheid zijn
verwezenlijkt. Natuurlijk niet in alle gevallen en op alle punten die we hadden voorgesteld, maar als we kijken
– en dat zeg ik met name tegen de afgevaardigden uit mijn land – naar wat het parlement van Spanje allemaal
heeft aangenomen, dan kunnen we constateren dat die doelstellingen naar tevredenheid zijn verwezenlijkt.

In elk geval wil ik als roulerend voorzitter van de Raad het Europees Parlement, en in het bijzonder de
Voorzitter van het Europees Parlement, zeer bedanken voor de samenwerking in deze periode van zes
maanden. We hebben ons door u gesteund gevoeld, mijnheer de Voorzitter. We hebben ons door u begrepen
gevoeld. We hebben ons door u gestimuleerd gevoeld. We hebben ons nauw verbonden gevoeld met deze
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instelling, ook al klonken er soms harde woorden. Maar we hebben ons nauw verbonden gevoeld met deze
instelling. En we zijn blij dat het Europees Parlement aan de kant staat van degenen van ons die echt een
pro-Europese roeping hebben, van degenen van ons die Europa loyaal dienen, en we zijn we ervan overtuigd
dat er geen beter lot bestaat dan samen de reis te maken, verenigd, en de kleinere geschillen soms voor andere
momenten te bewaren.

(Applaus)

José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie. − (PT) Mijnheer de Voorzitter, ik zal het heel kort houden.
De vragen zijn in hoofdzaak gesteld aan de Spaanse premier, maar ik zou hier toch willen stilstaan bij een
punt waarover meerdere afgevaardigden zorgen hebben geuit. Ik herinner me dat de heren Daul, Schulz en
Lambsdorff deze institutionele kwestie hebben aangeroerd. In dat verband wil ik de premier van Spanje, de
heer Zapatero, nogmaals dankzeggen voor zijn inzet voor Europa en de communautaire methode.

Ik denk dat het terecht is te benadrukken dat er veel afhing van dit eerste roulerende voorzitterschap. Hoe
zou het roulerende voorzitterschap het Verdrag van Lissabon interpreteren? Het is een feit dat, zoals de
Spaanse premier heeft gezegd, er een interpretatie in communautaire zin aan is gegeven.

Wij vinden het wenselijk dat ons systeem, dat in weerwil van het Verdrag van Lissabon nog steeds zeer
complex is, efficiënter kan functioneren. Ik denk dat er een moment zal komen waarop we een nauwkeurige
balans zullen moeten opnaken van de ontwikkeling van onze instellingen. Het is namelijk een feit dat zelfs
met het Verdrag van Lissabon het voor de gewone burger soms moeilijk is duidelijk inzicht te krijgen in de
werking van de Europese Unie.

Ik zou echter willen onderstrepen wat anderen al gezegd hebben, namelijk dat Spanje een Europese impuls
heeft gegeven aan de bouw van ons gemeenschappelijk project. Ik weet dat de overgrote meerderheid van
het Parlement het met deze impuls eens is.

Het Verdrag van Lissabon is gesloten om meer Europa en niet om minder Europa te creëren. In het Verdrag
van Lissabon is de communautaire weg gevolgd door de bevoegdheden van dit Parlement te versterken, een
permanente voorzitter van de Europese Raad te introduceren, een hoge vertegenwoordiger, tevens
vicevoorzitter van de Europese Commissie, in het leven te roepen en de bevoegdheden van de Commissie
te vergroten op het vlak van de externe betrekkingen en verder onder meer op het terrein van de
controlemechanismen voor het Stabiliteits- en groeipact.

Het Verdrag staat voor meer en niet voor minder Europa. Meer Europa moet dan niet het centraliseren van
bevoegdheden betekenen, maar het creëren van een toegevoegde waarde in zaken die de lidstaten en de
Europese instellingen gezamenlijk kunnen doen. Deze interpretatie van meer Europa heeft ook het Spaanse
voorzitterschap gevolgd.

Maar zoals de Spaanse premier terecht heeft gezegd lost het Verdrag niet alle problemen op. Voor de uitvoering
ervan is politieke wil nodig. Dat geldt met name voor de 27 regeringen, daar de Europese instellingen in feite,
uit de aard der zaak, al een communautair instinct hebben. Daarom moeten we ook onze 27 lidstaten vragen
het Verdrag van Lissabon in deze communautaire geest uit te voeren.

Spanje heeft het voorbeeld gegeven en ik ben er zeker van dat België, dat nu het roulerende voorzitterschap
op zich heeft genomen, deze lijn zal doortrekken of zelfs intensiveren gezien de grote Europese traditie van
dat land.

Het Parlement, de Commissie, de Raad en de Europese Raad moeten zich echt inzetten voor een Europese
uitvoering van dit verdrag, dat gesloten is om een krachtiger antwoord te geven op de verwachtingen en
verlangens van onze medeburgers. Daarom wil ik nogmaals de Spaanse regering, de premier, alle medewerkers
en het hele Spaanse team bedanken voor de grote inzet waarmee zij de afgelopen maanden onder soms heel
moeilijke omstandigheden hebben gewerkt.

De afgelopen maanden behoorden tot de moeilijkste die we in de geschiedenis van de Europese integratie
hebben meegemaakt. De Europese Unie is op de proef gesteld en de echte stresstest was dan ook niet voor
de banken, maar voor de Europese Unie. Onze wil om gezamenlijk deel uit te maken van de eurozone en
van Europa is getest. Onder die zeer moeilijke omstandigheden heeft Spanje het roulerende voorzitterschap
op zich moeten nemen, terwijl er tegelijkertijd een nieuw verdrag van kracht werd en de nieuwe Commissie
pas in februari aantrad. Deze Commissie is dus nog geen vijf maanden oud en we hebben al het mogelijke
gedaan om de achterstand goed te maken die was ontstaan door die overgang. We moeten echter erkennen
dat het Spaanse voorzitterschap zich met veel toewijding en oprechtheid heeft ingespannen.
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Daarom, en zonder iets af te doen aan de verscheidenheid aan politieke standpunten in dit Parlement, zou
ik willen benadrukken dat wij allen die in Europa geloven eensgezind dienen te zijn, of we ons nu in het
centrum, ter linkerzijde of ter rechterzijde van het politieke spectrum bevinden. Ook de verschillende
instellingen moeten eensgezind zijn. We moeten zij aan zij staan om ons Europees project te versterken.

De Voorzitter. - Dank u wel, mijnheer Barroso. Ik wil graag nogmaals het Spaanse voorzitterschap en de
heer Zapatero bedanken. Het debat is gesloten.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. – (PT) Gelet op de bijzonder moeilijke omstandigheden in de
eerste helft van dit jaar geef ik het Spaanse voorzitterschap een voldoende voor het geleverde werk. Aan de
ene kant viel het mandaat van het Spaanse voorzitterschap samen met de overgangsperiode naar een nieuwe
institutionele structuur als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Er zijn nu nieuwe
spelers als de voorzitter van de Raad en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. In dat nieuwe
institutionele kader noem ik nog de grotere bevoegdheden van het Europees Parlement. Aan de andere kant
is het voorzitterschap geconfronteerd met een ernstige financiële en sociale crisis in Europa, een aanval op
de euro, de Griekse crisis en, in eigen land, een zorgwekkende stijging van de werkloosheid en het
overheidstekort. Het voorzitterschap heeft een bijdrage geleverd aan de totstandbrenging van het
stabilisatiefonds met een totaal kapitaal van 750 miljard euro en aan vooruitgang op het vlak van regelgeving
voor de financiële markten. Tegelijkertijd heeft het Spaanse voorzitterschap nooit het uitvoeren van de
Europese beleidsprioriteiten, vooral op milieuvlak, uit het oog verloren. In dat verband wijs ik op de
samenwerking van het Spaanse voorzitterschap bij de voorbereiding van mijn verslag over bioafval en het
debat erover. Het verslag is door het voorzitterschap onvoorwaardelijk gesteund en deze week met een grote
meerderheid aangenomen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. – (PT) Helaas heeft het Spaanse voorzitterschap niet geprobeerd
antwoorden te geven op de ernstige problemen in de Europese Unie. Er zijn in deze zes maanden juist
onaanvaardbare maatregelen genomen, waaruit het gebrek aan solidariteit blijkt. Bovendien zijn er rond het
probleem van de staatsschuld zeer ernstige dingen gebeurd.

In feite is er gewacht op de besluiten van Duitsland en heeft men de problemen laten aanslepen, met ernstige
gevolgen voor Griekenland, Portugal en Spanje. Dat toont tevens aan wie uiteindelijk de macht heeft in de
Europese Unie. Het directorium van de grootmachten is steeds meer beperkt tot Duitsland en omvat hoogstens
ook nog Frankrijk.

Vervolgens waren die late oplossingen ook nog eens slecht. In plaats van de solidariteit van de rijkere landen
aan te moedigen en te zorgen voor meer EU-begrotingsgeld voor solidariteitsacties om echte economische
en sociale samenhang te realiseren, heeft het Spaanse voorzitterschap een beroep gedaan op het IMF en zijn
er aan Griekenland leningen verstrekt tegen een hogere rente dan de ECB aan particuliere banken in rekening
brengt. Wat de zaak nog verergert is het feit dat er onaanvaardbare voorwaarden zijn opgelegd, waardoor
de kosten van de crisis, die de EU mede zelf heeft veroorzaakt, zijn afgewenteld op de arbeiders en de armsten
in de samenleving, louter om de economische en financiële groepen makkelijker winst te laten behalen. De
goedkeuring van de zogenaamde Europa 2020-strategie is een stap in dezelfde richting.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), schriftelijk. – (PL) Het onlangs beëindigde Spaanse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie was – op zijn minst om een aantal redenen – een van de
belangrijkste voorzitterschappen van het afgelopen decennium.

Allereerst stond Spanje voor de moeilijke taak om de met het Verdrag van Lissabon ingevoerde wijzigingen
te 'testen'. Deze veranderingen zijn doeltreffend ten uitvoer gelegd, ondanks het feit dat de regering in Madrid
tot net voor de aanvang van het voorzitterschap niet wist op basis van welk verdrag het de EU-agenda diende
vorm te geven.

Ten tweede moest Spanje het hoofd bieden aan de grootste financiële crisis in de geschiedenis van de
gemeenschappelijke munt, de euro. Ik zou al degenen die sceptisch zijn over het recent beëindigde
voorzitterschap eraan willen herinneren dat de Spaanse regering als een van de eersten de omvang van de
crisis juist heeft ingeschat en heeft gevraagd om doeltreffende tegenmaatregelen te nemen, onder meer
sancties voor het overschrijden van het toegestane begrotingstekort.

Ten derde zou het Spaanse voorzitterschap erkenning moeten krijgen voor de enorme bijdrage die het heeft
geleverd aan de werkzaamheden met betrekking tot de SWIFT-onderhandelingen en de samenstelling van
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de Europese dienst voor extern optreden. Dankzij het werk dat door Madrid is verricht – en dat op het eerste
gezicht misschien weinig doeltreffend lijkt – ligt een overeenkomst nu op beide gebieden binnen handbereik.
De resultaten van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie kunnen zonder twijfel als
positief worden beschouwd. Laten we hopen dat het recent aangevatte Belgische voorzitterschap het huidige
tempo van de werkzaamheden kan handhaven en dat het de weg vervolgt die door de regering in Madrid is
uitgestippeld.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), schriftelijk. – (EN) Een van de woordvoerders van de Commissie zei onlangs
openlijk de wijze waarop het Roemeense parlement de wet over het functioneren van het Nationale
Agentschap voor integriteit had gewijzigd, te betreuren. Het Roemeense parlement gaf echter uitvoering
aan een besluit van het Constitutioneel Hof, dat een aantal van de artikelen van de oorspronkelijke wet
onconstitutioneel verklaard had. Het feit dat de Roemeense regering – om binnenlandse politieke redenen
– niet heeft gereageerd en dat de Commissie het blijkbaar toelaatbaar acht dat de corruptie in Roemenië
wordt bestreden met behulp van buitenwettelijke middelen, maakt nog niet dat deze opmerkingen
aanvaardbaar zijn, aangezien hierdoor vraagtekens worden geplaatst bij de grondwet, de handelingen van
het nationale parlement en de soevereiniteit van een lidstaat. Dit is derhalve een kwestie van principe en niet
van politiek opportunisme! Trouwens, als de Roemenen “corrupt” zijn, wie heeft ze dan “corrupt” gemaakt?

Joanna Senyszyn (S&D), schriftelijk. − (PL) Ik feliciteer het Spaanse voorzitterschap met de manier waarop
het de voorbije zes maanden leiderschap heeft gegeven aan de Europese Unie. Het was een moeilijk en een
belangrijk voorzitterschap. Het was moeilijk omdat het Spaanse voorzitterschap het eerste was na de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, met de benoeming van de voorzitter van de Europese Raad
en van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Het programma
van het voorzitterschap is voorbereid op basis van het oude verdrag, aangezien het lot van het Verdrag van
Lissabon nog erg onzeker was tijdens de voorbereidende fase. De uitvoering van de doelstellingen van het
voorzitterschap heeft vertraging opgelopen door de crisis in Griekenland. Nog een ander probleem was de
late goedkeuring – in februari 2010 – van de nieuwe samenstelling van de Europese Commissie en de daaruit
voortvloeiende vertraging bij de goedkeuring van haar wetgevings- en werkprogramma.

Het voorzitterschap was belangrijk op institutioneel gebied, aangezien met de goedkeuring van het nieuwe
verdrag een aantal beginselen is vastgelegd voor de werking van de instellingen. Daarnaast was het Spaanse
voorzitterschap belangrijk voor de lange termijn omdat het met de goedkeuring van de Europa 2020-strategie
heeft bepaald welke richting het optreden van de Unie gedurende de komende tien jaar moet uitgaan.

Naar mijn mening zouden de volgende aspecten als de belangrijkste resultaten van de socialistische regering
van de heer Zapatero moeten worden beschouwd: de goedkeuring van het actieplan voor de tenuitvoerlegging
van de bepalingen van het programma van Stockholm (samenwerking op het gebied van binnenlandse zaken
en justitie), de door het voorzitterschap geleverde inspanningen om geweld tegen vrouwen uit te bannen,
de goedkeuring door de Raad van 3 en 4 juni 2010 van het onderhandelingsmandaat inzake de toetreding
van de Europese Unie tot het Europees Verdrag inzake de bescherming van de rechten van de mens en van
de fundamentele vrijheden, de start van de activiteiten van het Permanent Comité operationele samenwerking
op het gebied van de binnenlandse veiligheid, alsmede de goedkeuring van de ontwerpverordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor het indienen van
een burgerinitiatief.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), schriftelijk. – (RO) Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie had als
doelstelling de complete en snelle uitvoering van de bepalingen in het Verdrag van Lissabon. Hierdoor is een
nieuw institutioneel evenwicht ontstaan, waarbij het Europees Parlement en de nationale parlementen meer
bevoegdheden hebben en er een Europese dimensie is toegevoegd aan het respect voor grondrechten.

Tijdens het Spaanse voorzitterschap van de EU is er belangrijke vooruitgang geboekt op gebieden als het
concretiseren van het burgerinitiatief, deskundigenadviezen die van nationale parlementen moeten komen
op basis van de aanvullende protocollen van het Verdrag van Lissabon, nieuwe regels met betrekking tot het
delegeren van de uitvoerende macht aan de Commissie, en de Europese dienst voor extern optreden. Wij
verwelkomen de Open Sky-overeenkomst tussen de VS en de EU, die zich richt op 60 procent van het
internationale passagiersvervoer, en de overeenkomsten voor gemeenschappelijke veiligheidsregels op het
gebied van de burgerluchtvaart en luchtvervoer, tussen de EU en Canada. Ook juich ik de vooruitgang toe
met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Mercosur.

De werkloosheid in de Europese Unie is tijdens het Spaanse voorzitterschap echter alarmerend snel gestegen
tegen de achtergrond van de economische en financiële crisis, die in 2008 is begonnen. Om die reden denk
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ik dat het terugdringen van werkloosheid en het realiseren van duurzame economische groei de belangrijkste
prioriteit moet blijven, ook voor het Belgische voorzitterschap.

(De vergadering wordt enkele minuten onderbroken)

VOORZITTER: STAVROS LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

5. Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens
betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van
het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag van Alexander Álvaro, namens de Commissie burgerlijke
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde
Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer
van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van
terrorismefinanciering (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) (A7-0224/2010).

Alexander Alvaro, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik zou de commissaris hartelijk willen bedanken
voor haar komst. Ik weet zeker dat er met name aan het einde van het Spaanse voorzitterschap nog allerlei
punten moeten worden besproken. In SWIFT hadden we een bulk data transfer, nu hebben we een
“bulk”-opkomst in het Parlement. Het zij zo.

In februari hebben wij als Parlement een bijzonder duidelijk geluid laten horen, het Verdrag van Lissabon
biedt ons niet alleen maar meer mogelijkheden, we krijgen daardoor als Europees Parlement vooral meer
verantwoordelijkheid. We regeren mee op het Europese niveau, samen met de Commissie en de Raad. Er is
aan de Commissie gevraagd om nogmaals te onderhandelen, en een betere overeenkomst te sluiten. Het
Europees Parlement heeft het onderhandelingsmandaat bevestigd. Er bestaan misschien allerlei
meningsverschillen tussen de fracties, en vooral de prioriteiten zijn verschillend, maar ik geloof dat het niet
eerlijk zou zijn om te zeggen dat de Commissie eigenlijk geen vooruitgang heeft geboekt. Ik heb het grootste
respect voor wat de Commissie bereikt heeft, zeker gezien de omstandigheden en de mogelijkheden die ze
had.

Tegelijkertijd is tijdens de onderhandelingen die daarna gevoerd zijn echter ook gebleken dat het woord
“onmogelijk” helaas maar al te vaak gebruikt is. Het was onmogelijk om bepaalde dingen te veranderen, de
overeenkomst nogmaals ter discussie te stellen. Het was onmogelijk om van de Verenigde Staten te vragen
concessies te doen, en het was al helemaal onmogelijk voor het Europees Parlement om invloed uit te oefenen
op de Raad. Zelf heb ik één ding geleerd uit deze discussie, en wel dat het woord “onmogelijk” in de politiek
niet bestaat wanneer de politieke wil er is. We hebben namelijk gezien dat het Europees Parlement samen
met de Commissie de tekst van de overeenkomst nog heeft weten te verbeteren. Na het paraferen van de
overeenkomst met de Verenigde Staten heeft de commissaris nog weten te bereiken dat een essentieel punt
alsnog is opgenomen in artikel 12, lid 1, van de overeenkomst, en wel dat Europese ambtenaren in Washington
ter plekke kunnen zijn om toezicht te houden op de extractie van gegevens, en die eventueel ook kunnen
blokkeren als de regeling wordt misbruikt.

Een ander punt waar meerdere fracties bezwaar tegen hadden is de belangrijke kwestie van de doorgifte in
bulk van gegevens aan de Verenigde Staten. Samen met de Raad hebben we weten te bereiken, en ik geef toe
dat we enige druk hebben uitgeoefend, dat we dit probleem op de middellange termijn kunnen oplossen.
Dat lukt niet van vandaag op morgen, maar de Commissie heeft heel duidelijk toegezegd – en dat staat ook
in een tekst van de Raad – dat ze na een jaar een technisch en juridisch voorstel zal doen voor het extraheren
van deze gegevens op het grondgebied van de Unie. Ik mag tussen haakjes wel zeggen dat dit uniek is, het is
nog nooit gebeurd dat wij met onze formulering een tekst van de Raad hebben kunnen veranderen.

Bovendien is het de bedoeling dat er na drie jaar een verslag wordt gepubliceerd over de vooruitgang die er
dan met dit systeem is geboekt. Dit heeft ook te maken met artikel 11 van dit ingevoegde deel van de
overeenkomst. Er moet binnen drie jaar een voortgangsverslag komen, en artikel 11 van de overeenkomst
bepaalt dat beide partijen – de VS en de Europese Unie – de tekst van de overeenkomst moeten aanpassen
wanneer de Europese Unie zelf aan een procedure werkt. Dat betekent dat we hier weer op terug kunnen
komen zonder dat iemand daarvan opkijkt, en zonder de verschillende belangen te schaden. Wanneer dat
systeem er na vijf jaar nog niet is moet er een serieuze discussie worden gevoerd, en daaraan moeten dan
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ook consequenties worden verbonden. Dan moet de overeenkomst volgens artikel 21, lid 2 worden beëindigd,
en moet er op basis van de dan geldende omstandigheden een nieuwe overeenkomst worden uitgewerkt.
Dat hebben wij bereikt.

Ik zou vooral iedereen willen geruststellen die zich zorgen maakt dat zijn persoonlijke bankgegevens aan de
VS worden doorgegeven naar aanleiding van een overschrijving, bijvoorbeeld voor de huur. De doorgifte
van gegevens aan de Verenigde Staten staat volkomen los van de overdracht van gegevens op nationaal
niveau. Ook de intra-Europese doorgifte van bankgegevens vindt meestal niet via SWIFT plaats, dat zijn
SEPA-gegevens, die expliciet buiten deze overeenkomst vallen. Dan blijven dus alleen de gegevens van de
Europese Unie voor derde landen over, die aan de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden
geëvalueerd tot we dat zelf kunnen.

Omdat ik na dit debat nog wat spreektijd krijg, wil ik tot slot alleen maar zeggen dat dit proces heeft
aangetoond dat de Commissie, de Raad en het Parlement nauwer en nog beter moeten samenwerken. Ik
denk dat we naar aanleiding van de ontwikkeling die het Verdrag van Lissabon op gang heeft gebracht hebben
laten zien hoe dat vorm kan krijgen. We zijn ons, net als de Commissie en de Raad, ervan bewust dat het
onze plicht is met een goede oplossing te komen.

Ik heb al gezegd dat niet alle collega’s gelukkig zijn, maar ik zou uitdrukkelijk alle leden, ook de leden die
tegen de aanbeveling zullen stemmen, willen bedanken, omdat ze op belangrijke punten hebben gewezen.
Ik zou de collega’s uit de grote fracties, die bereid zijn om op donderdag samen met ons voor deze
overeenkomst te stemmen, willen bedanken voor hun bijdragen en voor de goede samenwerking. Ik wil
echter herhalen dat ik het grootste respect heb voor het standpunt van de collega’s die hier tegen zullen
stemmen. Ze hebben namelijk heel constructief meegewerkt aan dit proces. Wanneer er echter vier partijen
onderhandelen, krijgt niemand alles wat hij wil.

Stefaan De Clerck, fungerend voorzitter van de Raad. − Voorzitter, dames en heren, ik feliciteer uiteraard in
eerste instantie de rapporteur met het vele werk dat hij heeft verricht, maar ook mevrouw Cecilia Malmström
met het prachtige opbouwende werk. In het kader van de kunst van het roteren dank ik uiteraard het Spaanse
voorzitterschap letterlijk - Zapatero zat hier daarnet. Ik heb de eer de eerste Belgische aanwezigheid te mogen
meemaken. Wij zullen proberen het roterend voorzitterschap met verve en met veel Belgische
overtuigingskracht te vervullen. We leggen meteen de laatste hand aan een kwestie die het onder het Zweedse
en het Spaanse voorzitterschap is voorbereid.

Het Parlement heeft hier duidelijk zijn rol gespeeld. Er was de beslissing van 11 februari 2010 om de
interim-overeenkomst te verwerpen. De nieuwe overeenkomst is op 28 juni 2010 goedgekeurd. Het is
inderdaad het bewijs van een daadkrachtig Europa dat wij op deze manier, in overleg tussen alle instellingen,
tot een resultaat zijn gekomen. Ik zal niet de vele verbeteringen opsommen. Dat is al gebeurd. Ik zal alleen
drie fundamentele versterkingen toch even aanstippen. Het is belangrijk dat er effectieve rechtsmiddelen
komen voor iedereen om te kijken of de correctie, het wissen of het afschermen van gegevens worden
toegepast. Artikel 18 is een goed artikel. Ten tweede, artikel 12 is een verbetering. Ik geef graag toe dat het
evident is dat onafhankelijke controleurs toezicht houden en dat het om een positieve aanpassing gaat op
verzoek van het Parlement, zodat - ook met de preciseringen en aanbevelingen die er nog zijn bijgekomen
- de wijze waarop dagelijks toezicht zal plaatsvinden op het extraheren van SWIFT-gegevens een positieve
versterking vormt.

Ten derde ben ik heel tevreden dat het een Europese oplossing is en dat Europol een rol speelt. Het is een
methodiek die we ons eigen moeten maken. We moeten onze eigen instellingen verder versterken. We
moeten vertrouwen hebben. Europol heeft ervaring met gegevensbeschermingsregels en we moeten ervan
uitgaan dat dit een goede keuze is geweest.

We moeten ook zeggen dat het TFTP al belangrijke resultaten heeft opgeleverd en we moeten dus blijven
opkomen voor de veiligheid van onze burgers. Terrorismebestrijding is noodzakelijk. We moeten daarvoor
zorgen. Er zijn op die manier al 1500 dossiers overhandigd. Ik denk dat we dus op die lijn moeten voortgaan,
want we zijn als Raad de verbintenis aangegaan om niet alleen op onze partners te rekenen, niet alleen op
het Amerikaanse systeem terug te vallen, maar ook binnen Europa stappen te zetten om vooruit te gaan en
om een eigen systeem, een Europees systeem te ontwikkelen. De stappen na 1 jaar, na 3 jaar en eventueel na
5 jaar zijn door de rapporteur uiteengezet en deze zijn opgenomen in het ontwerpbesluit van de Raad.

Dus conclusie, geachte parlementsleden, wij moeten de veiligheid van onze burgers maximaal waarborgen.
Wij moeten onze verantwoordelijkheid op dat vlak nemen en wij moeten dat doen in een goede balans met
de bescherming van data. We moeten dat tevens doen met de verbintenis dat we onze
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beschermingsmechanismes opbouwen. Ik dank u bij voorbaat voor de steun die u hopelijk zult geven aan
deze belangrijke stap, aan deze belangrijke interventie van het Europees Parlement.

Cecilia Malmström, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben echt blij dat ik vandaag weer
in de plenaire vergadering aanwezig ben voor dit debat. Ik ben vooral blij dat de drie instellingen, zoals de
rapporteur en de voorzitter zeiden, goed hebben samengewerkt aan een tekst die u later deze week, naar ik
hoop, zult goedkeuren.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de nauwe samenwerking tussen alle instellingen, de rapporteur, de
fractie, de commissie en externe vertegenwoordigers van de fractie. Ik dank u allen oprecht.

Ik ben heel tevreden dat de overeenkomst die we op 28 juni hebben ondertekend, ons een nieuwe basis biedt
en een nieuwe start voor de samenwerking tussen de EU en de VS. Ik ben opgetogen dat de structuren en de
procedures goed gefunctioneerd hebben – niet zonder slag of stoot, maar ze functioneerden goed. Daardoor
konden we in recordtijd een overeenkomst bereiken die een bescherming van persoonsgegevens van hoog
niveau waarborgt, terwijl een programma ter bestrijding van het terrorisme in stand kan worden gehouden
dat kan helpen levens te redden in Europa en de VS en daarbuiten.

De overeenkomst waarvoor ik deze week uw goedkeuring vraag, wijkt sterk af van de voorlopige overeenkomst
die u in februari afwees. Ik zal een aantal punten noemen.

Op grond van de overeenkomst is een Europese overheidsinstantie, namelijk Europol, gemachtigd om bij
ieder verzoek te controleren of het zorgvuldig op maat gesneden is, zodat de hoeveelheid gevraagde gegevens
tot een minimum kan worden beperkt.

Er wordt rekening gehouden met het verzoek van het Parlement om een tweesporenbeleid te hanteren, met
op de middellange termijn het vooruitzicht op een EU-mechanisme dat de extractie van gegevens op Europees
grondgebied en een doelgerichtere doorgifte van gegevens mogelijk maakt.

De rapporteur heeft de voorzieningen genoemd die we zullen treffen. Meteen na de stemming ga ik onderzoek
doen naar de mogelijkheden van invoering van een Europees systeem. Dit systeem zal de basis vormen voor
een volledige effectbeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de juridische, technische, economische
en andere aspecten van een toekomstig TFTP-mechanisme.

De overeenkomst biedt ook substantiële gegevensbescherming in de zin van transparantie en het recht op
toegang, correctie, wissen en verhaal. De overeenkomst stelt de Commissie in staat om een persoon te
benoemen die toeziet op de dagelijkse extractie van gegevens uit de TFTP-database en die bevoegd is om
vragen over een onderzoek te stellen of het zelfs te blokkeren. Deze persoon zal werkzaam zijn in het pand
waar de analisten van de VS werken en zal volledige toegang hebben tot de TFTP-onderzoeken om voortdurend
toezicht te kunnen houden. Dit is een belangrijk resultaat.

Bovendien machtigt de overeenkomst de EU om het TFTP regelmatig uitvoerig te beoordelen. De eerste
beoordeling vindt plaats zes maanden nadat de overeenkomst van kracht is geworden. Het beoordelingsteam,
dat onder andere zal bestaan uit deskundigen op het gebied van gegevensbescherming en een deskundige
met een juridische achtergrond, zal steekproeven kunnen doen.

Veel van deze wijzigingen zijn rechtstreeks het gevolg van discussies die ik heb gevoerd met de twee
rapporteurs van het Europees Parlement – waarvoor ik hen beide hartelijk dank – en andere belangrijke leden
van de fracties. Dit is echt een Europees resultaat, behaald door de Raad, het Parlement en de Commissie.

Een ander belangrijk punt, genoemd door de voorzitter, is dat het programma voor het traceren van
terrorismefinanciering ertoe bijdraagt dat ons leven veiliger wordt. De lidstaten hebben bevestigd dat de
informatie ontleend aan het TFTP die de Amerikaanse overheid met ons deelt, enorm waardevol is.

We weten ook dat sinds begin dit jaar aanwijzingen over bekende verdachten op niets uitlopen omdat door
de EU opgeslagen TFTP-gegevens de afgelopen zes maanden niet aan de VS zijn doorgegeven. Dit is een
ernstige situatie en ik ben opgelucht dat we dit gat in de beveiliging nu dichten.

Het is precies vijf jaar geleden dat de bomaanslagen in Londen plaatsvonden. Deze droevige gedenkdag doet
ons stilstaan bij de slachtoffers en hun nabestaanden. We betreuren dat deze tragedie heeft plaatsgevonden
en we wensen dat zoiets nooit meer gebeurt. We moeten alles in het werk stellen om aanslagen in de toekomst
te voorkomen en deze overeenkomst is een belangrijk instrument dat gruwelijke aanslagen zoals deze moet
helpen voorkomen.
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Om al deze redenen vraag ik u om donderdag uw goedkeuring aan de overeenkomst te geven. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de meesten van u de mening van de rapporteur delen en zullen bevestigen dat er veel
belangrijke verbeteringen in deze overeenkomst zijn aangebracht.

(Applaus)

Ernst Strasser, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, deze overeenkomst is
niet zomaar een overeenkomst, dit is een mijlpaal bij de omzetting van het proces van Lissabon. Het Parlement
heeft deze keer een opdracht gekregen, het Parlement heeft die uitgevoerd, en het Parlement heeft blijk
gegeven van verantwoordelijkheidsgevoel.

Ten tweede is dit een groot politiek succes van het Parlement tegenover de Amerikanen, de Raad en de
Commissie. Ten derde is dit inhoudelijk een groot succes, want dankzij het initiatief van het Parlement heeft
deze overeenkomst een eigen TFTP opgeleverd, en dat hebben we in Europa ook dringend nodig.

We hebben niet alles bereikt, maar er is heel veel op het getouw gezet, en ik ben dankbaar voor de goede
samenwerking met de Commissie en de Raad - die werkelijk veel concessies heeft gedaan - en met de fracties.
Ik zou met name de rapporteurs willen bedanken, dit was echt goed werk.

Claude Moraes, namens de S&D-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, in het kader van de afwijzing van de
voorlopige TFTP-overeenkomst door onze fractie verwelkomen wij het besluit van het Spaanse voorzitterschap
en de VS om de onderhandelingen te heropenen, zodat belangrijke waarborgen op het gebied van
gegevensbescherming voor alle EU-burgers in de overeenkomst kunnen worden opgenomen.

Onze fractie kan het verslag-Alvaro vandaag steunen, niet omdat het de volmaakte overeenkomst is, maar
omdat het de cruciale beschermingsmaatregelen bevat die we allemaal verwachten aan te treffen in zo’n
belangrijke internationale overeenkomst op het gebied van de uitwisseling van gegevens – in deze mijlpaal,
zoals de heer Strasser de overeenkomst noemde. Uit het verslag blijkt dat het Parlement na het Verdrag van
Lissabon in staat is de belangen van alle EU-burgers naar de Raad, de Commissie en derde landen toe te
vertegenwoordigen. Het is een nieuwe start, zoals mevrouw Malmström zei.

Wat het kernpunt, de doorgifte in bulk van gegevens van EU-burgers, betreft: we hebben ervoor gezorgd dat
het zogenaamde tweesporenbeleid wordt gehanteerd. Hierin worden strenge waarborgen, zoals de
EU-benoeming van EU-personeel bij het ministerie van Financiën van de VS, gecombineerd met een concreet
tijdschema dat moet resulteren in een Europese oplossing voor de extractie van gegevens op EU-grondgebied.

Deze overeenkomst gaat over het belangrijke evenwicht tussen terrorismebestrijding en bescherming van
de vrijheden van onze burgers. Morgen herdenken we in mijn kiesdistrict Londen de bomaanslagen van 7
juli 2005. We weten allemaal waar het in deze overeenkomst om draait, maar evenwicht is van cruciaal
belang. Het is bij onderhandelingen altijd een kwestie van geven en nemen, maar mijn fractie is van mening
dat EU-burgers het gevoel mogen hebben dat hun Parlement er, in samenwerking met een effectief
voorzitterschap, voor gezorgd heeft dat veel van de waarborgen die ze verwachten, in de overeenkomst zijn
opgenomen en dat deze overeenkomst ruimschoots opweegt tegen het mogelijk negatieve effect van 27
bilaterale overeenkomsten. Bilaterale overeenkomsten mogen geen elementen bevatten zoals recht op verhaal
op niet-discriminerende basis, correctie en wissen en ook geen verbod op datamining en het opstellen van
profielen. Beter een EU-overeenkomst met echte waarborgen dan bilaterale overeenkomsten waarvan de
gevolgen niet te overzien zijn.

Om al deze redenen zal onze fractie deze gewijzigde overeenkomst steunen en wij zijn trots op de waarborgen
die we met de rapporteur en alle andere fracties in het belang van de EU-burgers en hun vrijheden tot stand
hebben helpen brengen.

Renate Weber, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen feliciteer ik mijn
collega Alexander Alvaro met het vandaag behaalde resultaat. Ik weet dat hij heel hard heeft gewerkt om te
bereiken wat er nu ligt. Ik dank ook Jeanine Hennis-Plasschaert voor haar noeste arbeid aan dit zware dossier
toen ze nog lid van dit Parlement was.

De tekst van deze overeenkomst is niet volmaakt. Maar in de maanden tussen vandaag en afgelopen februari,
toen we de eerste versie afwezen, heeft het Parlement zichzelf een betrouwbare en verantwoordelijke speler
betoond. We hebben ons vanaf het begin constructief opgesteld. Het is nooit onze bedoeling geweest om
het hele proces zonder reden te blokkeren, omdat terrorismebestrijding voor ons net zo belangrijk is als
voor onze Amerikaanse partners, maar tegelijkertijd wensen wij vast te houden aan onze eigen waarden en
beginselen.
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Laten we dus voor deze nieuwe overeenkomst stemmen en laten we ons richten op de toekomst en ervoor
zorgen dat de Commissie en de Raad beide hun respectievelijke beloften nakomen zoals die zijn vastgelegd
in of gehecht aan de overeenkomst. Ons uiteindelijke doel is immers nog steeds een duurzame en juridisch
verantwoorde Europese oplossing. We hebben onze burgers extractie van gegevens op Europees grondgebied
beloofd – en aan die belofte moeten we ons houden.

Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, goed
bedoeld is vaak het tegendeel van goed. De manier waarop de sprekers die tot nu toe het woord hebben
gevoerd namens de conservatieven, de sociaaldemocraten en de liberalen hebben gerechtvaardigd waarom
ze zullen instemmen met de nieuwe SWIFT-overeenkomst, klinkt volgens mij een beetje als “de aanval is de
beste verdediging”. Ik heb niet de indruk dat ze werkelijk overtuigd zijn van hun eigen argumenten.

Ondanks de kritiek die het Parlement in februari heeft geuit, toen de vorige tekst met een grote meerderheid
is afgewezen, en de inhoud van de resolutie die we in maart hebben aangenomen, is de nieuwe
SWIFT-overeenkomst inhoudelijk namelijk vrijwel onveranderd. Er worden nog steeds enorme hoeveelheden
persoonlijke bankgegevens overgedragen aan de instanties van de Verenigde Staten, hoewel het vrijwel altijd
om burgers van onbesproken gedrag gaat. Daar worden ze niet minder dan vijf jaar opgeslagen, zonder enige
toetsing door een onafhankelijke justitiële instantie.

Het is nu de bedoeling dat alleen de Europese politiedienst Europol, die zelf belangstelling heeft voor de
resultaten van onderzoeken, de verzoeken van de Amerikaanse instanties inwilligt. Dat is niet alleen politiek
gezien onjuist, en schadelijk voor de bescherming van de grondrechten in Europa, maar staat bovendien
volkomen haaks op het Europese constitutionele recht. Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens als de nationale constitutionele rechtbanken en de toezichthouders voor gegevensbescherming hebben
verklaard dat zelfs de mechanismen die in de overeenkomst worden vastgelegd onwettig zijn. Als Europees
Parlement zijn we er zelfs niet in geslaagd om onze eigen juridische dienst voor de stemming om advies te
vragen.

Op die basis mogen wij als Parlement niet instemmen met een dergelijke overeenkomst. Daarom hebben
wij als Groenen ervoor gepleit om het voorstel weer af te wijzen en echte onderhandelingen met de VS te
voeren over gezamenlijke uitgangspunten, voor we de uitwisseling van informatie zo sterk uitbreiden.

Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik dank Alexander Alvaro en zijn
voorganger, Jeanine Hennis-Plasschaert, alsook de Amerikaanse overheid en met name de Amerikaanse
ambassadeur, de heer Kennard, voor hun grote inspanningen, doorzettingsvermogen en vastberadenheid
om een nieuwe overeenkomst te bereiken en de goede betrekkingen tussen de EU en de VS in stand te houden.
We moeten de VS feliciteren omdat ze erop zijn blijven vertrouwen dat vooruitgang mogelijk was en ze het
traject naar een internationale overeenkomst tussen de EU en de VS zijn blijven volgen.

Ik denk dat we hier ditmaal, na zes maanden grotendeels geslaagde maar zware onderhandelingen, allemaal
met veel meer welwillendheid en eensgezindheid zitten. Het heeft het Parlement heel wat moeite gekost
voordat het werd gehoord en zijn stem werd gerespecteerd. Wat hier nu uiteindelijk voor ons ligt, is een
overeenkomst die niet alleen nieuw is, maar ook beter, een overeenkomst waarin we ons kunnen vinden en
waar we blij mee moeten zijn, vooral vanwege de belangrijke lessen die we binnen ons Parlement en binnen
de EU-instellingen hebben geleerd. Ten opzichte van de vorige keer is het een goede overeenkomst, waarin
nu ook toezicht door een rechterlijke instantie, EU-toezicht, herzieningsprocedures en
afschermingsmechanismen zijn opgenomen. De overeenkomst biedt perspectief op een eigen Europees
TFTP-systeem in de toekomst, biedt duidelijk meer gelijkheid en openheid en is democratischer.

Voor de leden die zich nog steeds zorgen maken: de overeenkomst is niet volmaakt, maar ik zou dit Parlement
eraan willen herinneren dat we niet in een volmaakte wereld leven. We leven in een wereld vol gevaren, zoals
Claude Moraes zojuist aangaf in verband met Londen. Dat is precies waarom deze overeenkomst noodzakelijk
is. We hebben niet alleen de plicht om de gegevens en de rechten van onze burgers te beschermen, maar ook
om hun veiligheid voortdurend te beschermen.

Gisteravond is deze overeenkomst in de commissie met een overweldigende meerderheid van stemmen
aangenomen. Het was een overwinning van het gezond verstand en ik hoop dat de gezamenlijke stemming
in dit Parlement eenzelfde resultaat oplevert. Het wordt tijd dat we onze individuele idealen aan de kant
schuiven en praktisch zijn omwille van de mensen die we vertegenwoordigen. Het wordt tijd om de reputatie
van de EU als een serieus internationaal orgaan te versterken. Het wordt tijd dat we ons redelijk en
verantwoordelijk gaan gedragen. Het is nu tijd dat dit Parlement voor deze tekst stemt, wat mijn fractie ook
zeker zal doen.
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Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, waar hebben we
het eigenlijk over? We hebben het over ongeveer 90 miljoen financiële berichten per maand, wat neerkomt
op meer dan een miljard berichten per jaar. Het gaat om berichten die hun oorsprong in Europa hebben en
die tussen Europese landen worden doorgegeven of tussen Europa en de rest van de wereld. Dat hebben we
de afgelopen maanden en jaren in het Parlement de doorgifte in bulk van gegevens genoemd.

In februari heeft het Parlement voor de eerste keer gemeend een stokje te moeten steken voor de doorgifte
in bulk van gegevens, en de overeenkomst verworpen. De tweede keer, in mei, heeft het Parlement nee gezegd
met een resolutie waarin het doorgeven in bulk van gegevens ronduit illegaal wordt genoemd. Nu ligt dan
toch weer de doorgifte van gegevens in bulk op tafel. Dat was en is de kern van de overeenkomst waar niets
aan is veranderd. Iedereen in dit Huis weet dat heel goed en er zijn derhalve redenen om nog steeds tegen de
overeenkomst te stemmen.

Deze overeenkomst kent vele zwakke punten. Er is ons gezegd dat er sprake is van een recht op beroep,
transparantie ... beste dames en heren, we weten heel goed dat dit een uitvoerende overeenkomst met het
Witte Huis is. De Amerikaanse wet wordt er niet door gewijzigd en de overeenkomst wordt niet voorgelegd
aan het Congres. Europese burgers die niet woonachtig zijn in de Verenigde Staten worden door een dergelijke
overeenkomst gediscrimineerd. We weten heel goed dat de vele mooie woorden in de overeenkomst geen
enkel effect hebben in de praktijk.

En dan wordt ons het cruciale punt van de rol van Europol gepresenteerd. We moeten het nu klip en klaar
zeggen: Europol speelt geen rol op het vlak van gegevensbescherming. Wij hebben al een Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming, die de Europese Commissie en de Europese Raad nooit een
plaats hebben willen geven in deze overeenkomst.

Europol is een agentschap dat gecontroleerd dient te worden, daar het baat heeft bij deze overeenkomst.
Europol ontvangt politietips, maar het is geen agentschap dat filtert en een taak heeft bij de bescherming van
gegevens van Europese burgers. Wij weten dat deze rol onjuist, illegaal en ongrondwettelijk is. Gisteren heeft
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken het Parlement al een slechte dienst
bewezen door te weigeren de Juridische Dienst van het Parlement om advies te vragen over de rol van Europol
in dit verband. Zoals wij weten is die rol volledig misplaatst.

De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links zal dat advies aan de Juridische Dienst
vragen omdat, beste vrienden, we ervoor kunnen kiezen al of niet geïnformeerd te zijn. We danken overigens
de heer Alvaro, die in samenwerking met de rapporteurs van alle fracties hard en op transparante wijze heeft
gewerkt. Als wetgever hebben we de plicht de rechtsgevolgen van deze overeenkomst te voorzien. Onze
fractie is vastbesloten om tegen deze overeenkomst te stemmen.

Gerard Batten, namens de EFD-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het voorstel voor deze overeenkomst
is gedaan nadat het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en mist dus elke vorm van democratische
legitimiteit. De volkeren van Europa werden systematisch referenda over het Verdrag van Lissabon ontzegd
omdat de eurofiele politieke elite wist dat zij het verdrag zouden afwijzen.

Dit is een probleem dat ons de komende jaren zal blijven achtervolgen. U hebt een onwettige toestand
gecreëerd en nu maakt u onwettige wetten! Kijk maar eens hoe dit in zijn werk ging. De paar Parlementsleden
die toegang kregen tot dit geheime verslag, of de geheime overeenkomst, mochten het alleen maar zien als
ze een verklaring onder ede tekenden waarin ze verklaarden te zullen zwijgen over de inhoud. En bovenal
is de bevolking van Europa, aan wie de informatie feitelijk toebehoort, totaal niet op de hoogte van de inhoud.
Specifieker gesteld: de voorgestelde wetgeving is onwettig op grond van de bestaande Britse
gegevensbeschermingswetgeving waarin de internationale doorgifte van persoonsgegevens van burgers is
geregeld. Op grond van deze wet mag dergelijke informatie niet worden uitgewisseld zonder de toestemming
van de personen in kwestie. De Amerikaanse overheid heeft al laten zien dat ze zich dergelijke gegevens
gewoon toe-eigent als ze dat gepast vindt. De VS is niet te vertrouwen als het gaat om de naleving van de
rechten van andere landen.

De betreffende vertrouwelijke financiële gegevens behoren aan het individu toe – en niet aan de Europese
Unie of het Europees Parlement. Zij hebben niet het recht om deze gegevens met de VS of wie dan ook uit
te wisselen. De Britse vertegenwoordiger in de Raad heeft kennelijk bestaande nationale wetgeving terzijde
geschoven om deze overeenkomst te bereiken. Met welk recht? We weten evenwel allemaal dat de volslagen
ondemocratische en onwettige EU-wetgeving prevaleert boven de nationale democratische wetgeving!
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Terrorisme moet worden bestreden, maar mag niet worden gebruikt als dekmantel om burgers hun rechten
en bescherming te ontnemen. Dit is gewoon het zoveelste voorbeeld van hoe de EU een ondemocratische,
onwettige politieke staat creëert. De UK Independence Party zal tegen stemmen.

Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid zal voor de overeenkomst met de Verenigde
Staten en dus het onderliggende verslag stemmen. Samenwerking op het gebied van terreurbestrijding is
ontzettend belangrijk voor mij en ook voor mijn partij. Maar laten we niet vergeten waarom het helaas nodig
is om op deze manier met de Verenigde Staten samen te werken. De globale jihad bedreigt de wereld meer
en meer. Vanuit het Midden-Oosten wordt de strijd tegen westerse normen en waarden gefinancierd en
ideologisch aangemoedigd. Laten we ons daar heel helder bewust van zijn.

Voorzitter, op 11 september 2001 was ik zelf aanwezig in Washington DC en heb daar enkele uren na de
aanslagen de rampplek bij het Pentagon bezocht. Er hing daar een ondoordringbare en ondefinieerbare geur
van een vliegtuig dat in een gebouw was gevlogen. Een verschrikkelijke geur was dat, Voorzitter. Het was de
geur van terrorisme. Als we deze week door middel van het goedkeuren van de overeenkomst met de
Verenigde Staten terreurdaden kunnen voorkomen, dan zou dat fantastisch zijn.

Simon Busuttil (PPE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben een de wet respecterende burger en ik wil dat
mijn veiligheid wordt beschermd zonder buitensporige inbreuk op mijn privacy. Tegelijkertijd wil ik dat
mijn privacy wordt gerespecteerd zonder dat dit ten koste gaat van mijn veiligheid.

Met deze overeenkomst bereiken we dit. We hebben laten zien dat privacy en veiligheid niet noodzakelijkerwijs
tegen elkaar uitgespeeld hoeven te worden. We hebben laten zien dat we beide tegelijk kunnen hebben. We
hebben laten zien dat we een goed evenwicht kunnen vinden. Dit is geen geen-winst-geen-verliessituatie. Ik
ben van mening dat dit precies het soort evenwicht is dat onze wetsgetrouwe burgers van ons verwachten.
We moeten deze overeenkomst daarom steunen en we moeten er ook trots op zijn haar te steunen, want
we hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming ervan.

Birgit Sippel (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag een inleidende opmerking maken. Of we
nu instemmen met het voorstel of het verwerpen, ieder besluit verdient respect. Bepaalde overdrijvingen,
die vaak gespeend zijn van enige kennis van zaken, en halve waarheden en onwaarheden zijn echter
onaanvaardbaar, ook in dit openbare debat. Ik pleit voor meer objectiviteit, en minder emoties.

Ter zake: de strijd tegen het terrorisme, waarvoor veel gegevens moeten worden gebruikt, gaat gepaard met
de verdediging van democratische waarden en vrijheden, waarvoor de gegevens goed moeten worden
beschermd. Het Europees Parlement heeft in dit verband heel wat druk uitgeoefend, en veel bereikt: nu wordt
getoetst of een verzoek werkelijk op een verdenking van terrorisme gebaseerd is, dagelijks zien ambtenaren
van de EU in het Amerikaans ministerie van Financiën erop toe dat er werkelijk alleen maar wordt gekeken
naar gegevens van personen die worden verdacht van terroristische activiteiten, en ze hebben de mogelijkheid
om het extraheren van gegevens stil te leggen. Als Parlement zijn wij van mening dat alle instellingen samen
moeten regelen hoe deze belangrijke taak wordt verricht. We moeten jaarlijks samen met de toezichthouders
voor gegevensbescherming vaststellen of de hand wordt gehouden aan de regels, en in verband met de
bewaartermijn van vijf jaar moeten we de situatie jaarlijks evalueren, zodat gegevens die niet meer nodig zijn
al eerder kunnen worden gewist.

Ik herhaal: dit is niet van toepassing op intra-Europese overschrijvingen. We hebben echter niet al onze
doelen bereikt.

Ik wil nog iets over Europol zeggen. Ik doe een beroep op de Europese Commissie om niet te wachten tot
2013, maar snel met een wetgevingsvoorstel te komen dat voorziet in parlementaire controle door middel
van medebeslissing.

Sophia in 't Veld (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal voor dit verslag stemmen, maar ik doe dit
met grote tegenzin en aarzeling. Deze overeenkomst heeft ernstige tekortkomingen, waardoor zij juridisch
aanvechtbaar is. De overeenkomst legt het eindoordeel in de handen van de rechter, in plaats van bij de
beleidsmakers, waar het thuishoort. Het is een riskante strategie om internationale overeenkomsten te sluiten
die juridisch niet waterdicht zijn. Deze overeenkomst geeft daarom geen reden tot juichen, maar is wel de
minst slechte oplossing.

Alhoewel ik veel van de twijfels en zorgen van de ‘nee’-stemmers deel, zal verwerping niet tot een betere
overeenkomst leiden, en dat weten we allemaal. Waarom? Omdat de regeringen van de lidstaten – niet de
regering van de VS, maar onze eigen regeringen – erop staan dat de bankgegevens van Europese burgers
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door derde landen worden verwerkt. Het is slechts dankzij het Europees Parlement dat onze persoonsgegevens
in de toekomst worden gefilterd door Europese autoriteiten onder onze eigen controle. Dat op de lange
termijn een einde wordt gemaakt aan de doorgifte van gegevens in bulk is een grote vooruitgang, die erkenning
verdient.

Tot slot, collega's, heeft dit Huis, als het ‘nee’ stemt, een grote verantwoordelijkheid om te zorgen voor een
snelle en volledige tenuitvoerlegging van het besluit van de Raad.

Hélène Flautre (Verts/ALE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik bedank Sophia in't Veld voor haar toespraak.
Zij legt ten minste duidelijk uit waarom zij vóór heeft gestemd. De toespraken van leden van de twee grote
fracties hebben naar mijn mening vanaf het begin slechts verbale rookgordijnen opgeleverd.

De werkelijkheid is dat deze overeenkomst geen grote veranderingen biedt, in ieder geval niet op de principiële
punten die in februari tot oppositie van het Europees Parlement hebben geleid. Er is nog altijd sprake van
willekeurige gegevensoverdracht, en nog altijd blijven gegevens vijf jaar bewaard. Er is nog altijd geen werkelijk
recht op beroep van Europese burgers op Amerikaanse bodem en er is de zeer belangrijke, door de heer
Tavares aangehaalde kwestie inzake Europol. Europol is geen justitiële instelling, en dat zeg ík niet, dat staat
in de wetteksten, de verdragen. De Europese en nationale toezichthouders op het gebied van
gegevensbescherming zijn het op deze essentiële punten unaniem eens.

Mij komt het voor dat we – zoals u zegt, mijnheer De Clerck – na enig spierballenvertoon alweer bezig zijn
bakzeil te halen, en dat is geen goed nieuws voor de Europese burgers.

(Applaus)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, het resultaat van de onderhandelingen over de
SWIFT-overeenkomst, dat nu als een vorm van gegevensbescherming wordt verkocht, is een tamelijk pijnlijke
vorm van Europese zelfbegoocheling. Zolang burgers van onbesproken gedrag alleen al door een
overschrijving naar een rekening buiten Europa bij de geheime diensten van de VS in beeld kunnen komen,
omdat de gegevens als pakket worden doorgegeven, wordt duidelijk de spot gedreven met de
gegevensbescherming.

Men zegt ons zonder blikken of blozen dat het technisch nog niet mogelijk is om de gegevens aan een
bepaalde persoon te koppelen. Wanneer het op dit moment niet mogelijk is om alleen overschrijvingsgegevens
te leveren van de personen voor wie een concreet verzoek is gedaan, mogen deze gegevens gewoon niet
worden overgedragen, punt uit. Wanneer de overeenkomst eenmaal van kracht is, kraait er zeker geen haan
meer naar zo’n beperking.

De EU is van plan om een eigen toezichtsysteem op te zetten, maar binnen een paar jaar zal waarschijnlijk
blijken dat dit een placebo is, een zoethoudertje voor de tegenstanders. Onbeperkte aantallen
gegevenspakketten worden voor een lange periode opgeslagen - voor gegevensbeschermingsbegrippen is
een periode van vijf jaar een kleine eeuwigheid - zonder dat een rechter daartegen bezwaar kan aantekenen.
Dat staat haaks op de principes van een moderne rechtsstaat. Deze overeenkomst biedt dus helemaal niet
meer gegevensbescherming.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, we feliciteren mevrouw
Malmström en de heer Alvaro, en we verwelkomen de steun voor de overeenkomst die is uitgesproken door
verschillende fracties die samen een grote meerderheid van dit Huis uitmaken. Maar we respecteren ook
degenen die het niet met de overeenkomst eens zijn.

Trans-Atlantische veiligheid met democratische garanties is van levensbelang om de financiering van terreur
onmogelijk te maken. We herbevestigen vandaag onze steun aan een nieuwe overeenkomst met meer
garanties, bij de totstandkoming waarvan het Europees Parlement een grotere rol heeft gespeeld. De Raad
moet begrip tonen voor, luisteren naar en steeds meer en beter samenwerken met een Parlement dat als
gevolg van het Verdrag van Lissabon een ander Parlement is geworden.

De Unie heeft haar eigen programma voor het traceren van terrorismefinanciering nodig, zodat de extractie
van gegevens op het grondgebied van de Unie en onder toezicht van Europese ambtenaren kan plaatsvinden.
De Commissie heeft een essentiële rol om dat dichterbij te brengen.

En tot slot mogen we mogen niet vergeten dat informatie die de Verenigde Staten hebben verkregen via
SWIFT, van doorslaggevend belang is geweest om aanslagen in Barcelona, Madrid en Londen te voorkomen
en de jihad in Duitsland te onderdrukken.
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Ik geloof wél in het nut van deze overeenkomst.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, op 1 februari 2010 hield de vorige
SWIFT-overeenkomst met de Verenigde Staten op te bestaan en nu is er een nieuwe overeenkomst. Men zou
slechts kunnen zeggen dat het verantwoordelijkheidsgevoel heeft gezegevierd, maar volgens mij is dat niet
zo. Het zou voldoende zijn om de oude ontwerpovereenkomst naast de overeenkomst waar we het de
afgelopen dagen eens over zijn geworden te leggen om de aanzienlijke verbeteringen, die dankzij de bijdrage
van het Europees Parlement en dankzij de onderhandelingen van de Commissie en het Spaanse voorzitterschap
zijn bereikt, volledig op waarde te schatten.

Mijn hoogleraar publiekrecht zei altijd dat de beste overeenkomst een overeenkomst is die moet worden
geperfectioneerd. We zullen dus tevreden moeten zijn met een goede overeenkomst die een wens tot
uitdrukking brengt, en een gemeenschappelijke strategie tegen terrorisme, maar nu moeten we derde landen
erbij betrekken, die onontbeerlijk zijn voor het proces van terrorismebestrijding. Ik geloof, tot slot, dat met
deze overeenkomst sprake is van het juiste evenwicht tussen het recht op privacy en het recht op veiligheid.

Carlos Coelho (PPE). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, ik wil commissaris Malmström, rapporteur Alvaro en
al degenen die hebben meegewerkt bij dit dossier gelukwensen. Het Europees Parlement heeft zijn stem laten
horen, er is onderhandeld en nu hebben we een andere en betere overeenkomst dan het akkoord dat in
februari is verworpen.

Vervolgens wil ik duidelijk maken dat ik nog steeds twijfels heb over artikel 20. De tekst van dat artikel schijnt
de effectiviteit van de in de overeenkomst voorziene rechten op de helling te zetten. Ook ben ik het nog
steeds oneens met de keuze van Europol, daar dat agentschap geen onafhankelijke rechterlijke instantie is
noch een autoriteit voor gegevensbescherming.

Ik geloof niet werkelijk dat we deze overeenkomst kunnen verwerpen, want in vergelijking met februari is
het een ander akkoord. Daar ik echter geen goed gevoel heb bij voor stemmen, zal ik me onthouden.

Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Ik ben het faliekant oneens met de argumenten van de tegenstanders. Ik wil
erop wijzen dat sinds februari, toen links en eurosceptici de SWIFT-overeenkomst blokkeerden, de
bankgegevens doorgegeven worden zonder enige basis daarvoor in een overeenkomst. Verder wil ik
benadrukken dat er sinds september 2001 geen enkel geval bekend is van wat voor misbruik van gevoelige
gegevens van Europese burgers dan ook. Het doet mij deugd dat het Europees Parlement dankzij het Verdrag
van Lissabon ervoor heeft kunnen zorgen dat het een Europees ambtenaar zijn zal, dus geenszins een
Amerikaans ambtenaar, noch een lid van Europol, die in de Verenigde Staten het groene licht geven zal voor
de doorgifte van geïndividualiseerde gegevens van welke aard dan ook.

Ik zou de commissaris graag willen verzoeken een datum te noemen voor de bekendmaking van de namen
van de drie kandidaten voor deze functie. Verder zou ik de permanente tegenstanders van
Europees-Amerikaanse samenwerking graag willen wijzen op onze plicht de levens van de burgers te
beschermen tegen terroristische aanvallen. Met deze overeenkomst hebben we nu verregaande waarborgen,
worden gegevens goed beschermd en bestaat er de mogelijkheid om ingeval van enig misbruik van
commerciële gegevens via gerechtelijke weg schadevergoeding te eisen. Mijn hartelijke dank hiervoor aan
de leden van de Commissie en de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse
zaken.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Ik zal het kort houden. De overeenkomst is niet ideaal en niet perfect, maar ik
denk dat het de beste overeenkomst is die in zo’n kort tijdsbestek mogelijk was. De overeenkomst is
evenwichtig vanuit het oogpunt dat hierin de veiligheid van de Europese burgers, hun vrijheidsrechten en
hun rechten op gegevensbescherming stuk voor stuk in aanmerking worden genomen. Het is belangrijk dat
we de overeenkomst in juli aannemen, want dit is een garantie voor veiligheid. Maar ook wat betreft
gegevensbescherming is het belangrijk dat gegevens in de toekomst niet ongecontroleerd worden doorgegeven.
In de tekst zijn verdere garanties opgenomen: deels voor de gerechtvaardigdheid van de doorgifte van
gegevens, deels voor de gerechtvaardigdheid van het prioriteren van gegevens. Rechtsmiddelen zullen vanaf
nu transparant zijn. Bepaalde problemen blijven uiteraard bestaan, en deze zijn door verscheidene sprekers
genoemd: de gerechtvaardigdheid van Europol en de duur van de opslagperiode. Wat behalve de inhoud
verder nog belangrijk is, is aan de ene kant dat we een duidelijk tijdsschema hanteren voor de ontwikkeling
van een Europees TFTP en binnen een jaar een voorstel daarvoor ontvangen, en aan de andere kant dat de
relatie tussen de Raad, de Commissie en het Parlement van nu af aan op een nieuwe leest geschoeid zal zijn.
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Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Mijnheer de Voorzitter, ik ben voor een overeenkomst die specifieke
gegevens verstrekt over een individu dat actief en bewust terrorisme steunt en wiens rechten voor het gerecht
worden verdedigd. Ik wil de heer Alvaro en mevrouw Malmström bedanken omdat ze in ieder geval geprobeerd
hebben om dat te verwezenlijken. We zeiden geen gegevens in bulk en toch zal dat ten minste drie jaar het
geval zijn. We zeiden dat het voor de rechtszekerheid noodzakelijk is dat een rechtbank onze mensenrechten
verdedigt, en desondanks zullen we een Europol krijgen die moet aantonen dat de overeenkomst in
overeenstemming is met de overeenkomst in plaats van met de mensenrechten. We hebben ook een definitie
van terrorisme die overeenstemt met de definitie in de Verenigde Staten, met andere woorden, een rekbare
paragraaf die alle ruimte biedt voor toepassing op hulporganisaties die niet loyaal meewerken aan de belangen
van de Verenigde Staten op het vlak van buitenlands beleid.

Nee, helaas heeft de bescherming van de mensenrechten in deze overeenkomst even weinig om het lijf als
de beroemde keizer.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, twee aspecten moeten centraal
staan. Het eerste aspect is al vaak aan de orde gesteld: de gegevensbescherming. Het is juist dat er een aantal
punten verbeterd zijn, maar de doorgifte van gegevens in bulk is nou juist niet afgeschaft. Wat mij eigenlijk
het meest irriteert is dat Europol op het gebied van de gegevensbescherming juist nog meer bevoegdheden
krijgt, en wij vragen ons af wat daarvoor de rechtsgrondslag is.

Ik moet echter ook heel duidelijk zeggen dat er nog een tweede aspect is, waar we het heel serieus over moeten
hebben. Zelfs als zouden absoluut alle problemen in verband met de gegevensbescherming zijn opgelost,
dan nog is het nog steeds de vraag of het principe van de preventieve doorgifte van bankgegevens van
miljoenen Europese burgers werkelijk bijdraagt tot terrorismebestrijding. Ik betwijfel dat ten zeerste, en het
is nooit geëvalueerd, nooit aangetoond en nooit bewezen. Dit betekent de facto dat de burger wordt
geobserveerd, en ik wil erop wijzen dat ook de toezichthouder voor gegevensbescherming de noodzaak van
een dergelijke regeling niet inziet.

Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Op 28 juni is er een nieuwe overeenkomst gesloten inzake de doorgifte van
gegevens over burgers van de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Naar mijn mening zijn de veranderingen
die in deze overeenkomst zijn aangebracht niet erg overtuigend.

We hebben het erover gehad dat ambtenaren van de Europese Unie de selectie van de te verwerken gegevens
in Washington zullen kunnen beïnvloeden. Uiteraard zal dit afhangen van de competentie van deze
ambtenaren, maar we hebben ze daar niet nodig om hun mening te geven, want de data zullen voornamelijk
worden verwerkt door Amerikaanse medewerkers van de inlichtingendienst.

Ook hebben we gezegd dat een onafhankelijke rechtbank een besluit zou kunnen veranderen. De rechtbank
zal echter pas een uitspraak doen op grond van aanklachten van burgers. Burgers komen echter niet te weten
of ze door de inlichtingendienst worden gevolgd. Hoe kan de rechtbank überhaupt een uitspraak doen als
zij er niet van op de hoogte is dat burgers worden gevolgd?

Tevens is erover gesproken dat de Europese Unie in de toekomst haar eigen procedure zal ontwikkelen. Een
dergelijke procedure had echter al moeten zijn aangenomen en goedgekeurd.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de zogenoemde waarborg in de nieuwe
ontwerpovereenkomst is een element van controle van de EU over de extractie in de Verenigde Staten van
gegevens die worden doorgegeven in bulk. Zelfs als deze controle te goeder trouw gebeurt, denk ik niet dat
individuele personen de zelfverzekerdheid hebben om verzoeken om extractie vanuit de Verenigde Staten
te weigeren, als ten onrechte zou worden gezegd dat deze tot doel hebben terrorisme te bestrijden. Het
buitenlands beleid van de VS is veel breder dan verzet tegen terrorisme, en het is zeer waarschijnlijk dat de
Verenigde Staten toegang zullen proberen te krijgen tot financiële gegevens om deze te gebruiken tegen hun
politieke tegenstanders in algemenere zin, en niet alleen tegen echte terroristen.

Mijn verzet tegen dit verdrag beperkt zich echter niet tot de inhoud ervan. De verantwoordelijkheid voor
verdragen die betrekking hebben op gevoelige, vertrouwelijke informatie, hoort eigenlijk bij soevereine
staten te liggen, en niet bij supranationale organen zoals de EU.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Graag dank ik mevrouw Malmström, en de heer Alvaro voor het verslag.
We kunnen blij zijn met de vooruitgang die is geboekt in deze voor ons zo belangrijke, maar veelbesproken
overeenkomst. Ik heb er al in februari voor gestemd, samen met de meerderheid van de PPE-Fractie, maar ik
vind dat we, hoe onaangenaam de vertraging ook was, in de nieuwe tekst gunstigere voorwaarden hebben
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weten te bewerkstelligen voor de EU-burgers. We moesten de juiste balans vinden tussen gegevensbescherming
en veiligheid, en mijns inziens zijn we daar grotendeels in geslaagd. In de toekomst is het echter van belang
dat we een eigen veiligheidssysteem ontwikkelen om de financiering van terrorisme tegen te gaan en dat we
dit onafhankelijk kunnen laten functioneren op het grondgebied van de EU. Bij de ontwikkeling en de
inwerkingstelling van het systeem moeten we grote nadruk leggen op de volledige naleving van de rechten
van onze burgers op het vlak van gegevensbescherming.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Ik wil de rapporteur, de heer Alvaro, feliciteren en meteen verklaren dat ik mijn
steun verleen aan het aannemen van de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de verwerking en
doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer in de strijd tegen het terrorisme.

De nieuwe versie van deze overeenkomst biedt betere bescherming van de rechten van Europese burgers.
De klanten van Europese banken kunnen nu informatie krijgen over hoe hun persoonlijke bankgegevens
worden gebruikt.

Ik denk dat de rol van Europol zeer belangrijk zal zijn. Deze organisatie zal controleren of een bepaalde klant
van een bank al dan niet terecht de status van terrorismeverdachte heeft. De benoeming door de Europese
Commissie van een persoon die toezicht houdt op de dagelijkse extractie van gegevens zal de rol van de
Europese Unie versterken.

Tot slot wil ik benadrukken dat we de balans moeten bewaren tussen de verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van de burgers enerzijds, en bescherming van persoonsgegevens anderzijds.

Stefaan De Clerck, fungerend voorzitter van de Raad. − Voorzitter, dames en heren, dit is een gepassioneerd
debat. Ik waardeer de stellingen van de diverse fracties en de diverse sprekers, maar ik kan alleen maar
vaststellen dat het debat dat overal in Europa, in alle parlementen gevoerd wordt, een debat is dat betrekking
heeft op een balans tussen enerzijds de veiligheid, de strijd tegen terrorisme en anderzijds de bescherming
van privacy en de bescherming van data. Deze balans moeten wij bewaken en dit is een evolutief proces. We
kwamen met overeenkomsten. Die overeenkomsten werden hier verworpen en we komen met een nieuwe
overeenkomst die duidelijk beter is en verder zal blijven evolueren. Ik heb er vertrouwen in dat wij met deze
overeenkomst een grote stap voorwaarts zetten en dat wij ook nog de kaderovereenkomst over de
gegevensbescherming tussen de Europese Unie en de VS zullen krijgen waarover verder moet worden
onderhandeld en die mogelijk van invloed zal zijn. Wij zullen kijken op welke manier het toezicht
georganiseerd wordt, mede onder controle van de Commissie, opdat wij daar in de Verenigde Staten
professioneel Europees toezicht kunnen houden. Dit zijn allemaal positieve stappen.

Maar het is ook zo, Voorzitter, dames en heren, dat als wij hier kritiek formuleren op een partnerschap tussen
Europa en de Verenigde Staten, wij wel degelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor een eigen
systeem en dat hebben we gedaan. Er wordt een eigen systeem in het vooruitzicht gesteld. Hieraan zal worden
gewerkt. Het is gemakkelijk om kritiek te hebben op een systeem met de Verenigde Staten. Dan moeten we
echter consequent zijn en doen wat we hier nu hebben afgesproken, namelijk een eigen Europees systeem
uitbouwen. Ik denk dat dit de volgende stap is, dus ik heb er alle vertrouwen in dat deze goedkeuring een
positieve bijdrage vormt tot meer veiligheid in Europa en dat we tegelijkertijd meer eigen instrumenten
zullen uitbouwen om nog meer op Europese manier te opereren. Ik hoop dus dat deze overeenkomst nu
door het Parlement kan worden goedgekeurd.

Cecilia Malmström, lid van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dank u wel voor dit debat. Je kunt
blij zijn met deze overeenkomst of niet. Alle overeenkomsten die we sluiten, of het nu intern is tussen de
instellingen of met een derde land, zijn het resultaat van taaie onderhandelingen, grote inspanningen en
compromissen. Compromissen sluiten is juist de essentie van de communautaire methode. We krijgen niet
altijd precies wat we willen, maar doorgaans is het een fatsoenlijk compromis en kunnen we ermee leven.

U vindt het misschien niet leuk, maar ik denk dat het niet eerlijk is om te zeggen dat deze overeenkomst
dezelfde is als de overeenkomst waar u in februari tegen hebt gestemd. Dat is gewoon niet waar. Er zijn
aanzienlijke verbeteringen aangebracht op het punt van de gegevensbescherming, de grondrechten en de
integriteit. De verzoeken zullen zo specifiek mogelijk worden geformuleerd: er zijn diverse beoordelings-
en toezichtsmechanismen, en het idee van een Europees TFTP-mechanisme is ook aan de orde gesteld. Het
stond een paar maanden geleden niet eens op de agenda, en dit is bereikt dankzij u, door uw zeer constructieve
en verantwoordelijke benadering hiervan, en door harde onderhandelingen.

Het is ook mogelijk gemaakt dankzij de constructieve, open en zeer vastbesloten houding van onze
Amerikaanse gesprekspartners. Zij hebben geluisterd, zij hebben onze zorgen begrepen, en samen hebben
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we een overeenkomst bereikt die rekening houdt met deze zorgen, maar ook een instrument is om terrorisme
te bestrijden en hopelijk in de toekomst levens te redden. Ik ben bereid om de verdere details en de
ontwikkeling daarvan, de toekomst van het TFTP-mechanisme en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst
te bespreken.

Ik wil nogmaals alle betrokkenen – de rapporteur, de schaduwrapporteurs, de Raad en de politieke fracties
– bedanken voor dit zeer constructieve verslag.

Alexander Alvaro, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, na deze discussie moeten we volgens mij twee
dingen vaststellen. Ten eerste heeft het Europees Parlement bewezen dat het bereid is op basis van het Verdrag
van Lissabon samen te werken. De voorzitter van de Raad, de heer Garrido, heeft gezegd dat hij het Europees
Parlement heeft onderschat. Ik zie dat ook zo, hij heeft onderschat in welke mate we bereid zijn om samen
te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Ik denk dat hiermee op het gebied van de Europese wetgeving
een nieuw tijdperk begonnen is.

Ten tweede wil ik iets zeggen tegen de collega’s die in dit debat tegen het voorstel hebben gepleit. Ik heb alle
respect voor dat standpunt, maar ik verwacht evenveel respect voor de waarheid. We hebben namelijk op
de middellange termijn een oplossing gevonden om de doorgifte van gegevens in bulk te verhinderen. Tot
nu toe bevatte deze overeenkomst geen enkele wettelijk bindende regeling om op de middellange termijn
te garanderen dat er een einde komt aan deze doorgifte van gegevens in bulk.

Wie nu beweert dat we dit van vandaag op morgen hadden moeten bereiken, is even realistisch als iemand
die van vandaag op morgen een einde wil maken aan het gebruik van kernenergie. Ook dat is politiek en
feitelijk namelijk niet mogelijk. Een beetje eerlijk mogen we wel blijven, we moeten elkaar respecteren.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt donderdag 8 juli om 12.00 uur plaats.

Wij gaan nu over tot de stemming.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

schriftelijk. – (EN) In plaats van de ‘snelle’ SWIFT-overeenkomst die zij voor ogen hadden, heeft de
betrokkenheid van het Parlement de Commissie en de regering van de Verenigde Staten gedwongen om na
onderhandelingen een ‘goede’ SWIFT-overeenkomst te sluiten. En dat is een grote overwinning voor Europa
en voor de toekomst van de trans-Atlantische betrekkingen. Ja, het heeft wat langer geduurd om tot een
definitieve overeenkomst te komen, maar deze biedt een veel beter evenwicht tussen de bestrijding van
terrorisme en de bescherming van de grondrechten dan een paar maanden geleden het geval was. Verder
laat het bereiken van de overeenkomst zien dat het Parlement een serieuze gesprekspartner is, die zijn nieuwe
bevoegdheden op verantwoorde en effectieve wijze weet uit te oefenen. De overeenkomst heeft ook een
nieuwe – en broodnodige – geest van openheid en samenwerking gecreëerd in de betrekkingen van de
Amerikaanse regering met de EU. Dit is geen perfecte overeenkomst. Ik hoop bijvoorbeeld dat de Commissie
een manier weet te vinden om een vertegenwoordiger van de Europese toezichthouder voor
gegevensbescherming bij Europol te stationeren om toe te zien op deze initiële overdrachten van gegevens
in bulk, net zoals we erin zijn geslaagd om een Europese toezichthouder te plaatsen bij het ministerie van
Financiën. Maar al met al ben ik er vast van overtuigd dat deze sterk verbeterde overeenkomst – in tegenstelling
tot de zeer problematische voorlopige overeenkomst van afgelopen februari – de goedkeuring van dit
Parlement verdient.

Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik wil de Commissie lof toezwaaien voor het resultaat dat zij
in deze moeilijke onderhandelingen heeft behaald. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die het Europees
Parlement enkele maanden geleden heeft gesteld. De Amerikaanse instanties hebben veel waarborgen op
het gebied van gegevensbescherming aanvaard die in de vorige overeenkomst ontbraken. De efficiëntie van
deze gegevensoverdracht in de strijd tegen terrorisme is de afgelopen maanden verscheidene malen benadrukt.
Maar nu is het tijd dat de Unie de beschikking krijgt over een eigen mechanisme ter bestrijding van de
financiering van terrorisme. Wat dat betreft betuig ik mijn instemming met de wens die de Commissie
kenbaar heeft gemaakt om op dit gebied het voortouw te nemen en ik verzoek haar om zo spoedig mogelijk
met voorstellen tot concrete actie te komen. Uiteindelijk gaf deze ‘zaak SWIFT’ het Parlement de kans de
nieuwe bevoegdheden uit te oefenen die het door het Verdrag van Lissabon heeft gekregen. Zowel de lidstaten
als onze partners van derde landen weten nu dat ze bij het vaststellen van deze overeenkomsten nauw met
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onze assemblee moeten samenwerken. De inhoud van deze overeenkomst getuigt van deze nieuwe
institutionele verhoudingen. Er is geluisterd naar onze zorgen en er zijn redelijke antwoorden op gevonden.

Franz Obermayr (NI), schriftelijk. – (DE) Onder de dekmantel van de strijd tegen het terrorisme worden
enorme hoeveelheden gegevens over bankrekeningen van Europese burgers van onbesproken gedrag aan
de VS overgedragen. Daaraan verandert het nieuwe afkooksel van SWIFT ook niet veel. We kunnen de burgers
geen adequate gegevensbescherming beloven, want gevoelige gegevens worden en bloc opgeslagen, en niet
individueel wanneer er een verdenking bestaat. De gegevens worden niet minder dan vijf jaar lang opgeslagen,
en ook die termijn is uit de lucht geplukt. Het is de bedoeling dat Europol garandeert dat de hand wordt
gehouden aan de regels inzake de gegevensbescherming, hoewel Europol zelf belangstelling voor deze
gegevens heeft. De executieve controleert dus zichzelf, en dat noemt men een onafhankelijke
controle-instantie? De rechten van de burger van de EU worden geschonden, maar hij heeft de facto geen
enkele kans om zijn recht te halen. De burger zou heel veel moeite moeten doen om in de VS een proces te
voeren! Nog in februari werd dit verkocht als een succes van het Europees Parlement, en nu gaan we overstag.
Zelfs de rapporteur geeft toe dat hij niet helemaal tevreden is. Dit is geen echte en doelmatige
gegevensbescherming, en daarom moeten we er tegen stemmen.

Angelika Werthmann (NI), schriftelijk. – (DE) Het nieuwe voorstel voor de SWIFT-overeenkomst is duidelijk
beter dan het oude, de SEPA is er bijvoorbeeld uitgehaald, en het bevat een definitie van terrorisme. De
politieke debatten over SWIFT tonen echter heel duidelijk aan hoe moeilijk het is, en hoe belangrijk, om het
juiste evenwicht te vinden en te handhaven tussen de burgerrechten en de veiligheid. Veel vragen zijn nog
niet beantwoord, en ik noem er een paar. Ten eerste: waarom moeten de gegevens maar liefst vijf jaar lang
worden opgeslagen? Ten tweede: hadden we niet wat langer moeten onderhandelen om de zwakke punten
weg te werken en onze eigen juridische dienst erbij te betrekken? Dan hadden we een overeenkomst kunnen
sluiten waarmee iedereen kan leven, zowel de EU als de VS. Volgens mij wordt er in deze overeenkomst, ook
na de herziening en na de verschillende concessies, nog steeds geen rekening gehouden met het juiste
evenwicht tussen de nodige veiligheid en het respect voor de privacy. Tot slot wil ik nog zeggen dat ik ervan
overtuigd ben dat we voor beide partijen – de VS en Europa - betere en gedetailleerdere resultaten hadden
kunnen bereiken wanneer we meer tijd hadden genomen voor de onderhandelingen. Ik dank u.

VOORZITTER: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil de aandacht van de Europese
Unie vestigen op het lot van 250 Eritreeërs die op dit moment alarm slaan per sms, omdat ze door de Libische
autoriteiten worden vastgehouden in de Sahara. Ze zijn stervende, ze hebben hulp nodig en ik vraag de
Europese Unie zich met deze kwestie bezig te houden.

6. Stemmingen

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u om de stemming
een minuut uit te stellen, omdat op dit moment de stemmingslijsten van de Partido Popular worden uitgedeeld.
U kunt dit zelf zien.

De Voorzitter. – We gaan nu over tot de stemming.

6.1. Toetreding van de lidstaten tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende
Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen (A7-0201/2010, George Sabin
Cutaş) (stemming)

6.2. Sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij
het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van
de Middellandse Zee (A7-0191/2010, Jo Leinen) (stemming)

6.3. Overeenkomst tussen de EU en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing
van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad en Besluit
2008/616/JBZ van de Raad (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (stemming)
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6.4. Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van Frontex
(A7-0172/2010, Philip Claeys) (stemming)

6.5. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Valdemar Tomaševski
(A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (stemming)

6.6. Kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij
buitensporige tekorten (A7-0220/2010, Othmar Karas) (stemming)

- Vóór de stemming:

Othmar Karas, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou er even op willen wijzen
dat we met het besluit van vandaag iets doen wat we in 2004 al wilden doen, en wat de Raad voorjaar 2004
van de hand heeft gewezen: we geven Eurostat meer controlemogelijkheden en bevoegdheden, en
automatiseren de controle.

Dit is de eerste belangrijke wetstekst als antwoord op wat we in de afgelopen weken hebben meegemaakt
vanwege de crisis. We moeten de onafhankelijkheid van Eurostat versterken, en Eurostat moet voor de
gegevens minder afhankelijk worden van de lidstaten. Het besluit van vandaag is een stap in de juiste richting,
maar volgens mij nog niet de laatste stap. Eurostat moet altijd onaangekondigde controlebezoeken in de
lidstaten kunnen afleggen, en moet alle relevante gegevens kunnen raadplegen.

We moeten de samenwerking met de Europese Centrale Bank intensiveren, we moeten Eurostat meer geld
en meer personeel ter beschikking stellen, en tegelijkertijd moeten we de medewerkers een hoogstaande
opleiding bieden.

Wat wil het Parlement verder nog? We willen sancties tegen lidstaten die de statistieken vervalsen en vervalste
statistieken leveren. De Commissie moet het Parlement een volledig verslag voorleggen over de fouten van
de afgelopen zes jaar. We willen weten welke fouten er zijn gemaakt en door wie, fouten in beleidsmatig of
juridisch opzicht, of in verband met de bevoegdheden, zodat we daaruit conclusies kunnen trekken.

De Commissie moet meer doen om de verzameling van de statistische gegevens en de criteria voor de nationale
bureaus voor de statistiek te harmoniseren. Vandaag zetten we een belangrijke stap op weg naar meer
onafhankelijkheid en meer bevoegdheden, maar laten we de dag niet prijzen voor het avond is. We hebben
nog een lange weg voor de boeg.

(Applaus)

6.7. De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van
macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid (A7-0202/2010,
Wojciech Michał Olejniczak) (stemming)

6.8. Bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de
financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2
(A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (stemming)

- Vóór de stemming:

Lambert van Nistelrooij (PPE). - Voorzitter, heel kort, onze fractie wil vragen om een elektronische
stemming, een hoofdelijke stemming.

(Het verzoek om een hoofdelijke stemming wordt in aanmerking genomen)

6.9. Rechten van autobus- en touringcarpassagiers (A7-0174/2010, Antonio Cancian)
(stemming)
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6.10. Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (A7-0177/2010,
Inés Ayala Sender) (stemming)

6.11. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces
met andere vervoerswijzen (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (stemming)

6.12. Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit
havens van de lidstaten van de Gemeenschap (A7-0064/2010, Dirk Sterckx)
(stemming)

6.13. Een duurzame toekomst voor het vervoer (A7-0189/2010, Mathieu Grosch)
(stemming)

- Vóór de eindstemming:

Corien Wortmann-Kool (PPE). - Voorzitter, namens de EVP-Fractie wil ik graag vragen om een hoofdelijke
stemming tijdens de eindstemming, als het mogelijk is.

(Het verzoek om een hoofdelijke stemming wordt in aanmerking genomen)

6.14. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2009 (A7-0186/2010,
Carlos José Iturgaiz Angulo) (stemming)

6.15. Het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het
versterken van de positie van stagiair en leerling (A7-0197/2010, Emilie Turunen)
(stemming)

- Na de stemming:

Graham Watson (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, als voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen
met India zou ik graag de aandacht van dit Huis vestigen op het feit dat we vandaag op onze bezoekerstribune
een groep bezoekers hebben van de Lok Sabha, het Indiase parlement. Ik ben ervan overtuigd dat het Huis
hen graag welkom heet.

(Applaus)

6.16. Atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten,
flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog (A7-0193/2010, Pascale Gruny)
(stemming)

6.17. Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese
Unie (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (stemming)

De Voorzitter. – Hiermee is de stemming beëindigd.

7. Stemverklaringen

Mondelinge stemverklaringen

Verslag-Karas (A7-0220/2010)

Ivo Strejček (ECR). - (CS) Ik zou graag enige toelichting willen geven bij mijn stem in verband met het
verslag van de heer Karas over de kwaliteit van de statistische gegevens. Er wordt uiteraard zeer veel zinnigs
gezegd in dit verslag, maar desondanks was ik genoodzaakt me te onthouden van stemming. Ik ben het
namelijk geheel oneens met de rapporteur wanneer hij stelt dat Eurostat geheel op eigen houtje en zonder
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enige kennisgeving vooraf zou moeten mogen ingrijpen in de uitvoerende bevoegdheden van de nationale
bureaus voor de statistiek.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is een journalistiek cliché geworden om de
gebeurtenissen in Griekenland te beschrijven als een tragedie, maar ik denk dat we ze met recht kunnen
aanduiden als een tragedie in de klassieke zin van Sophocles. We hadden de overmoed van de jaren van
hoogconjunctuur, toen we deden alsof de Griekse en Duitse schuld onderling inwisselbaar waren. Nu hebben
we de wrekende gerechtigheid van de marktcorrectie, die al veel eerder had moeten plaatsvinden.

De catharsis wordt kunstmatig tegengehouden. In plaats van dat we een natuurlijke marktcorrectie toestaan,
dat wil zeggen dat Griekenland zijn eigen munt en zichzelf weer terug in de Europese markten prijst, volgen
we dit beleid van doen alsof betere statistische gegevens of meer regionale steun of meer rondpompen van
geld door omzetbelastingen of Europese ministeries van Financiën op de een of andere manier het
onvermijdelijke zal uitstellen.

Wat we doen, is in feite de Grieken en – ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb – mogelijk de bevolking
van de andere Middellandse Zeelanden veroordelen tot jaren van recessie, stagnatie en werkloosheid – maar
we genereren tenminste wel werkgelegenheid voor onszelf, want we rechtvaardigen ons eigen bestaan. We
zien zo het ware doel van de Europese Unie, namelijk het bezighouden van haar eigen werknemers.

Syed Kamall (ECR). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, wanneer je terugkijkt op de kwaliteit van de statistische
gegevens van enkele lidstaten – toen het al heel duidelijk was dat zij met de boeken knoeiden en geen juist
beeld gaven van de toestand van hun nationale economie – kan ik de roep om betere statistische gegevens
begrijpen. Ik denk dat we allemaal begrijpen dat het verzamelen van gegevens over de toestand van onze
nationale economieën moet worden verbeterd. Het punt is echter dat dit niet mag worden gebruikt als een
excuus voor wat wordt aangeduid als ‘Europese economische governance’. Het mag niet worden gebruikt
als een excuus voor de Europese instellingen, voor de Commissie, om toegang te krijgen tot de nationale
begrotingen van de lidstaten, nog voordat deze nationale begrotingen zijn voorgelegd aan de parlementen
van deze landen.

Laten we de crisis en de fouten die tijdens deze crisis zijn gemaakt, niet als excuus gebruiken voor meer
Europese economische governance. We zouden ze moeten gebruiken om lessen te leren uit de crisis en
ervoor te zorgen dat we betere gegevens verzamelen, maar ook om ervoor te zorgen dat we allemaal ons
eigen huis op orde brengen.

Verslag-Olejniczak (A7-0202/2010)

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het verslag over de strategie voor het Oostzeegebied
gesteund en ik ben tevreden dat mijn amendementen zijn overgenomen, maar op enkele punten was ik toch
graag explicieter geweest. In paragraaf 34 verzoeken we de Commissie om milieueffectbeoordelingen van
energie-infrastructuurprojecten op te maken, maar we hebben verzuimd te vermelden dat de Commissie
haar taak om een objectieve, onpartijdige milieueffectstudie voor het Nord Stream-project op te maken nog
niet heeft vervuld. We roepen alle landen rond de Oostzee op om zich aan te sluiten bij het Verdrag van
Espoo, maar ik denk dat het verstandig zou zijn om ook Rusland expliciet op te roepen zich erbij aan te
sluiten. Daarmee zouden we onze doelstellingen verwezenlijken.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb deze resolutie gesteund. Ik
denk dat het initiatief waar de landen van het Oostzeegebied mee zijn gekomen erg belangrijk is. Het is hun
verdienste dat het begrip “macroregio” eindelijk in ons systeem is opgenomen.

Ik denk dat dit initiatief zowel op politiek als op strategisch niveau moet worden verwelkomd vanwege de
belangrijke aspecten die het toevoegt aan de operationele strategie op dit terrein. Ik denk dat met name het
vooruitzicht dat we onszelf door dit initiatief geven belangrijk is om ons de vorming van andere macroregio's
te kunnen voorstellen, die deze ervaring dan kunnen gebruiken als een proefproject, mogelijk om een impuls
aan het cohesiebeleid te geven.

Wat betreft dit initiatief: mijn verzoek om meer aandacht van de Commissie betreft de verstrekking van
financiële middelen. Want ik deel het “nee” dat we op alle niveaus tegen het gebruik van nieuwe, aanvullende
middelen hebben gezegd volkomen, maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat deze grote projecten, de
projecten voor de macroregio's, niet kunnen worden voortgezet zonder middelen, en daarom is een
financieringsregeling belangrijk.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ik heb mijn steun aan dit document gegeven en ik ben
zeer verheugd dat het is aangenomen. In het document wordt de strategie voor het Oostzeegebied besproken,
evenals de voornaamste doelstelling van die strategie: het bevorderen van de coördinatie van de
beleidsmaatregelen van de lidstaten die een territoriale dimensie hebben. Die strategie is op vier fundamentele
uitgangspunten gebaseerd, waaronder het waarborgen van een ecologisch duurzaam Oostzeegebied. Ik ben
derhalve zeer verheugd dat in dit document ook mijn eigen amendementen terug te vinden zijn met betrekking
tot de planning en uitvoering van infrastructuurprojecten op energiegebied in de Oostzeeregio, omdat
dergelijke projecten bepaalde gevolgen zouden kunnen hebben voor de ecosystemen in dit gebied. Wij dienen
tevens te zorgen dat er adequate maritieme beginselen in acht worden genomen en dat de impact van de
landbouw op de Oostzee wordt verminderd. Ik ben het volledig met het standpunt van het Europees Parlement
eens dat de kern van de strategie een betere samenwerking met derde landen moet zijn. Dat geldt met name
voor milieukwesties. Ik hoop dan ook dat wij aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken en een nieuwe norm
kunnen stellen vóórdat de uitvoering van de strategie in 2011 geëvalueerd wordt.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Ook ik zal nader ingaan op de strategie voor het Oostzeegebied. Dat gebied
heeft grote ontwikkelingsmogelijkheden en de Europese Unie heeft al een bepaald bedrag aan financiële
middelen voor deze strategie beschikbaar gesteld. Niettemin is er een klein onderdeel nodig dat met name
gericht is op de uitvoering van de strategie voor het Oostzeegebied. Er is daarnaast behoefte aan specifieke,
gecoördineerde programma’s voor de samenwerking met particuliere ondernemingen, voor innovatie en
voor het ontwikkelen van onderzoek. In het actieplan voor de strategie voor het Oostzeegebied is voorzien
in een uniform vergunningenbeleid, in een netwerk voor samenwerking tussen individuele kleine en
middelgrote ondernemingen en in de oprichting van een Oostzeefonds voor onderzoek en innovatie. Net
als in andere regio’s is de toekomstige economische groei in het Oostzeegebied rechtstreeks afhankelijk van
een succesvol innovatiebeleid. De uitvoering van het spoorwegproject in dit gebied is al veel te lang uitgesteld
en moet zo snel mogelijk worden afgerond. In het verslag over de strategie voor het Oostzeegebied wordt
opgemerkt dat het noodzakelijk is om het concurrentievermogen van deze regio te vergroten. Een van de
randvoorwaarden hiervoor is echter dat er innovatie- en infrastructuurprojecten worden ontwikkeld en dat
is ook een van de redenen waarom ik mijn stem aan het onderhavige verslag heb gegeven.

Verslag-Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Wat het verslag over het regionaal beleid betreft, is in de tweede doelstelling
van het cohesiebeleid voorzien in steun voor Europese regio’s die geconfronteerd worden met werkloosheid,
criminaliteit en snelle ontvolking. In het financiële kader is 54,7 miljoen euro voor dit doel gereserveerd,
maar er bestaan nog steeds grote economische verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Helaas
zijn het nu precies de armste regio’s die het hardst door de economische crisis zijn getroffen. De steun aan
de betreffende landen dient dan ook als een absolute topprioriteit aangemerkt te worden binnen het regionaal
beleid van de Europese Unie. De eerste stap die de EU moet zetten en die onontbeerlijk is voor een duurzame
ontwikkeling, is het tot stand brengen van eerlijke mededinging en economische gelijkheid. Via het regionaal
beleid dient de steun aan de Europese regio’s met een bbp van minder dan de gemiddelde EU-indicatoren,
te worden voortgezet. Wij moeten bovendien het standpunt onderschrijven dat de ontwikkeling van elastische
financiering gecontinueerd moet worden. Niettemin moeten wij ook streven naar een dergelijke financiële
en praktische ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen die innovatiegericht zijn [en naar
steun voor] technologieën en bedrijven, iets waar ik ook volledig achter sta. Ik dank u.

De Voorzitter. – Mijnheer Hannan, misschien wilt u ons verder boeien met uw kennis van de klassieke
Griekse oudheid.

Daniel Hannan (ECR). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, dat is heel vriendelijk van u. Het is een genoegen om
u in de stoel van de Voorzitter te zien zitten.

(EN) Mijnheer de Voorzitter, wat zijn de rijkste landen in Europa, of beter gezegd, de landen met de rijkste
burgers van Europa? Ik heb onlangs de OESO-gegevens bekeken, en in 2008, het laatste jaar waarvoor we
cijfers hebben, zijn de landen die het welvarendst zijn, de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie –
ondanks alles wat ze hebben doorgemaakt! Ondanks een bankencrisis die Zwitserland en IJsland onevenredig
hard heeft getroffen, ligt het inkomen per hoofd van de bevolking in de EER-landen op 214 procent van dat
in de Europese Unie. Die jongens in de EVA zijn twee keer zo rijk als de burgers van de lidstaten van de EU!

Hoe komt dat zo? Het zou misschien iets te maken kunnen hebben met de deal die ze hebben gesloten met
de Europese Unie. Volgens deze deal nemen zij wel deel in de vrije markt en in de vier vrijheden – vrij verkeer
van goederen, diensten, personen en kapitaal – maar staan zij buiten het gemeenschappelijk visserijbeleid
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en buiten het gemeenschappelijk landbouwbeleid, controleren zij hun eigen grenzen en bepalen zij zelf wie
deze grenzen mag oversteken, regelen zij hun eigen mensenrechtenkwesties, beheren zij hun eigen
energiereserves en kunnen zij van derde landen kopen en aan derde landen verkopen zonder te zijn
onderworpen aan het gemeenschappelijk buitentarief.

Zou ons land, het Verenigd Koninkrijk, niet iets kunnen bereiken dat ten minste even goed is als wat zeven
miljoen Zwitsers en vier miljoen Noren hebben bereikt? Wij zijn een natie van zestig miljoen mensen, een
handelsnatie en ondernemende natie, een natie waarvan de koloniserende krachten hun invloed in elk
werelddeel hebben doen gelden. We moeten het toch zeker even goed kunnen doen, wanneer we onze eigen
zaken in ons eigen belang regelen?

Syed Kamall (ECR). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is belangrijk dat we, steeds wanneer we het hebben
over de economische en financiële crisis, terugkijken en de lessen van die crisis leren. Hebben we de les
geleerd dat het ongepaste regelgeving in de Verenigde Staten was die banken heeft gedwongen om
niet-kredietwaardige klanten geld te lenen, wat onvermijdelijk tot de subprime-crisis moest leiden, toen een
op de tien mensen die een lening aangingen, niet-kredietwaardige klanten waren die deze lening niet konden
terugbetalen, en wij de gevolgen hiervan over de hele wereld voelden? Hebben we de les geleerd van de
regeringen die geld drukken alsof geld geen waarde heeft, en vergeten we de lessen van wat de Oostenrijkse
econoom Ludwig von Mises heeft gezegd, de enige econoom die de financiële crisis heeft voorspeld? Hij zei
dat geld een waarde heeft en dat, wanneer je geld goedkoop maakt, bedrijven en particulieren ‘malinvestments’
doen, zoals hij het noemt; dit veroorzaakt een kredietbel, uiteindelijk zorgt de markt voor een correctie en
stort het geheel in. Dat is wat we hebben gedaan, dat is hoe de financiële crisis is begonnen, en laten we ervoor
zorgen dat we die lessen leren.

Aanbeveling voor de tweede lezing-Cancian (A7-0174/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Ik sta vierkant achter het verslag van de heer Cancian betreffende de rechten
van autobus- en touringcarpassagiers. Ondanks dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap is geratificeerd, hebben deze personen nog steeds te maken met discriminatie wat betreft hun
toegang tot vervoer.

Gelijke toegang tot vervoer is één van de basisvoorwaarden voor een onafhankelijk leven. Gezien het feit
dat het meeste vervoer plaatsvindt op lokaal niveau, is de toegang tot autobusvervoer van cruciaal belang
voor gehandicapten, waaronder blinden en slechtzienden.

Ik ben het helemaal eens met de voorgestelde wijzigingen en toevoegingen, die de rechten van gehandicapten
versterken, in het bijzonder het recht op vervoer, het recht op assistentie en het recht op informatie in een
toegankelijk formaat, zoals braille en vergrote letters.

In het bijzonder stel ik het op prijs dat chauffeurs en medewerkers van busstations verplicht training krijgen
op het gebied van gehandicapten.

Als deze rechten worden gewaarborgd, zal dit een wezenlijke verandering betekenen in het leven van onze
blinden en slechtzienden.

Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Uit de uitslag van de stemming over het verslag van de heer Antonio Cancian
blijkt duidelijk dat het Europees Parlement in tegenstelling tot de Raad precies weet waar zijn prioriteiten
liggen, met name voor wat betreft de bescherming van burgers die per autobus door Europa reizen. Met ons
vastberaden standpunt kan een betere bescherming van de reizigersrechten tot stand worden gebracht, en
dan met name die van mensen met een lichamelijke handicap en mobiliteitsbeperkingen. Het gaat hier om
afschaffing van artikel 11, oftewel afschaffing van de mogelijkheid deze mensen een plaatsreservering te
weigeren, en verder om de instelling van de verplichting voor busmaatschappijen deze mensen net zoals in
de luchtvaart zowel bij het in- en uitstappen als tijdens de reis kosteloos hulp te bieden. Het wordt op die
manier veel eenvoudiger voor medeburgers met een lichamelijke handicap om door Europa te reizen, hetgeen
hun levenskwaliteit rechtstreeks ten goede komt. Het ferme standpunt van het Parlement is een niet te
miskennen signaal aan de lidstaten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij ons voorstel nu toch moeilijk
nog kunnen afzwakken in tweede lezing in de Raad.

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb amendement 15 gesteund, omdat ik voor de
vrijstelling, voor beperkte tijd, ben voor binnenlandse, regionale, stedelijke, voorstedelijke en
plattelandsdiensten.
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Ik denk dat mijn zorg hier is dat enkele van de eisen die aan kleine en middelgrote ondernemingen, in het
bijzonder kleine exploitanten, zullen worden gesteld en de kosten die op hen zullen worden afgewenteld,
zodanig zullen zijn dat sommigen daardoor zelfs failliet zullen gaan. Ik denk zeker dat ze zich in bepaalde
gevallen wel eens van bepaalde routes en bepaalde markten zouden kunnen terugtrekken, zodat klanten
geen openbaar vervoer meer hebben. Ik maak me in het bijzonder zorgen over het vervoer op het platteland.
Het stedelijke en regionaal vervoer zullen het waarschijnlijk wel redden, maar waar het gaat om het vervoer
op het platteland, denk ik dat we – als deze wetgeving doorgaat – wel eens het gevaar zouden kunnen lopen
dat er een situatie ontstaat waarin exploitanten van vervoersdiensten op het platteland deze routes zullen
schrappen.

We hebben het in dit Parlement altijd over het overbelasten van kleine en middelgrote ondernemingen en
over kosten enzovoort. Ik denk dat een redelijk compromis in de huidige economische situatie zou zijn om
voor beperkte tijd een vrijstelling toe te staan.

Verslag-Sterckx (A7-0064/2010)

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb vóór het verslag over het
voorstel voor een richtlijn betreffende de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of
vertrekken uit havens van de lidstaten gestemd, omdat ik denk dat het creëren van een maritieme
transportruimte zonder grenzen het kustverkeer efficiënter kan maken. Het goederenvervoer over zee heeft
namelijk te maken met zeer ingewikkelde administratieve procedures.

Daarbovenop komt het probleem van de nauwelijks geharmoniseerde regulering van de sector, hetgeen te
wijten is aan de uiteenlopende uitvoering van Richtlijn 2002/6/EG in de diverse lidstaten. Daarom hebben
we een precieze en gedetailleerde richtlijn nodig, die de mogelijkheden om tot verschillende interpretaties
te komen tot een minimum beperkt.

Het voornaamste doel van deze nieuwe wetgeving is het vereenvoudigen van administratieve procedures,
waarbij ook rekening wordt gehouden met moderne informatietechnologieën. Met dat oogmerk hoop ik
op een goede samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten die hierbij zijn betrokken.

Verslag-Grosch (A7-0189/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de vervoerssector is een van die
terreinen die implicaties heeft voor een veelvoud aan cruciale en belangrijke onderwerpen voor de Europese
Unie: van de concurrentiekracht van de interne markt tot de gezondheid van haar burgers; van de efficiëntie
van stadsvervoer tot verkeersveiligheid; en van het oprichten en versterken van specifieke agentschappen
voor de uiteenlopende vervoerswijzen tot de vermindering van de uitstoot van CO2.

Daarom geloof ik dat het een duidelijke plicht van de Europese Unie is om een vervoersstrategie uit te werken
die efficiëntie en duurzaamheid waarborgt, naast een financieel kader waarmee de komende uitdagingen op
adequate wijze kunnen worden aangegaan. Daarom steun ik het verslag van de heer Grosch zonder enig
voorbehoud en wil ik hem feliciteren met het uitstekende werk dat hij heeft verricht.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, het is zeer belangrijk dat wij proberen een duurzame
toekomst voor het vervoer te creëren. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat ook de emissies in het
vervoer in de toekomst steeds kleiner worden, ook al speelt het vervoer, als wij naar de gehele huidige situatie
kijken, slechts een kleine rol en neemt het minder dan 10 procent van de totale uitstoot voor zijn rekening.
Al met al is het echter belangrijk dat het creëren van een duurzame toekomst in alle sectoren gebeurt.

Het is naar mijn mening zeer belangrijk ervoor te zorgen dat dezelfde regels in de hele Europese Unie kunnen
gelden. Op dit moment zijn er enkele problemen: zoals bekend gelden er bijvoorbeeld in het scheepsvervoer
verschillende regels in verschillende regio’s. Wat dat betreft moeten wij ervoor zorgen dat dezelfde regels
betrekking hebben op de hele Europese Unie wanneer wij die regels opstellen en een duurzame toekomst
voor het vervoer creëren. Het is van het hoogste belang dat wij ook kunnen investeren in onderzoek,
technologie en innovatie, zodat wij de juiste vervoersvormen kunnen vinden en in de toekomst de emissies
van vervoersmiddelen kunnen reduceren.

Verslag-Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, het van kracht worden van het
Verdrag van Lissabon heeft opnieuw bevestigd dat het petitierecht een hoeksteen van het Europees burgerschap
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is. Dit recht is zonder enige twijfel een instrument dat de burgers de mogelijkheid geeft om al hun zorgen
omtrent de invloed van de verschillende beleidsmaatregelen en wetten van de Europese Unie op hun dagelijks
leven onder de aandacht van het Parlement te brengen.

Ook dit jaar getuigen de statistieken weer van een groeiend aantal verzoeken tot hulp bij kwesties betreffende,
bijvoorbeeld, het milieu, de grondrechten, justitie, de eengemaakte markt en de ontwikkeling van Europees
beleid. Zoals al in de verslagen van voorgaande jaren is gesteld, kunnen we niet anders dan – nogmaals –
hopen op een verbetering van de institutionele communicatie over de verschillende meldingsmechanismen
die de burgers op Europees niveau tot hun beschikking hebben, middels een “centraal loket” dat hun de
richtsnoeren kan verschaffen die noodzakelijk zijn voor het zoeken naar oplossingen voor de waarschijnlijke
schendingen van hun rechten.

We zijn het met de rapporteur eens wanneer hij beweert dat er een website zou kunnen worden ontwikkeld
die interactiever is, zodat de burgers de informatie kunnen verkrijgen die ze nodig hebben voordat ze besluiten
tot welke instelling ze zich direct willen richten en welk mechanisme ze willen gebruiken.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Dank u wel, mijnheer de Voorzitter. In 2009 heeft de Commissie verzoekschriften
van het Europees Parlement 1 924 verzoekschriften ontvangen, waarvan echter slechts 46 procent ontvankelijk
werd verklaard gezien het mandaat van de commissie. Hieruit blijkt dat de burgers zich onvoldoende bewust
zijn van de wijze waarop zij online contact op kunnen nemen met het Europees Parlement. Sta mij toe om
op te merken dat de eigen website van de Commissie verzoekschriften verbeterd dient te worden aangezien
de meerderheid van de Europeanen nog nooit van Solvit heeft gehoord, het netwerk om online problemen
op te kunnen lossen. Ik wil ook graag benadrukken dat de mogelijkheden benut moeten worden om informatie
aan burgers te verstrekken die op dit moment geen toegang tot internet hebben. Ik wil in dit verband
onderstrepen dat de Commissie verzoekschriften de meest directe en snelste manier is om in contact te treden
met het Europees Parlement als geheel. Dat betekent naar mijn idee dat die commissie meer
verantwoordelijkheid op zich moet nemen en proactiever te werk dient te gaan. Dat is de reden dat ik het
onderhavige verslag heb gesteund. Ik dank u.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie verzoekschriften is een van de grote successen
van de Europese Unie. Ik heb, samen met andere afgevaardigden, deze commissie troost, steun en een
luisterend oor zien bieden aan mensen die op een muur van tegenwerking en bureaucratie waren gestuit in
hun eigen land. Er moeten echter een paar dingen gebeuren om de commissie te verbeteren: op de eerste
plaats moeten we de boodschap beter communiceren naar de burgers, op de tweede plaats moeten we het
proces versnellen en op de derde plaats moeten de lidstaten worden gedwongen om vragen sneller te
beantwoorden dan ze momenteel doen. Vertragingen in de beantwoording dwarsbomen het proces, en dit
levert geen bevredigende situatie op.

Maar dit is echt een grote ontwikkeling, en ik complimenteer de commissie en alle betrokkenen met het feit
dat ze een luisterend oor bieden aan de mensen die dat het hardst nodig hebben.

De Voorzitter. − Mijnheer Kelly, vergeet u de volgende keer niet te zorgen dat u op de lijst staat voordat we
met de stemverklaringen beginnen, want u staat niet op de lijst en daarom noemde ik u niet.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Mea culpa. Ik zal het ter harte nemen.

Verslag-Turunen (A7-0197/2010)

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de economische crisis heeft jonge
Europeanen bijzonder hard getroffen: ze heeft hun carrièreverwachtingen de grond in geboord en hen in
een zeer onzekere situatie geplaatst. 20 procent van de jongeren onder de 25 jaar is werkloos; dat is een leger
van 5,5 miljoen mensen zonder zekerheid voor de toekomst.

Gelukkig spreken de economische en demografische prognoses voor de komende tien jaar van tachtig miljoen
nieuwe arbeidsplaatsen in heel Europa, welke echter merendeels hoog gekwalificeerd personeel vereisen.
Het steunen van de nieuwe generatie is dus de echte uitdaging die we moeten aangaan, en het is de enige
zekere investering voor het heden en de toekomst van de Europese Unie. Het moet afgelopen zijn met
leertijden en stages die meer lijken op uitbuiting dan op een leerperiode. Ik hoop daarom dat van nu af aan,
mede dankzij het document dat we vandaag hebben aangenomen, elk initiatief tot het bevorderen van
werkgelegenheid – zonder 'maar' en zonder 'als' – zal zijn gericht op jongeren en hun behoeften.
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Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, het is zeer belangrijk om de toegang tot de
arbeidsmarkt voor jongeren te vergemakkelijken en te bevorderen en het is ook belangrijk dat mevrouw
Turunen een verslag hierover heeft opgesteld en dat het Parlement dat heeft aangenomen. Dat alleen is echter
niet genoeg. Wij moeten onze houding radicaal veranderen, niet alleen in het Parlement, maar ook in de
lidstaten, omdat wij weten dat wij de jeugdwerkloosheid veel te hoog hebben laten worden. Zij ligt al rond
de 20 procent in de Europese Unie en dat kan zo niet doorgaan. Wij hebben praktische maatregelen nodig
op zowel nationaal als communautair niveau, dus niet zozeer veel verschillende resoluties en toespraken,
maar praktische maatregelen.

De arbeidsmarkt functioneert op dit moment niet goed en om een of andere reden hebben jongeren geen
toegang tot die markt of geen ervaring. Gezien de huidige situatie is het echt zeer belangrijk duidelijke paden
uit te zetten, mogelijkheden te creëren om de werkgelegenheid onder jongeren te verbeteren en op die manier
een duurzamer fundament te leggen voor hoop en de toekomst. Ik hoop dat dit verslag niet blijft liggen,
maar dat de inhoud ervan in de lidstaten in praktijk wordt gebracht, zodat wij de situatie van jongeren kunnen
verbeteren.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Jeugdwerkloosheid is tegenwoordig een bijzonder urgent
probleem: 20 procent van de mensen in de Europese Unie van mijn leeftijd is werkloos. Ik heb het onderhavige
standpunt van het Europees Parlement gesteund omdat ik van mening ben dat wij hiermee, zowel aan de
Europese Commissie als aan de lidstaten, een belangrijk politiek signaal afgeven over de situatie betreffende
de jeugdwerkloosheid. Ik ben het volledig eens met de ideeën zoals die in het verslag zijn opgenomen dat
wij programma’s als Erasmus voor jonge, potentiële werknemers moeten bevorderen en ontwikkelen. Het
is tegen die achtergrond cruciaal om niet alleen het belang te benadrukken van informele educatieve
mogelijkheden in het dagelijks leven van jongeren, maar ook van de beroepsopleidingen. Daarnaast beschikken
wij nog over de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Naar verwachting zal het economisch herstel
uiteindelijk tot stand worden gebracht door innovatie, groene technologieën en de integratie van jonge
mensen op de arbeidsmarkt en dat is zeer belangrijk. Ik wil u graag deelgenoot maken van de ervaringen in
Litouwen, waar werkgevers een fiscale voorkeursbehandeling krijgen wanneer zij jonge mensen in dienst
nemen die voor de eerste keer de arbeidsmarkt betreden. Ik hoop dat wij door middel van nauwe samenwerking
tussen de lidstaten meer van dergelijke resultaten kunnen realiseren.

Verslag-Gruny (A7-0193/2010)

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, de meest flexibele vormen van werk
zijn vaak vertaald in atypische arbeidsovereenkomsten die werknemers geen sociale bescherming kunnen
garanderen. De strijd tegen deze nieuwe vormen van onzeker werk moet beginnen in dit Parlement, dat in
staat moet zijn om alle werknemers meer flexibiliteit en zekerheid te garanderen.

Het aannemen van deze resolutie, mijnheer de Voorzitter, is de basis voor een nieuw niveau van
arbeidszekerheid. Het vergroten van de kans op het vinden van een baan die goede ontwikkelingsperspectieven
waarborgt moet het primaire doel zijn om een steeds sneller herstel van de Europese economie mogelijk te
maken. Ik hoop daarom dat alle lidstaten meer middelen kunnen investeren in de ontwikkeling van
beroepstrajecten die steeds specifieker en van een hoger niveau zijn.

Ja tegen het Europa van kennis en werk en dus nee tegen het Europa van onzekere banen en sociale
onzekerheid.

Verslag-Fernandes (A7-0203/010)

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de stemming van vandaag over het
verslag-Fernandes – waarvoor ik schaduwrapporteur voor de S&D-Fractie ben geweest – is een duidelijk
signaal van dit Parlement, dat de Commissie vraagt om een specifieke richtlijn betreffende bioafval en in het
bijzonder om het instellen van een verplicht systeem voor de gescheiden inzameling van afval.

Mits goed beheerd kan bioafval voor de Europese Unie een hulpbron worden voor de productie van biogas,
dat een duurzame vorm van energie is die kan worden omgezet in biomethaan of kan worden gebruikt om
elektriciteit op te wekken. Ik was bezorgd over de recente mededeling van de Europese Commissie, die
sceptisch was over het indienen van een specifiek wetsvoorstel. Wat dat betreft heb ik samen met andere
afgevaardigden ter toelichting een brief naar commissaris Potočnik gestuurd. Ik hoop dat de Commissie
daarover nadenkt en spoedig met een voorstel komt.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Bioafval is, net als afval in het algemeen, een belangrijke
en onontkoombare kwestie voor alle burgers van de Europese Unie. De situatie op dit gebied varieert tussen
de lidstaten van de EU. In sommige lidstaten wordt 10 procent van het bioafval gestort, maar in andere
lidstaten is dat helaas tot wel 90 procent. Dat betekent dat wij ons op de volgende taken moeten richten: in
de eerste plaats de preventie en reductie van afval en, in de tweede plaats (met name gezien de huidige situatie),
moet de Europese samenleving uitgroeien tot een afvalverwerkingsmaatschappij. Wat compost betreft,
waarbij sprake is van biologisch afval, moeten wij nagaan welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van
compost van lage kwaliteit, zodat mens en milieu hiervan geen schade ondervinden. Nadat wij op Europees
niveau de mogelijkheden voor het gebruik van compost van lage kwaliteit hebben geïnventariseerd en
vervolgens hebben vastgesteld wanneer compost als product dan wel als afval aangemerkt dient te worden,
is het voor de lidstaten eenvoudiger om kwesties op te lossen die verband houden met het gebruik van
compost. Daarom hebben wij op Europees niveau op dit gebied een adequate wettelijke regeling nodig.

Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Mijnheer de Voorzitter, ik zou u graag hartelijk willen bedanken voor de
mogelijkheid om hier een toelichting te geven bij mijn stemgedrag ten aanzien van het Groenboek over het
beheer van bioafval in de Europese Unie. Het groenboek vormt een algemeen kader waarvan ik de doelstelling
van harte onderschrijf. Mijns inziens echter dient de Commissie vooraleer zij met wetgevingsvoorstellen
komt een allesomvattend, up-to-date concept te creëren waarin tevens rekening wordt gehouden met onze
verplichtingen ten aanzien van de voorziening van voldoende en afdoende voedsel, zowel in de EU als in de
ontwikkelingslanden, waar miljoenen mensen honger lijden. De Commissie dient tevens nader te analyseren
wat de algehele milieueffecten zullen zijn van de inzet van biomassa als alternatieve energiebron. Verder
acht ik het als arts van cruciaal belang dat de lidstaten goed toezien op een veilige verwerking van gevaarlijk,
dus giftig, biologisch afval op eigen grondgebied.

Schriftelijke stemverklaringen

Verslag-Cutaş (A7-0201/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Het Verdrag van Parijs regelt de frequentie, kwaliteit en
organisatieprocedures van internationale exposities. De rapporteur, die ik heb gesteund, heeft gevraagd of
de lidstaten die belang hebben bij dit verdrag maar nog niet aan de vereisten hebben voldaan, hiervoor zo
snel mogelijk willen zorgen. Dit lijkt mij een zeer belangrijke kwestie. Het Verdrag van Parijs kan slechts
door staten en niet door de Europese Unie worden getekend. Het is dus absoluut zaak dat een zo groot
mogelijk aantal landen dit verdrag ondertekent. Dit verdrag zal de nieuwe ondertekenaars, net als de vorige,
in staat stellen innovatie te verspreiden en zodoende bij te dragen aan de vorming van Europese burgers.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik ben erg voor een technische maatregel die het verwezenlijken van
internationale tentoonstellingen vergemakkelijkt. Alleen het creëren van een doeltreffend en vooral functioneel
kenniscircuit, dat voortreffelijkheid en innovatie laat circuleren, kan de verwezenlijking van het doel van de
tentoonstellingen zoals aangegeven in het Verdrag van Parijs praktisch mogelijk maken, ofwel: niet alleen
politieke promotie, maar ook economische en sociale cohesie door middel van wetenschap.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor deze aanbeveling gestemd, daar ik het er volledig mee eens
ben. Ik zou echter iets willen benadrukken dat verder gaat dan de inhoud van de aanbeveling. Het voorstel
is volgens mij een goed voorbeeld van hoe gestroomlijnde interactie tussen de Raad en het Europees Parlement
dient te verlopen bij de goedkeuringsprocedure – die voor het eerst werd opgenomen in het communautair
acquis via de Europese Akte – krachtens artikel 81 van het Reglement. Het oorspronkelijke document werd
namelijk door de Raad op 5 februari dit jaar ingediend en na vijf maanden is de procedure voor goedkeuring
al afgerond in het Europees Parlement. Ik weet dat in de toekomst niet over alle dossiers zo’n brede consensus
kan worden bereikt. Hoe dan ook vormt deze aanbeveling een goed voorbeeld.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) De Commissie internationale handel heeft zich op grond van de
gecombineerde bepalingen van de artikelen 81 en 90 van het Reglement moeten uitspreken over de machtiging
voor de lidstaten die nog niet zijn toegetreden tot het Verdrag van Parijs betreffende internationale
tentoonstellingen, om dit alsnog te doen. De commissie heeft met overgrote meerderheid ingestemd met
die machtiging, want bij de eindstemming over het voorstel hebben zich slechts twee leden onthouden.

Deze machtiging zorgt voor het handhaven van de gelijkheid tussen de lidstaten en verdient vanwege de
eenvoud en bereikte consensus geen amendering. Het is natuurlijk een andere zaak of deze kwestie in het
Parlement thuishoort en in de plenaire vergadering in stemming moet worden gebracht.
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José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Om meer homogeniteit bij de procedures in de Europese
Unie te garanderen en een culturele activiteit te bevorderen die bijdraagt aan het verbeteren van innovatie
en educatie voor de burgers, steun ik het initiatief van de Raad om de lidstaten die nog niet zijn toegetreden
tot het Verdrag van Parijs in staat te stellen dit alsnog te doen, met inachtneming van de exclusieve
bevoegdheden die de Europese Unie aan het Verdrag van Lissabon ontleent. Het is volledig terecht dat de
douaneregeling wordt aangepast die de vrijstelling van rechten en heffingen mogelijk maakt bij tijdelijke
toelating in het kader van invoer en wederuitvoer van artikelen voor internationale tentoonstellingen die
ten minste drie weken en niet langer dan drie maanden duren.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Internationale tentoonstellingen zijn een voortreffelijk middel voor
landen om hun cultuur, economie en traditionele producten aan andere volkeren te presenteren. Voor de
tentoongestelde producten geldt een speciale douaneregeling op grond van het Verdrag van Parijs, waar op
dit moment al 24 lidstaten deel van uitmaken. Met dit Raadsbesluit kunnen de lidstaten die nog geen deel
uitmaken van het verdrag er alsnog tot toetreden, met inachtneming van de exclusieve bevoegdheden die
de Europese Unie aan het Verdrag van Lissabon ontleent.

Alajos Mészáros (PPE), schriftelijk. – (HU) Verklaring bij mijn stem: gezien het feit dat de Europese Unie
zich niet kan aansluiten bij het Verdrag van Parijs, omdat dit alleen mogelijk is voor soevereine staten, acht
ik het van groot belang dat de lidstaten gebruik maken van het recht dat hun ook al door het Verdrag van
Lissabon is gegarandeerd. Het is belangrijk dat de lidstaten hiermee ook de organisatie van internationale
tentoonstellingen steunen, want bij zulke gelegenheden kunnen EU-burgers inzicht verwerven in innovatief
onderzoek. Ik ben het er roerend mee eens dat een land dat zo’n tentoonstelling organiseert de deelnemers
toestemming moet geven om tijdelijk goederen te importeren. Daarom heb ik voor deze resolutie gestemd.
Dank u wel.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) In het Verdrag van Parijs worden voor internationale
tentoonstellingen de regels vastgelegd voor de frequentie, de kwaliteit en de procedures. Daar wordt ook
precies geregeld wat de douanebepalingen van de individuele landen voor de geleverde goederen zijn. De
landen zijn bijvoorbeeld verplicht om de goederen toe te laten. Voor de deelnemers aan tentoonstellingen
wordt het reizen heel wat makkelijker. Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het in het belang van de cultuur
nodig is om de invoer van goederen voor tentoonstellingen zo eenvoudig mogelijk te regelen.

Aldo Patriciello (PPE), schriftelijk. – (IT) Het Verdrag van Parijs betreffende internationale tentoonstellingen
strekt ertoe de frequentie en kwaliteit van die tentoonstellingen te reguleren. Het verdrag geldt voor alle
internationale tentoonstellingen die ten minste drie weken en niet meer dan drie maanden duren en die niet
in essentie van commerciële aard zijn.

Aangezien het Verdrag van Parijs enkele aspecten regelt die onder de douanewetgeving van de Europese
Unie vallen, moet een lidstaat die wil toetreden tot dat verdrag eerst toestemming aan de Unie vragen. De
Europese Unie kan zelf niet tot dit verdrag toetreden omdat enkel soevereine staten er partij bij kunnen zijn.
Ik ben het echter eens met het doel van het besluit van de Raad om belangstellende lidstaten die nog niet tot
het verdrag zijn toegetreden, in staat te stellen die weg in te slaan, uiteraard met inachtneming van de exclusieve
bevoegdheden van de Europese Unie.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) Het doel van het Verdrag van Parijs betreffende internationale
tentoonstellingen is het regelen van de frequentie, kwaliteit en procedures van internationale tentoonstellingen
die onder dit verdrag vallen.

Aangezien het Verdrag van Parijs aspecten regelt die onder de douanewetgeving van de Europese Unie vallen,
en de Europese Unie niet zelf kan toetreden tot het verdrag aangezien enkel soevereine staten partij bij dit
verdrag kunnen zijn, heeft een lidstaat die wil toetreden tot dat verdrag de toestemming van de Europese
Unie nodig.

Ik heb voor dit verslag gestemd, zodat de drie lidstaten die dit nog niet hebben gedaan alsnog partij kunnen
worden bij het Verdrag van Parijs.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Het Verdrag van Parijs betreffende internationale
tentoonstellingen strekt ertoe de frequentie en de kwaliteit van en de procedures voor internationale
tentoonstellingen die onder het toepassingsgebied van het verdrag vallen, te regelen. Het belangrijkste
oogmerk van internationale tentoonstellingen, aldus de toelichting in het Verdrag van Parijs, is een overzicht
te helpen geven van de innovatie en bij te dragen aan de voorlichting van het publiek. Aangezien het Verdrag
van Parijs aspecten regelt die onder de douanewetgeving van de Europese Unie vallen, heeft een lidstaat die
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wil toetreden tot dat verdrag toestemming van de Europese Unie nodig. De Europese Unie kan zelf niet tot
het Verdrag van Parijs toetreden, aangezien enkel soevereine staten partij bij dit verdrag kunnen zijn. Tot
dusver zijn 24 lidstaten tot het Verdrag van Parijs toegetreden. Daartoe behoren niet Letland, Luxemburg
en Ierland, en nu heeft Letland te kennen gegeven ook tot dit verdrag te willen toetreden.

Het besluit van de Raad strekt er dus toe de lidstaten die nog niet tot het Verdrag van Parijs zijn toegetreden,
in staat te stellen dit alsnog te doen, met inachtneming van de exclusieve bevoegdheden die de Europese
Unie aan het Verdrag van Lissabon ontleent. De Verts/ALE-Fractie heeft het voorstel van de rapporteur
gevolgd door haar goedkeuring te geven aan het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij lidstaten
worden gemachtigd om toe te treden tot het Verdrag van Parijs.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Wij stemmen vóór de ontwerpwetgevingsresolutie, omdat die beoogt
tentoonstellingen van innovaties te vergemakkelijken en bij te dragen aan de vorming van het publiek. Italië
is bijzonder geïnteresseerd in deze tekst in het zicht van de EXPO 2015, die in Milaan zal worden gehouden.

Verslag-Leinen (A7-0191/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), schriftelijk. – (RO) De Europese Unie is partij bij het Verdrag van Barcelona,
dat de Middellandse Zee moet beschermen tegen vervuiling, en heeft de plicht om geïntegreerd beheer van
kustgebieden te bevorderen, rekening houdend met de bescherming van gebieden van ecologisch belang en
het rationele gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

De tekst van dit protocol bevat clausules over economische bedrijvigheid, zoals bouwwerkzaamheden,
toerisme, visserij, aquacultuur en mariene activiteiten aan de Middellandse Zeekust. De werking van het
protocol ondersteunt een betere coördinatie van acties ter bevordering van beheer van kustgebieden tussen
nationale, regionale en lokale autoriteiten.

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het doelstellingen en algemene beginselen omvat ten behoeve van
het geïntegreerd beheer van kustgebieden, en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevordert
door het inzetten van toezichtmechanismen.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het voorstel gestemd betreffende de sluiting van het
Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied (ICZM-protocol).
Het Verdrag van Barcelona is het resultaat van de gemeenschappelijke inzet van alle landen met kustgebieden
in het Middellandse Zeegebied om die natuurlijke hulpbronnen op een geïntegreerde en duurzame manier
te beheren.

De EU moet zich evenwel niet beperken tot de rol van louter partij bij het verdrag, maar een proactieve
houding aannemen bij het uitvoeren van de doelstellingen van het ICZM-protocol, zoals het duurzame
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en het behoud van de ecosystemen, en bij de effectieve naleving
van de regelgeving betreffende de economische bedrijvigheid in kustgebieden. Ook denk ik aan toezicht op
het correct gebruik van de instrumenten voor het geïntegreerd beheer van die gebieden, rekening houdend
met het ecologisch en landschappelijk belang ervan.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik ben verheugd over de goedkeuring van het Protocol inzake het
geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied. Daarin staan de basisprincipes voor
een betere bescherming van het milieu in die gebieden, met inbegrip van het duurzame gebruik van de
hulpbronnen en het behoud van de ecosystemen. Het protocol bevat tevens clausules over de economische
bedrijvigheid met effecten voor de kustgebieden, zoals bouwwerkzaamheden, toerisme, visserij, aquacultuur
en mariene activiteiten.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het
Middellandse Zeegebied (ICZM-protocol) heeft tot doel de tendens van verslechtering van de milieutoestand
van de Middellandse Zee om te buigen. Die tendens van de afgelopen decennia heeft geleid tot verschillende
aanklachten van milieuactivisten en vertegenwoordigers van de cultuur als de Spaanse schrijver Arturo
Pérez-Reverte. Overbevissing, opwarming, vervuiling, het verdwijnen van inheemse flora en fauna en de
aanwezigheid van soorten afkomstig uit andere streken vereisen een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak
van zo veel mogelijk oeverstaten in het Middellandse Zeegebied. De Europese Unie speelt een belangrijke
rol bij deze gemeenschappelijke inspanning.

We moeten ervoor zorgen dat de Middellandse Zee, de wieg van de westerse beschaving, zowel in ecologisch
en landschappelijk als in economisch opzicht in evenwicht blijft en in fatsoenlijke staat aan de toekomstige
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generaties wordt nagelaten, zodat zij de sporen van het verleden er nog in kunnen terugvinden, ervan kunnen
genieten en de zee voor de toekomst weten te behouden.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) De Europese Unie is partij bij het Verdrag van Barcelona
(Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee), evenals
alle lidstaten die aan de Middellandse Zee grenzen. Volgens artikel 4, lid 3, van dit verdrag zijn de partijen
verplicht zich in te zetten voor een geïntegreerd beheer van kustgebieden, rekening houdend met de
bescherming van gebieden van ecologisch en landschappelijk belang en het rationele gebruik van de natuurlijke
hulpbronnen. Het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied
(ICZM-protocol) bevat de doelstellingen en de algemene beginselen ten behoeve van het geïntegreerd beheer
van kustgebieden, met inbegrip van het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en het behoud
van de ecosystemen van die gebieden. Het protocol bevat tevens clausules over de economische bedrijvigheid
in kustgebieden, zoals bouwwerkzaamheden, toerisme, visserij, aquacultuur en mariene activiteiten en over
instrumenten voor het geïntegreerd beheer van kustgebieden (zoals milieueffectrapportages, nationale
kuststrategieën en toezichtmechanismen).

Het ICZM-protocol is al namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd. De Commissie stelt nu voor dat
de Raad middels het genoemde ontwerpbesluit namens de EU het Protocol sluit. Nu dient de Raad de
instemming te verkrijgen van het Europees Parlement voordat het ontwerpbesluit betreffende de sluiting
van het Protocol kan worden goedgekeurd.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het
Middellandse Zeegebied (ICZM-protocol) is het resultaat van grote inspanningen van de Europese Unie ten
behoeve van een geïntegreerd beheer van kustgebieden, rekening houdend met de bescherming van gebieden
van ecologisch en landschappelijk belang en het rationele gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. De
economische bedrijvigheid in die gebieden, zoals bouwwerkzaamheden, toerisme, visserij, aquacultuur en
mariene activiteiten, moet heroverwogen, opnieuw geëvalueerd en grondig bestudeerd worden om de
duurzaamheid van de regio, die van fundamenteel belang is voor de toekomstige generaties, niet in gevaar
te brengen. Ik ben wel van mening dat samenwerking tussen de oeverstaten in het Middellandse Zeegebied
noodzakelijk is, wil dit initiatief op korte termijn effect sorteren.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) De EU heeft al heel wat documenten ondertekend over de
bescherming van dier en milieu, maar meestal ligt het probleem bij de omzetting en de controle, bijvoorbeeld
op de vangstquota. Het behoud van de ecosystemen voor de generaties die na ons komen zou een belangrijke
prioriteit van de EU moeten zijn. Onder bepaalde omstandigheden zou de aquacultuur voordelen voor het
milieu kunnen hebben. In het algemeen kunnen we zeggen dat we het delicate evenwicht tussen de
bescherming van dier en milieu enerzijds en de economie anderzijds moeten handhaven. Dit verslag zou er
echter toe leiden dat de EU als geheel zou toetreden tot het ICZM-protocol, maar de lidstaten van de EU die
toegang tot de zee hebben zijn al lid van ICZM. Omdat dit tegen het subsidiariteitsbeginsel indruist, heb ik
tegen gestemd.

Aldo Patriciello (PPE), schriftelijk. – (IT) Op 19 februari 2010 heeft de Commissie een voorstel voor een
besluit van de Raad gepubliceerd betreffende de sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van
kustgebieden, ofwel het protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de
kustgebieden van de Middellandse Zee, ook bekend als het “Verdrag van Barcelona”.

Net als alle EU-lidstaten die aan de Middellandse Zee grenzen is ook de Europese Unie partij bij dit verdrag
en bevordert als zodanig het geïntegreerde beheer van kustgebieden, waarbij ze in het bijzonder rekening
houdt met gebieden van ecologisch en landschappelijk belang.

Het ICZM-protocol stelt zich verdere doelen, waaronder het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en het behoud van ecosystemen van kustgebieden, en bevat bovendien enkele clausules over de economische
bedrijvigheid die is gelieerd aan toerisme, visserij en aquacultuur. De Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid dringt er bij het Parlement op aan de sluiting van het ICZM-protocol
goed te keuren. Ik ben het volledig eens met de commissie, die voorstelt dat de Raad het protocol op korte
termijn sluit uit naam van de Europese Unie.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) In de kustgebieden van de Middellandse Zee blijft het milieu onder
hoge druk staan en gaan de natuurlijke hulpbronnen aan de kust steeds verder achteruit.

In het Middellandse Zeegebied is veel verstedelijking, waardoor natuurlijke gebieden en biodiversiteit
geleidelijk verloren gaan en de strijd om waterbronnen toeneemt. Problemen met kusterosie en overstroming
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van laaggelegen kustgebieden worden versterkt door het oprukken van de stad vlak aan de kust en in
overstroomgebieden. De voorspelde bevolkingsgroei in stedelijke kustgebieden, het nagenoeg verdubbelen
van toeristenstromen en een nog grotere groei van het vervoer zullen de druk naar verwachting doen
toenemen. Bijna 50 procent van de kustlijn zou in 2025 bebouwd kunnen zijn, een toename van 40 procent
ten opzichte van het jaar 2000. Bovendien is het mediterrane bassin een van de meest kwetsbare gebieden
voor wat betreft het effect van de klimaatverandering.

Het protocol biedt een kader ter stimulering van een meer coherente en geïntegreerde benadering. Deze is
nodig om de problemen effectiever aan te pakken en een meer duurzame ontwikkeling van de kustgebieden
in het Middellandse Zeegebied te bereiken. Daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De Fractie De Groenen is niet overtuigd dat we het
voorstel van de heer Leinen moeten steunen om het standpunt van de Raad over dit onderwerp goed te
keuren. Het feit wil dat de Commissie op 19 februari 2010 een voorstel heeft gepubliceerd voor een besluit
van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd
beheer van kustgebieden (het ICZM-protocol) bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu
en de kustgebieden van de Middellandse Zee (beter bekend als het ‘Verdrag van Barcelona’; dit verdrag werd
oorspronkelijk op 16 februari 1976 ondertekend en daarna op 10 juni 1995 geamendeerd).

De Europese Unie is partij bij het Verdrag van Barcelona, evenals alle EU-lidstaten die aan de Middellandse
Zee grenzen. Volgens artikel 4, lid 3, van dit verdrag zijn de partijen verplicht zich in te zetten voor een
geïntegreerd beheer van kustgebieden, rekening houdend met de bescherming van gebieden van ecologisch
en landschappelijk belang en het rationele gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

Persoonlijk ben ik evenwel van mening dat het voorstel zwak is: we hebben ten minste 40 procent beschermde
gebieden nodig, maar ik zie geen sterk standpunt op dit gebied.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik stem vóór, aangezien het Protocol algemene doelstellingen en
beginselen omvat, waaronder duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het behoud van ecosystemen
van kustgebieden, en specifieke clausules bevat over de economische bedrijvigheid, waaronder
bouwwerkzaamheden, toerisme, visserij, aquacultuur en mariene activiteiten.

Verslag-Busuttil (A7-0173/2010)

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Het Verdrag van Prüm uit 2005 legt een rechtskader vast om de
samenwerking tussen de lidstaten te ontwikkelen op het vlak van de bestrijding van terrorisme,
grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie. In 2007 werd besloten het verdrag om te zetten
in het wettelijk kader van de EU. In het kader van het Prüm-besluit en de uitvoering ervan worden
DNA-gegevens, vingerafdrukken en registratiegegevens van voertuigen uitgewisseld, evenals informatie
betreffende belangrijke gebeurtenissen met een grensoverschrijdende draagwijdte en informatie ten behoeve
van het voorkomen van terroristische activiteiten. Deze overeenkomst heeft tot doel IJsland en Noorwegen
in te staat te stellen zich aan te sluiten bij de lidstaten van de EU bij deze uitwisseling, die gericht is op het
versterken van de samenwerking tussen de verantwoordelijke autoriteiten op het vlak van preventie en
criminaliteitsbestrijding.

Daar IJsland en Noorwegen deel uitmaken van Schengen is het belangrijk dat de EU steun verleent aan de
inspanningen van die landen op het vlak van preventie en bestrijding van terrorisme en alle vormen van
grensoverschrijdende criminaliteit, en tegelijkertijd de volledige eerbiediging garandeert van de grondrechten,
met inbegrip van de bescherming van persoonsgegevens en de beginselen van evenredigheid en
noodzakelijkheid.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik stem voor de sluiting van deze overeenkomst tussen de Europese
Unie en IJsland en Noorwegen. Ik beschouw de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking,
in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en criminaliteit, als positief voor alle betrokken partijen. Nauwe
samenwerking tussen de EU en haar buurlanden op terreinen zoals de bestrijding van de georganiseerde
misdaad, terrorisme en informatie-uitwisseling, en politiële en justitiële samenwerking dragen bij aan het
versterken van het gevoel van veiligheid van de Europese burger, niet alleen binnen de Unie, maar in heel
Europa.

Ioan Enciu (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik heb gestemd voor het besluit van de Raad betreffende de sluiting
van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende
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criminaliteit. Dit besluit legt de noodzakelijke administratieve en technische bepalingen vast voor de
geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens, vingerafdrukgegevens en voertuigregistratiegegevens.
Met de door het Schengengebied verleende vrijheden is het ook nodig om de instrumenten die beschikbaar
zijn om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te bestrijden, uit te breiden tot de leden van het
Schengengebied die geen deel uitmaken van de EU. Ik steun deze overeenkomst, aangezien zij de strijd tegen
terroristische en criminele dreigingen binnen het Schengengebied zal versterken. Er mag niet worden vergeten
dat de veiligheid van het Schengengebied verder zal worden versterkt door de volledige tenuitvoerlegging
van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). De Commissie zou zich maximaal
moeten inspannen om een einde te maken aan de voortdurende vertragingen van SIS II.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Terrorisme vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het leven
in onze moderne samenlevingen. Daarom dient terrorisme ten sterkste te worden afgewezen, en dienen de
krachten zoveel mogelijk gebundeld te worden om het uit te roeien. Het is duidelijk dat landen niet in hun
eentje een dreiging kunnen aanpakken die steeds mondialer wordt en die alleen kan worden aangepakt door
een bundeling van krachten, een efficiënte en vlotte informatie-uitwisseling en door de effectieve gezamenlijke
inzet van mensen en middelen.

In het licht daarvan ben ik van mening dat het valt toe te juichen dat deze overeenkomst gesloten wordt
tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen, landen die dezelfde waarden aanhangen, in het bijzonder
als het gaat om de democratie en de rechtsstaat en om het afwijzen van het blinde en extremistische geweld
tegen burgers. Ik hoop dat de uitvoering hiervan een steviger collectief antwoord mogelijk maakt op de
uitdaging die terrorisme en grensoverschrijdende misdaad betekenen voor de rechtssystemen en de
politiemachten.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) De stemming gaat over de goedkeuring van de tekst van
de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige
bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en van
Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering
van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en
grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van de bijlage (05060/2009). Omdat ik hier geen bezwaren
tegen heb, heb ik voor de sluiting van de overeenkomst gestemd.

Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik geef mijn krachtige steun aan de aanneming van deze
overeenkomst, die voorziet in de toepassing van de ‘Prüm-besluiten’ op IJsland en Noorwegen. Hoewel deze
landen geen lid zijn van de Europese Unie, maken ze wel deel uit van het Schengen-samenwerkingsverband,
wat specifiek betekent dat er geen enkele controle is aan de interne grenzen tussen deze landen en de andere
landen in het Schengengebied.

Deze situatie is meer dan genoeg reden voor een grotere betrokkenheid van deze landen bij
grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van een effectieve bestrijding van terrorisme en
internationale misdaad. Dankzij deze overeenkomst kunnen de Noorse en IJslandse autoriteiten actiever
meewerken op deze gebieden – door deze twee ‘Prüm-besluiten’ uit te voeren, die onder meer voorzien in
een uitwisseling van informatie op het gebied van DNA-profielen, vingerafdrukgegevens en kentekengegevens
van voertuigen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik stem tegen deze overeenkomst inzake
grensoverschrijdende samenwerking tussen de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. Deze maakt
gegevensuitwisseling mogelijk op grond van criteria die even vaag als willekeurig zijn, zoals een vermoeden
van terrorisme of deelname aan grote demonstraties. Onder het voorwendsel van veiligheid wordt de vrijheid
van meningsuiting andermaal met voeten getreden.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Om te zorgen dat de Europese ruimte steeds meer een ruimte van
veiligheid en welzijn wordt, moeten we ons blijven inspannen voor samenwerking met alle Europese landen
die geen deel uitmaken van de EU. De overeenkomst tussen de EU, IJsland en Noorwegen, die een nauwere
samenwerking op het gebied van de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende misdaad mogelijk
maakt, past in dit kader.

Georgios Papanikolaou (PPE), schriftelijk. – (EL) Ik heb vandaag in de plenaire vergadering van het Europees
Parlement voor de ontwerpwetgevingsresolutie gestemd betreffende een ontwerpbesluit van de Raad over
het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen, die als doel heeft de

06-07-2010Handelingen van het Europees ParlementNL52



grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende
misdaad te versterken. De onderhavige overeenkomst vormt een verder initiatief van de Europese Unie, dat
zich richt op de aanpak van terrorisme, en maakt deel uit van de totale Europese inspanning in die richting.
Een doelmatige bestrijding van terrorisme vereist dat dergelijke initiatieven voortdurend worden genomen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Alhoewel het Parlement de aanbeveling van de heer
Busuttil heeft gesteund om goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende
de overeenkomst tussen de EU en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen
van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad en van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad, hebben De Groenen te
veel onbeantwoorde vragen over de manier waarop de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd, dus
hebben wij geen steun gegeven aan deze aanpak en tegen de aanbeveling gestemd.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik stem vóór omdat het de grensoverschrijdende samenwerking in de
strijd tegen terrorisme en criminaliteit versterkt tussen de Europese Unie, IJsland en Noorwegen.

Catherine Stihler (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik verwelkom van ganser harte dit verslag, dat de weg bereidt
voor de toetreding van IJsland tot de EU.

Verslag-Claeys (A7-0172/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb vóór het verslag van de heer Claeys gestemd, omdat ik
zijn wens deel om de regeling tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom
Liechtenstein voor hun deelname aan de activiteiten van Frontex zo snel mogelijk te sluiten.

De concrete deelname van deze twee landen aan de controle van en het toezicht op de buitengrenzen van
de Europese Unie zou feitelijk een verdere toegevoegde waarde betekenen voor Frontex, wiens belangrijke
werk, meer dan vijf jaar na zijn oprichting, nu de gehoopte resultaten begint op te leveren voor wat betreft
de strijd tegen illegale immigratie en de ondersteuning van de lidstaten.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) De stemming over dit verslag houdt tevens een oproep aan het
Parlement in om zich uit te spreken over de uitvoering van het werk van Frontex. Het uitbreiden van de
activiteiten van dit agentschap tot Zwitserland en Liechtenstein heeft zeker praktische betekenis, maar is
vooral betekenisvol vanuit symbolisch en programmatisch oogpunt. Europa moet alle mogelijke instrumenten
en steun aan Frontex geven, en het moet zich inzetten om het werk van het agentschap geografisch gezien
zo uitgestrekt mogelijk en kwalitatief doeltreffend te maken. Tot nu toe behoren immigratie en grenscontrole
tot de meest onderschatte uitdagingen van de Europese Unie, die te vaak heeft geprobeerd de kop in het zand
te steken voor het idee dat het beschermen van haar grenzen en de preventie van ongecontroleerde immigratie
taken zijn waar Europa zich in zijn geheel mee bezig moet houden.

Daarom verwelkom ik elke stap die het continent dichter bij de totstandkoming van een uniforme ruimte
ter controle van migratiefenomenen en grenzen brengt. De immigratie-noodtoestand moet adequaat worden
aangepakt door de communautaire organen: het is nu ondenkbaar om de lidstaten aan hun lot over te laten
bij het aangaan van een uitdaging als massale immigratie, waar de facto het hele continent mee te maken
heeft, direct of indirect. Elke inspanning van onze kant om Frontex te versterken is daarom welkom.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) Ik heb om principiële redenen tegen het verslag gestemd
over de toetreding van Zwitserland en Liechtenstein tot Frontex. Ik ben tegen het bestaan en de werkwijze
in het algemeen van Frontex. Hier is sprake van een apparaat dat op een zodanige manier jacht maakt op
mensen die zonder reisdocumenten de Europese grenzen proberen te passeren, dat niet alleen hun
fundamentele mensenrechten worden geschonden, maar dat velen van hen worden gedreven tot nog riskantere
pogingen om Europa binnen te komen, vaak met de dood als gevolg. En natuurlijk speelt dit het circuit van
mensenhandelaren in de kaart.

Het gaat hier om een kostenverslindend militair apparaat, waarvan het budget gebruikt zou moeten worden
voor de bestrijding van armoede in het land van herkomst van de migranten, maar ook voor hun
maatschappelijke inburgering in de landen van de EU. Het migratieprobleem wordt niet opgelost met het
bouwen van Fort Europa, met repressie, of door de migranten met militaire middelen te weren, noch door
de massale uitzettingen die plaatsvinden in het kader van Frontex.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) De belangrijkste taak van Frontex, dat is opgericht in 2004, is de
coördinatie van de operationele samenwerking tussen de lidstaten bij het beheer van de buitengrenzen. Alle
landen die betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, moeten
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participeren in het agentschap. Nadere regels voor hun deelname aan het agentschap worden uitgewerkt in
afzonderlijke, tussen de Europese Unie en die landen te sluiten regelingen. Zwitserland maakt sinds 12
december 2008 deel uit van het Schengengebied en heeft hetzelfde lidmaatschapsstatus als Noorwegen en
IJsland. Anderzijds kan het protocol, dat op 28 februari 2008 met Liechtenstein ondertekend is, pas worden
gesloten als het Verdrag van Lissabon in werking treedt, en momenteel wordt dit bestudeerd door het Europees
Parlement.

Desondanks is uit het oogpunt van efficiency besloten Liechtenstein al in deze regeling op te nemen, ook al
wordt deze regeling voor Liechtenstein pas van toepassing vanaf de datum waarop het protocol in werking
treedt. Daarom steun ik de goedkeuring van deze regeling, waarin de rechten en verplichtingen worden
bepaald voor de participatie van Zwitserland en Liechtenstein in Frontex, in het bijzonder ten aanzien van
het stemrecht, de financiële bijdrage van beide landen, de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens,
et cetera.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het onderhavige voorstel gestemd inzake het betrekken
van de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij Frontex. Zoals in de
Frontex-verordening wordt bepaald, participeren de landen die betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing
en de ontwikkeling van het Schengenacquis in het agentschap. Nadere regels voor hun deelname aan het
agentschap dienen echter te worden uitgewerkt in met de Europese Unie te sluiten regelingen. De sluiting,
op zo kort mogelijke termijn, tussen de EU en deze twee landen, van deze regeling voor deelname zal zeer
positief zijn voor alle betrokken partijen. Frontex is een belangrijk instrument in de gemeenschappelijke
Europese strategie ten aanzien van illegale immigratie, en moet kunnen beschikken over de benodigde
middelen en voorwaarden om een effectieve coördinatie te kunnen waarborgen van de operationele
samenwerking tussen de lidstaten bij het beheer van de buitengrenzen van de Unie. De sluiting van deze
regeling stelt de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein in de gelegenheid om bij te dragen
aan een betere coördinatie tussen de bevoegde overheidsdiensten van de betrokken landen en die van de EU
in het kader van de controle en het toezicht aan de buitengrenzen.

Ioan Enciu (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik heb gestemd voor het verslag-Claeys over de regeling tussen enerzijds
de EU en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze
staten worden betrokken bij Frontex. De belangrijke taak die Frontex vervult door de operationele
samenwerking bij het beheer van de buitengrenzen te coördineren tussen de lidstaten en de leden van het
Schengengebied die geen deel uitmaken van de EU, kan slechts worden versterkt wanneer Zwitserland en
Liechtenstein deelnemen. Er mag niet worden vergeten dat de veiligheid van het Schengengebied verder zal
worden versterkt door de volledige tenuitvoerlegging van het Schengeninformatiesysteem van de tweede
generatie (SIS II). De Commissie zou zich maximaal moeten inspannen om een einde te maken aan de
voortdurende vertragingen van SIS II.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) De participatie van de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom
Liechtenstein in Frontex vergroot de middelen waarover dit agentschap kan beschikken, en zijn vermogen
om een antwoord te vinden op het verschijnsel van illegale immigratie. Op deze manier worden de landen
erbij betrokken die aan de Unie grenzen en vergelijkbare problemen ondervinden als die binnen de Unie op
het gebied van de bestrijding van illegale immigratie. Ik ben verheugd over de bereidheid tot samenwerking
waarvan deze beide landen blijk geven, en ik hoop dat deze samenwerking effectief en vruchtbaar zal zijn.
Ook hoop ik dat deze samenwerking zich zal uitbreiden naar andere terreinen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Frontex is opgericht in 2004, op basis van artikel 62, lid
2, onder a), en artikel 66 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en is zijn
werkzaamheden op 1 mei 2005 begonnen. Het agentschap is opgezet als een belangrijk instrument van de
gemeenschappelijke Europese strategie ten aanzien van illegale immigratie. Het voorstel voor een besluit
van de Raad waarvoor om goedkeuring van het Parlement wordt verzocht, heeft betrekking op de
ondertekening en de sluiting, namens de Europese Unie, van een regeling tussen enerzijds de Europese Unie
en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten
worden betrokken bij het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de
buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, genaamd Frontex.

Ik ben verheugd over de sluiting van deze regeling, die beide landen in de gelegenheid stelt om bij te dragen
aan een betere samenwerking in het kader van de controle en het toezicht aan de buitengrenzen.. Ik hoop
dat de lidstaten al het mogelijke zullen doen opdat de ratificatieprocedures die vereist zijn om de Zwitserse
Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij Frontex te betrekken zo spoedig mogelijk kunnen worden
afgerond.
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Nathalie Griesbeck (ALDE), schriftelijk. – (FR) Als schaduwrapporteur voor de Fractie Alliantie van Liberalen
en Democraten voor Europa over deze kwestie heb ik vóór dit verslag gestemd. Het maakt de deelname van
Zwitserland en Liechtenstein aan Frontex mogelijk. Het in 2004 opgerichte agentschap heeft tot doel om
de operationele samenwerking bij het beheer van de buitengrenzen tussen de lidstaten mogelijk te maken.
Om dit op effectieve wijze te laten gebeuren, is het van belang dat alle lidstaten die de
Schengenovereenkomsten hebben ondertekend, eraan deelnemen.

Clemente Mastella (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb vóór dit voorstel voor een besluit van de Raad gestemd
omdat ik geloof dat Frontex, dat sinds 2005 operationeel is, zonder twijfel al heeft aangetoond een belangrijk
instrument van de gemeenschappelijke Europese strategie ten aanzien van illegale immigratie te zijn, maar
ik denk dat het in die zin verder moet worden ontwikkeld.

Het gaat om het toepassen van de oprichtingsverordening van het agentschap, die bepaalt dat aan zijn
activiteiten wordt deelgenomen door alle derde landen die zijn betrokken bij de uitvoering, de toepassing
en de ontwikkeling van het Schengenacquis; dit alles heeft tot doel de taak van Frontex te ontwikkelen om
de opleiding van nationale grenswachters te ondersteunen en risicoanalyses uit te voeren.

Ook al weten we dat de Zwitserse Bondsstaat al sinds 1 maart 2008 deel uitmaakt van het Schengengebied,
terwijl het Vorstendom Liechtenstein nog wacht op de sluiting van een specifiek protocol, we verwelkomen
hoe dan ook de sluiting van deze regeling, omdat we geloven dat die deze twee landen in de gelegenheid kan
stellen om bij te dragen aan een betere coördinatie tussen de bevoegde overheidsdiensten van de deelnemende
landen. We hopen daarom dat de lidstaten al het mogelijke doen opdat de ratificatieprocedures die vereist
zijn om de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij Frontex te betrekken zo spoedig
mogelijk kunnen worden afgerond.

Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik heb vóór de regeling gestemd waarin de uitvoeringsbepalingen
voor de operationele deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van het agentschap
Frontex zijn vastgesteld.

Dit agentschap, dat sinds 2005 actief is, heeft de zware taak om de activiteiten van de lidstaten te coördineren
op het gebied van de controle van de buitengrenzen. Een uitbreiding van het aantal landen dat deelneemt
aan de activiteiten van Frontex is dus een initiatief dat behoort te worden toegejuicht, in zoverre dat het de
operationele en budgettaire bevoegdheden van het agentschap Frontex versterkt. Door hun geografische
ligging zullen deze staten een grotere rol spelen in de versterking van de lucht- en landgrenzen dan in die
van de maritieme grenzen. Een versterking van de controle van deze grenzen is een van de belangrijkste
opdrachten van de Unie, gezien het grote aantal jaarlijkse illegale overschrijdingen van landgrenzen.

Uiteraard is deze samenwerking volgens het akkoord vrijwillig, maar ik hoop vurig dat de komende herziening
van de verordening tot oprichting van het agentschap Frontex ertoe zal leiden dat meer lidstaten zullen
samenwerken ten behoeve van het beheer van onze gemeenschappelijke buitengrenzen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik stem tegen dit verslag. Het behelst de goedkeuring
van de deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan Frontex, een agentschap dat symbool staat voor de
klopjacht op misère-migranten die kenmerkend is voor het beleid dat de Europese Unie voorstaat. Deze
‘Europese patrouilles tegen clandestiene immigratie’ van Frontex hebben enkel tot gevolg dat migranten
steeds grotere risico’s zullen nemen om onze kusten te bereiken.

Alleen door een rechtvaardig beleid van verdeling van rijkdommen, dat een einde maakt aan de EPO-methode,
kan aan deze migratie van de honger een halt worden toegeroepen. Ze zal alleen maar toenemen in het
Europa van de permanente concurrentie dat liberalen en sociaaldemocraten voor ons opbouwen.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Frontex is opgezet als een belangrijk instrument van de
gemeenschappelijke Europese strategie ten aanzien van illegale immigratie. De belangrijkste taak van Frontex
is de coördinatie van de operationele samenwerking tussen de lidstaten bij het beheer van de buitengrenzen.
De uitbreiding van deze samenwerking naar andere Europese landen is van groot belang voor de bestrijding
van illegale immigratie, omdat het agentschap daarmee meer mensen en middelen ter beschikking krijgt om
zijn doelstellingen te behalen.

Alajos Mészáros (PPE), schriftelijk. – (HU) Verklaring bij mijn stem: sinds de oprichting van Frontex in 2004
is dit een belangrijk instrument geworden in de gemeenschappelijke Europese strategie voor de bestrijding
van illegale immigratie. Zulke internationale verdragen zijn al in talloze gevallen effectief gebleken, en hebben
aangetoond dat niet alleen de landen in het Schengengebied dergelijke operatieve solidariteit aan de dag
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moeten leggen. Daarom moet ook aan Zwitserland en Liechtenstein de mogelijkheid worden geboden om
volwaardige leden van dit samenwerkingsverband te worden. Ik verwelkom de regeling en ik hoop dat ook
de lidstaten alles in het werk zullen stellen om deze toetreding zo snel mogelijk te verwezenlijken. Dank u
wel.

Willy Meyer (GUE/NGL), schriftelijk. – (ES) Ik beschouw de oprichting van Frontex (Europees Agentschap
voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen) als onaanvaardbaar. Het
migratievraagstuk vraagt om een strategie tegen de armoede en vóór werkgelegenheid en vrede, en om een
strategie voor eerlijke handel van de lidstaten van de EU als belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van de
regio’s die aan de Europese Unie grenzen. Naar mijn mening is de wijze waarop de EU het verschijnsel migratie
beheert een echte schande voor Europa. De belangrijkste exponenten van dit beleid, dat migratie criminaliseert
en de grondrechten van migrerende personen terzijde schuift, zijn de betreurenswaardige ‘richtlijn van de
schande’ en de activiteiten van Frontex. De lidstaten verminderen hun ontwikkelingshulp en verhinderen
ontwikkelingslanden om de millenniumdoelen te verwezenlijken. Ik ben tegen een Fort Europa dat migranten
als goedkope arbeidskrachten zonder baanzekerheid en rechten gebruikt, en tegen het huidige repressieve
beleid van de Unie op het gebied van immigratie.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) Het doel van dit ontwerpbesluit van de Raad is het sluiten van een
regeling tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom
Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees agentschap Frontex
voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese
Unie. Frontex is, zoals we weten, in 2004 opgericht, en levert aan de buitengrenzen van de EU belangrijk
werk bij de strijd tegen de illegale immigratie.

Met deze regeling willen we nu ook Zwitserland en Liechtenstein in staat stellen om de coördinatie tussen
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van de EU bij de controles en de bewaking van de buitengrenzen
te verbeteren. Daar sta ik volledig achter, en daarom heb ik voor dit uitstekende verslag van de heer Claeys
gestemd.

Aldo Patriciello (PPE), schriftelijk. – (IT) Het doel van het voorstel voor een besluit van de Raad is de
ondertekening en de sluiting van een regeling tussen de Europese Unie enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat
en het Vorstendom Liechtenstein anderzijds inzake de wijze waarop deze landen deelnemen aan Frontex.

Dit agentschap wordt gezien als een belangrijk instrument van de gemeenschappelijke strategie ten aanzien
van illegale immigratie. Het agentschap helpt de lidstaten trouwens ook bij de opleiding van nationale
grenswachters, en het biedt de lidstaten technische bijstand en ondersteuning bij de organisatie van
gezamenlijke terugkeeroperaties of grensbewaking. De regeling tussen de Europese Unie en Zwitserland en
Liechtenstein betreft ook kwesties als beperkt stemrecht voor vertegenwoordigers van beide landen in de
raad van bestuur van Frontex, hun financiële bijdrage aan de begroting van het agentschap en de
vertrouwelijkheid van gegevens.

Ik kan niet anders dan de sluiting van deze regeling verwelkomen, waardoor de twee landen in de gelegenheid
worden gesteld om bij te dragen aan een betere coördinatie bij de controle van en het toezicht op de
buitengrenzen. Ik hoop daarom dat de lidstaten al het mogelijke doen opdat de ratificatieprocedures die
vereist zijn om de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij Frontex te betrekken zo spoedig
mogelijk kunnen worden afgerond.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Het doel van het voorstel voor een besluit van de
Raad dat onderwerp is van deze goedkeuringsprocedure, is de ondertekening en sluiting, namens de Europese
Unie, van een regeling tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en
het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees
agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van
de Europese Unie, Frontex geheten. De Groenen hebben hier geen problemen mee, dus we hebben voor
gestemd.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik ben vóór de ondertekening van de regeling tussen de Europese Unie,
de Zwitserse Bondsstaat en Liechtenstein inzake de deelname van deze twee landen aan Frontex.

Verslag-Rapkay (A7-0214/2010)

Leonidas Donskis (ALDE), schriftelijk. – (LT) Ik ben het categorisch oneens met de opmerkingen van onze
collega-afgevaardigde, de heer Tomaševski, over de situatie van de Poolse minderheid in Litouwen. Die
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opmerkingen zijn niet objectief en behoorlijk overdreven. De pogingen van onze Seimas-commissie voor
ethiek en procedures om een lid van het Europees Parlement als een knechtje van Litouwen of als een soort
ambtenaar te behandelen, waren echter ook niet echt succesvol en strookten niet met de realiteit. Dat er
morele pressiemiddelen worden ingezet, de publieke opinie wordt gemobiliseerd en er ethische oproepen
worden gedaan in de media is nog tot daaraan toe; maar pogingen om invloed uit te oefenen op de vrijheid
van denken en meningsuiting van een afgevaardigde van het Europees Parlement bij de politieke
besluitvorming is een volledig andere zaak. Wij hebben een fout gemaakt. De enige weg die wij nu nog in
dit conflict kunnen bewandelen, is om te erkennen dat de heer Tomaševski in technisch en procedureel
opzicht in zijn gelijk staat en dat de beoordeling van deze situatie die door het Europees Parlement is
overgelegd, correct is. Dat betekent dat ik dit standpunt van het Parlement ondersteun. Een andere reactie
zou niet achtenswaardig zijn geweest, niet alleen vanuit het perspectief van het Europees Parlement, maar
ook vanuit het perspectief van Litouwen.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik steun dit verslag, aangezien de heer Tomaševski niet gerechtelijk
wordt vervolgd in de zin van artikel 8 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de
Europees Unie. Het draait in dit geval ook niet om de parlementaire onschendbaarheid, omdat in artikel 2
van het Statuut van de leden van het Europees Parlement het volgende is bepaald: "De leden zijn vrij en
onafhankelijk." Daarnaast luidt artikel 3 als volgt: "De leden brengen hun stem individueel en persoonlijk
uit. Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden. 2. Overeenkomsten
over de wijze van uitoefening van het mandaat zijn nietig." Het is dan ook duidelijk dat het besluit van de
Hoofdcommissie ambtelijke ethiek een schending betekent van het beginsel van de vrijheid en
onafhankelijkheid van de EP-leden, dat is neergelegd in het Statuut van de leden van het Europees Parlement,
dat onderdeel is van het recht van de Europese Unie. Het feit dat de Litouwse wet de Hoofdcommissie
ambtelijke ethiek de bevoegdheid toekent om toezicht uit te oefenen op het werk van in Litouwen gekozen
EP-leden vormt daarom een schending van het communautaire recht.

Jarosław Kalinowski (PPE), schriftelijk. − (PL) In het Europees Parlement worden zeer vaak stappen genomen
ter verdediging van de fundamentele rechten en de burgerlijke vrijheden in de wereld. Het Europees Parlement
reikt de Sacharov-prijs uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering
van de burgerrechten en de rechten van minderheden. Toch worden deze rechten binnen de Europese Unie
ook met voeten getreden. Ik doel met name op de rechten van nationale minderheden. Bepaalde lidstaten –
ik denk in dit verband aan Litouwen – drijven de spot met het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake
de bescherming van nationale minderheden. Valdemar Tomaševski, een lid van het Europees Parlement,
moet voor het Litouwse Parlement rekenschap afleggen, omdat hij in het Europees Parlement de rechten
van nationale minderheden in Litouwen heeft verdedigd. Deze situatie is niet alleen verwerpelijk, maar ook
onaanvaardbaar en schandalig. Ik roep de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement en de
Europese Commissie op om te verzekeren dat de EU-normen voor kwesties als fundamentele rechten,
vrijheden en rechten van nationale minderheden naar het hoogst mogelijke niveau worden getild en op
doeltreffende wijze ten uitvoer worden gelegd.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Het is de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement om op te
komen voor de onafhankelijkheid van de leden van het Europees Parlement. Die onafhankelijkheid mag niet
in het geding komen. Naar aanleiding van een besluit van de Hoofdcommissie ambtelijke ethiek van de
Republiek Litouwen ziet het Parlement zich genoodzaakt de parlementaire immuniteit te verdedigen van
Valdemar Tomaševski, lid van het Europees Parlement, wiens onafhankelijkheid in gevaar is gekomen door
het bedoelde besluit.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftelijk. − (PL) In de zaak van onze collega, de heer Tomaševski,
zijn er eigenlijk twee problemen aan de orde. Het eerste probleem betreft de situatie van de Poolse minderheid
in Litouwen wier rechten door de heer Tomaševski worden verdedigd. Het tweede probleem lijkt in eerste
instantie een rechtstreeks gevolg te zijn van het eerste, maar dat is in feite niet het geval. De Hoofdcommissie
ambtelijke ethiek van de Republiek Litouwen heeft de heer Tomaševski een openbare vermaning gegeven
op grond van de Gedragscode voor landelijke politici en ambtenaren. Het is onaanvaardbaar dat een
overheidsinstantie van een lidstaat een Europees Parlementslid vermaant vanwege uitlatingen die hij of zij
in verband met de uitoefening van zijn activiteiten als EP-lid heeft gedaan. Het feit dat deze zaak betrekking
heeft op de openbare verdediging van een nationale minderheid maakt de situatie niet minder belangrijk.
Integendeel, het maakt ze des te schandelijker. Met het oog hierop heb ik besloten om het verzoek om
verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Valdemar Tomaševski te steunen.

57Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



Verslag-Karas (A7-0220/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik geloof dat de versterking
van Eurostat een noodzakelijk stap is om gevallen als die van Griekenland en het indienen van onjuiste
statistische gegevens te voorkomen. Dankzij de toekenning van meer bevoegdheden aan Eurostat, en de
nauwere samenwerking tussen Eurostat en de ECB, kunnen er namelijk gedetailleerdere onderzoeken naar
statistische gegevens van financieel-economische aard worden gepland en uitgevoerd.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Het verslag-Karas komt overeen met de Europese reactie op de
Griekse crisis. Een verbetering van het toezicht en van het economisch bestuur is inderdaad op dit moment
meer dan nodig, met name om het wantrouwen van de markten weg te nemen, dat als een molensteen om
de nek van Griekenland en van de gehele Europese Unie blijft hangen. Het verslag heeft daarom tot doel
Eurostat te versterken, om een herhaling van wat in Griekenland is gebeurd, en in het bijzonder onjuiste
statistieken te vermijden. Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat ik van mening ben dat het voorstel van de
Europese Commissie acceptabel is, maar tevens het minste van wat op het gebied van aanvullend toezicht
mag worden aanvaard. Bovendien pleit de rapporteur naar mijn gevoel terecht voor nauwere samenwerking
tussen de Europese Commissie (Eurostat) en de Europese Centrale Bank, met inachtneming van de
onafhankelijkheid van beide instellingen.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) Voor het verslag-Karas stemmen is, na de gebeurtenissen rondom
Griekenland, een kwestie van verantwoordelijkheid. Het statistische bedrog en de kwantitatieve misverstanden
tussen voornamelijk Griekenland en de Commissie verplichten niet alleen tot een resolute en logische
versterking van Eurostat en diens controlebevoegdheid over de door de lidstaten geleverde gegevens, maar
ook tot het bieden van tegenwicht aan deze beperkende maatregel via het waarborgen van minimale garanties
voor de onafhankelijkheid van nationale statistische instellingen. Gezien de essentiële rol van statistische
gegevens voor een goede, gezonde Europese governance sluit ik mij aan bij rapporteur Karas en diens
dringende verzoek aan de Commissie om besluitvaardig en beslissend te interveniëren in deze sector.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. – (RO) De Europese Unie heeft geleerd van de ervaring met
Griekenland. Het initiatief van de Commissie over nieuwe regels en nieuwe bevoegdheden voor Eurostat zal
vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen.

Daarom denk ik dat de door het Parlement geamendeerde voorstellen van de Commissie zo snel mogelijk
moeten worden uitgevoerd. Bij verdenking van foute statistische gegevens bij een lidstaat kan dan direct
worden ingegrepen. De Europese Unie kan het zich niet veroorloven om haar geloofwaardigheid of positie
op de financiële markten in gevaar te brengen. De Unie wordt namelijk als een geheel beschouwd, en zelfs
als slechts een lidstaat in de fout gaat krijgen alle lidstaten kritiek.

Het idee om van Eurostat een auditinstelling te maken is vijf jaar geleden verworpen. Het heeft geen zin om
nu te denken in termen van 'Wat zou er gebeurd zijn als…'. Het is echter wel relevant dat dit voorstel nu alle
kans heeft om te worden uitgevoerd. Nauwkeurige, geloofwaardige statistische gegevens zijn een voorwaarde
voor het goed functioneren van de economische en monetaire Unie. Het herzien van de bevoegdheden van
Eurostat kan in feite het vertrouwen onder de lidstaten alleen maar doen toenemen en hun geloofwaardigheid
zelfs versterken.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor de resolutie gestemd omdat ik het eens ben
met het voorstel van de Europese Commissie, met inachtneming van de voorgestelde amendementen van
het Europees Parlement. Ten aanzien van die amendementen wil ik met name wijzen op de bepaling dat de
lidstaten de Commissie (Eurostat) alle statistische en begrotingsinformatie moeten geven op basis van een
gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde boekhoudkundige methode, en dat de cijfers betreffende
het voorziene overheidstekort en de voorziene overheidsschuld de cijfers moeten zijn die de lidstaten voor
het lopende jaar hebben opgesteld. Die cijfers moeten de meest recente officiële prognoses zijn, rekening
houdend met de meest recente begrotingsbesluiten en economische ontwikkelingen en vooruitzichten, en
de maand- en kwartaalresultaten. Zij dienen zo kort mogelijk voor de indieningstermijn te worden opgesteld.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Het is van groot belang dat statistische gegevens kwalitatief goed,
betrouwbaar en juist zijn, om te zorgen dat situaties zoals met Griekenland zich in crisissituaties zoals de
huidige niet meer voordoen. Ik vind het daarom van cruciaal belang dat de politieke afspraken die over dit
onderwerp gemaakt zijn, efficiënt en strikt worden nagekomen, en dat statistische gegevens in
overeenstemming zijn met de geldende communautaire regelgeving, bijvoorbeeld door aan de Commissie
(Eurostat) een nationale betrouwbaarheidsverklaring af te geven.
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Ook moeten de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie (Eurostat) vergroot worden, zodat deze
onaangekondigde inspecties ter plaatse kan uitvoeren, met toegang tot alle boekhoudkundige en
begrotingsinformatie, met het oog op het beoordelen van de kwaliteit van de overheidsfinanciën. Ook dient
te worden overwogen financiële en niet-financiële sancties op te leggen voor het indienen van statistieken
die niet voldoen aan de communautaire regels.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Dit verslag is een van de vele stapjes in de richting van het
controleren van de interne gang van zaken van de landen, dit keer door middel van statistieken. Zo wordt
bijvoorbeeld voorgesteld dat er controlebezoeken kunnen worden uitgevoerd aan een lidstaat waarvan de
statistische informatie wordt gecontroleerd. Men wil dat de Commissie, door middel van Eurostat, het recht
krijgt op toegang tot de rekeningen van de centrale, deelstaat- en lagere overheidsorganen en van de wettelijke
socialeverzekeringsinstellingen, waarbij onder andere gedetailleerde onderliggende boekhoudkundige
informatie, relevante statistische onderzoeken en vragenlijsten en andere daarmee verband houdende
informatie, inclusief "off-balance sheet"-transacties, moeten worden verstrekt, hoewel daaraan wordt
toegevoegd dat dit dient te gebeuren met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming en
statistische geheimhouding.

Tegelijkertijd wordt aangedrongen op een strikte toepassing van het stabiliteitspact en wordt bepleit dat de
Commissie moet nadenken over sancties in het kader van het stabiliteits- en groeipact, voor het indienen
van vervalste macro-economische statistieken door de lidstaten.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Commissie en de Raad, zou dit in de praktijk betekenen
dat de Commissie (Eurostat) toegang krijgt tot alle statistische en begrotingsinformatie die wordt gevraagd
met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens, van nationale, regionale en lokale rekeningen,
lijsten, kennisgevingstabellen in het kader van een buitensporigetekortprocedure, rekeningen van
extrabudgettaire organen of non-profitorganisaties en vergelijkbare organen die in de nationale rekeningen
deel van de algemene overheidssector uitmaken.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) De huidige crisis is niet te wijten aan statistische
onjuistheden, maar aan het dogmatisme waarvan de liberale bestuurselites blijk geven. In dit verslag wordt
een absolute eerbiediging van het stabiliteits- en groeipact bepleit. Er wordt aangedrongen op onaangekondigde
controles van staatsbegrotingen. Met de eis dat er sancties worden opgelegd aan staten die hun begrotingscijfers
vervalsen, wordt argwaan tot beleidsdoctrine verheven.

Het Europese project mag niet verworden tot dit autoritaire beleid dat in tegenspraak is met de
volkssoevereiniteit. Het is hoog tijd dat we gaan bouwen aan een Europa van samenwerking en solidariteit
en een Europa dat gebaseerd is op het onderling vertrouwen dat wij nodig hebben.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de statistische gegevens over
de economische ontwikkeling van de EU-landen zijn van cruciaal belang om de werkelijke situatie waarin
de economieën van de lidstaten in verkeren, in kaart te kunnen brengen. De statistische gegevens van
Griekenland die volgens verschillende berichten onjuist waren en niet strookten met de werkelijke situatie
waarin de economie zich bevond, waren een belangrijke waarschuwing, en daarom moeten er maatregelen
genomen worden om te zorgen dat dergelijke situaties zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen.
Uitbreiding van de bevoegdheden en de technische en personele middelen van Eurostat is daarom van groot
belang, zodat de EU niet nog eens wordt geconfronteerd met vervalste statistieken van lidstaten. De uitbreiding
van de inspecties door Eurostat, ook onaangekondigd, is van groot belang voor de toekomstige
betrouwbaarheid van de statistische gegevens over de economieën van de lidstaten.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) Gezien de problemen die de meeste lidstaten op dit moment met
hun begroting hebben, is de herziening van de verordening inzake de kwaliteit van de statistische gegevens
in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten een bijzonder belangrijke en dringende maatregel.
Het stabiliteits- en groeipact, dat we nu willen herzien, en waaraan we strenger de hand willen houden, kan
alleen maar op een zinvolle wijze worden gecontroleerd wanneer Eurostat gegevens krijgt die met de
werkelijkheid overeenstemmen, en niet vervalst zijn. We weten echter dat Griekenland alleen maar tot de
eurozone heeft kunnen toetreden door bewust vervalste gegevens aan de EU te leveren. Dat was bedrog.

Dat is natuurlijk schandalig! Zoiets mag nooit meer gebeuren. Daarom is het des te belangrijker dat Eurostat
meer bevoegdheden krijgt, en het recht om op eigen initiatief controles door te voeren bij de verschillende
instanties van de lidstaten. Slechts dan is het stabiliteitspact het papier waard, waarop het geschreven is.
Daarom heb ik voor dit verslag gestemd.
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE), schriftelijk. – (RO) De kwaliteit van statistische gegevens is van uitzonderlijk
belang op dit moment, gezien de noodzaak van een snelle reactie op ieder potentieel economisch
waarschuwingssignaal. Als de voorgaande gegevens bekend zijn, is er geen behoefte aan aanvullende
argumenten. Bovendien vormen statistische gegevens een nuttig instrument in iedere sector waar de Europese
Unie bevoegdheden heeft. Ze zijn essentieel voor het nemen van beslissingen op korte, middellange of lange
termijn. Hoe beter de kwaliteit van de statistische gegevens, hoe beter de genomen beslissingen en hoe beter
het antwoord op de uitdagingen waarmee de lidstaten en de Unie als geheel worden geconfronteerd.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.– (PT) Het voorstel van de Europese Commissie was erg
positief, en is nog verbeterd door de amendementen van het Europees Parlement, in het bijzonder op de
volgende punten:

- dat de Commissie (Eurostat) voldoende personeel krijgt, en dat ervoor gezorgd wordt dat zij zo onafhankelijk
mogelijk kan opereren;

- dat het proces van het vergaren van statistische gegevens geharmoniseerd wordt;

- dat alle statistische en begrotingsinformatie die door de lidstaten gegeven wordt, gestandaardiseerd wordt;

- dat er in het kader van het stabiliteits- en groeipact sancties worden toegepast voor het indienen van vervalste
macro-economische statistieken door de lidstaten.

Daarom heb ik voor de resolutie gestemd.

Verslag-Olejniczak (A7-0202/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun aan dit verslag gegeven. De strategie van de
Europese Unie voor het Oostzeegebied is de eerste en, tot nu toe, de enige poging om een ingewikkelde,
gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie te creëren. Op dit moment is duidelijk dat de acties die door de
afzonderlijke lidstaten worden uitgevoerd, niet effectief genoeg en versplinterd zijn. Daarom is het noodzakelijk
om de samenwerking op regionaal niveau te bevorderen. In de huidige situatie is er sprake van een
wanverhouding tussen economische ontwikkeling en innovatie, hetgeen betekent dat het noodzakelijk is
om het potentieel op alle gebieden te vergroten, dus ook qua vervoer, energie en toerisme. Wij mogen de
kans niet voorbij laten gaan om de meerwaarde te benutten die de strategie voor het Oostzeegebied en andere
macroregionale strategieën bieden met het oog op het bereiken van een nieuw synergieniveau, waardoor de
bestaande ongelijkheden verminderd kunnen worden. Op een dergelijke basis kan een gebied met permanente
gemeenschappelijke welvaart worden gecreëerd met een groot concurrentievermogen. Dat is cruciaal gezien
de vergrijzende bevolking en de nieuwe uitdagingen die de globalisering met zich meebrengt.

Alain Cadec (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik verwelkom het verslag over de strategie van de Europese Unie voor
het Oostzeegebied. Het begrip macroregio biedt concrete antwoorden op de vele uitdagingen waar we op
dit moment voor staan en die de nationale grenzen overstijgen. De strategie voor de Oostzee is de eerste
poging om macroregio's te benutten. Ze zal verschillende, met gelijksoortige problemen geconfronteerde
gebieden in staat stellen gemeenschappelijke actie te ondernemen in een soepel institutioneel kader. Deze
macroregio zal niet concurreren met staten, maar deze aanvullen. Ze zal berusten op het beginsel van het
partnerschap tussen verschillende bestuurslagen van de overheid, de private sector en verenigingen.

Deze nieuwe bestuursvorm zal het lokale, nationale en Europese beleid ongetwijfeld meerwaarde geven. Het
begrip macroregio is het waard om te worden toegepast op andere territoria waarbij sprake is van onderlinge
economische, ecologische en culturele afhankelijkheid.

De rapporteur benadrukt terecht dat de strategie voor het Oostzeegebied een proefproject is dat een
inspiratiebron kan zijn voor toekomstige strategieën inzake macroregio's. De Atlantische boog moet naar
mijn idee centraal staan in onze overdenkingen over deze toekomstige strategieën. Vanwege de
gemeenschappelijke problemen waarvoor deze kustgebieden – Bretagne, Cornwall, Galicië, de Algarve en
andere – worden geplaatst, zal de instelling van een Atlantische macroregio bijdragen aan een
gemeenschappelijke en harmonieuze ontwikkeling.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied
is de eerste poging om een gemeenschappelijke strategie uit te werken voor de ontwikkeling van een
macroregio. Deze strategie is erop gericht oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen en
de krachten te bundelen om gezamenlijke doelen te bereiken. Twee terreinen zijn voor deze regio van groot
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belang: het milieu en wetenschappelijke ontwikkeling. Het betreft een complexe, maar interessante strategie,
die ook voor andere Europese regio's kan worden uitgewerkt.

Leonidas Donskis (ALDE), schriftelijk. – (LT) Dankzij de onderhavige strategie kan het Oostzeegebied
uitgroeien tot het beste voorbeeld van waar van een duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking in
de praktijk toe kan leiden. Als Litouwer en lid van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor
Europa kan ik zo'n strategie natuurlijk alleen maar steunen. De ontwerpresolutie over de strategie van de
Europese Unie voor het Oostzeegebied die het Europees Parlement vandaag met steun van de ALDE-Fractie
heeft aangenomen, is ook gericht op de mogelijkheden in Litouwen. Met de strategie wordt ernaar gestreefd
om de afhankelijkheid van het Oostzeegebied van Russische energie te verminderen, om de energienetwerken
van landen in de regio aan elkaar te koppelen en de energiebronnen te diversifiëren, om de uitbreiding van
de spoorwegas van Berlijn tot aan de Oostzeekust te waarborgen en om de probleem bij de grensovergangen
met Rusland op te lossen. Voor Litouwen zijn dit vier belangrijke stappen. Daarnaast zijn wij er samen met
andere afgevaardigden in geslaagd om de aandacht te vestigen op het feit dat de Europese Commissie erop
moet letten en moet controleren of dezelfde aanpak en internationale overeenkomsten ook in de buurlanden
worden gevolgd, met name in de landen die voornemens zijn om kernenergiecentrales te bouwen aan de
buitengrenzen van de EU. Alle landen in het Oostzeegebied, inclusief Rusland en Wit-Rusland, dienen de
meest strikte veiligheids- en milieunormen te hanteren. Dat is ook de intentie van de schriftelijke verklaring
over de bouw van een kernenergiecentrale in Wit-Rusland die ik ter ondertekening aan collega-afgevaardigden
heb voorgelegd. Ik hoop dat die verklaring na de onderhavige stemming op een nog bredere steun kan
rekenen.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Zoals ik al eerder heb opgemerkt ten aanzien van de milieuproblemen
waarmee het Oostzeegebied te kampen heeft, moet dit gebied vanwege de bijzondere ernstige situatie waarin
het zich bevindt, tot de prioriteiten van de Europese Unie horen. De Oostzee vormt een van de belangrijkste
routes waarlangs communicatie en uitwisseling tussen de verschillende lidstaten plaatsvindt, en we worden
er daardoor aan herinnerd welke rol het Oostzeegebied in de geschiedenis gespeeld heeft. Ook wordt daardoor
nog eens het belang benadrukt van de erkenning door de Unie en haar lidstaten van het bestaan van regio's,
die erbij gebaat zijn beschouwd te worden als functioneel geïntegreerde entiteiten, vanwege hun identiteit
en vanwege de problemen en uitdagingen waarmee zij bij hun ontwikkeling worden geconfronteerd. De
Oostzee en de regio's van de lidstaten die aan de Oostzee liggen, lenen zich er uitstekend voor om deel uit
te maken van en te functioneren als een pilot-macroregio. Ik hoop dat op grond van de conclusies die naar
aanleiding van de uitvoering van de EU-strategie kunnen worden getrokken, de toekomstige rol van
macroregio's binnen het Europese cohesiebeleid nader bepaald zal kunnen worden.

Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk. – (FR) Samenwerking tussen Oostzeestaten aanmoedigen om het gebied
te beschermen en gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan op economisch, sociaal, energie- en
vervoersgebied, enzovoorts: inderdaad, waarom niet? Het komt mij echter voor dat deze samenwerking
helemaal geen tussenkomst van de Europese Commissie nodig heeft.

Wat in werkelijkheid in dit verslag centraal staat, is de aanprijzing van de macroregio's als extra 'bestuurslaag',
en misschien, hoewel dit nog toekomstmuziek is, als deel van het 'cohesiebeleid' van de Europese Unie. Deze
cohesie zou een samenvoeging van regio's aan beide kanten van de grens inhouden, zo mogelijk in de vorm
van Europese groeperingen van plaatselijke en regionale instanties, en deze groeperingen zouden
noodzakelijkerwijs rechtspersoonlijkheid hebben en op 'soevereine' wijze de nationale wetgeving kiezen
waarmee zij worden bestuurd. Als we, om dat te kunnen doen, moeten zoeken naar gemeenschappelijke
belangen of deze moeten bedenken als criterium voor het samenvoegen van regio's – dan moet dat maar zo.

Wat de rapporteur er ook over moge zeggen, alles is geoorloofd als het gaat om het afschaffen van nationale
grenzen en het herinrichten van het Europese landschap. Los van het belang dat de Oostzee en zijn problemen
mogen wekken, is dat de reden dat wij tegen hebben gestemd.

Barbara Matera (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied
en de rol van de macroregio's in het toekomstige cohesiebeleid gestemd. Ik ben het met de heer Olejniczak
eens dat de strategie voor het Oostzeegebied moet fungeren als een aftrap, als een proefproject, voor
toekomstige macroregionale strategieën. In de ontwikkeling van de Europese Unie moet de nieuwe
"macroregionale" aanpak zijn gericht op het scheppen van de benodigde omstandigheden voor het garanderen
van werkgelegenheid aan toekomstig generaties, op het bevorderen van cohesie en op de verwezenlijking
van milieubeschermende interventies, door middel van innovatie in Europese landen, duurzame ontwikkeling,
de verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid van de regio's en de bevordering van policentrische
ontwikkeling.
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Dit zijn gemeenschappelijke belangen en doelstellingen die de landen die nu de Europese Unie vormen
kunnen emanciperen en in balans kunnen brengen, en ze zijn ook een prikkel voor de toetreding van nieuwe
landen, voor de versterking van het Europese project en voor de steeds verdere ontwikkeling daarvan richting
de buurlanden. Ik ben het eens met de centrale rol die is toegekend aan de lidstaten, die zich zo kunnen
richten op een nieuw governanceniveau dat hen zal toestaan de marginale en meest benadeelde regio's hun
achterstand te laten inlopen. Tot slot benadruk ik het belang van de rol van de Commissie en roep haar op
om de strategie voor het Oostzeegebied en het ontstaan van andere macroregio's snel uit te voeren.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) De enige verdienste van dit verslag is dat het de eis
bevat om een einde te maken aan de verontreiniging van de Oostzee. Dat is nodig voor het behoud van ons
ecosysteem en moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Deze tekst wordt echter gekenmerkt door hetzelfde
dogmatisme als de meeste verslagen die ons ter stemming worden voorgelegd. Het doet zich voor als
milieubewust, maar vermeldt de ontwikkeling van kernenergie in de regio zonder deze te veroordelen. En
wat betreft de geuite wens om zeer concurrerende Europese macroregio's in te stellen: dat is volkomen
onacceptabel. Via deze regio's wordt andermaal een ontmanteling van de verzorgingsstaat nagestreefd. Het
herstel van het Oostzeegebied kan niet zijn beslag krijgen op de manier die het liberalisme bepleit.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) De Oostzee is een van de meest vervuilde zeeën ter wereld. Het is daarom
heel goed, dat er met de introductie van het begrip macroregio, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijke
doelstellingen of gedeelde problemen op het gebied van ontwikkeling, tengevolge van geografische kenmerken
en omstandigheden, een poging wordt gedaan om een allesomvattende gemeenschappelijke strategie uit te
werken voor de ontwikkeling van deze macroregio. De landen die deel uitmaken van het Oostzeegebied,
delen veel van de hulpbronnen met elkaar en zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk. Dat rechtvaardigt een
brede strategie voor deze regio. De strategie voor het Oostzeegebied is de eerste en tot dusver de enige poging
om een allesomvattende gemeenschappelijke strategie uit te werken voor de ontwikkeling van een dergelijke
macroregio en dient daarom beschouwd te worden als proefproject en model binnen de Europese Unie.

Rolandas Paksas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik heb het verslag over de strategie van de Europese Unie voor het
Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid gesteund. De
belangrijkste reden hiervoor is dat het tenuitvoerleggingsproces van die strategie sneller dient te verlopen,
zeker wat betreft de uitvoering van het energiebeleid, een van de prioritaire gebieden van de strategie. Dit
vormt een belangrijk onderdeel van de externe betrekkingen van de EU en haar lidstaten. Wij moeten een
samenwerking ontwikkelen tussen de Baltische landen en de buurlanden, waarbij wij niet uit het oog mogen
verliezen dat het de bedoeling is om de energieafhankelijkheid van de regio te verminderen. Het is een zeer
goede zaak dat er in deze strategie ook ruimte is gevonden om aandacht te besteden aan kwesties die verband
houden met de nucleaire veiligheid in de regio. Met het oog op de voorgenomen uitbreiding van kernenergie
in het Oostzeegebied, hoop ik dat EU-landen verplicht worden om de meest strikte veiligheids- en
milieunormen te hanteren en dat de Europese Commissie erop let en controleert of dezelfde aanpak en
internationale overeenkomsten ook in de buurlanden worden gevolgd. Het mag immers niet slechts om
papieren normen gaan, zeker niet in de landen die voornemens zijn om kernenergiecentrales te bouwen aan
de buitengrenzen van de EU. Wij moeten ervoor zorgen dat zowel de lidstaten van de EU als de buurlanden,
met name Rusland en Wit-Rusland waar plannen bestaan voor de bouw van kernenergiecentrales, die normen
ook serieus nemen. Het creëren van een nucleaire driehoek in het Oostzeegebied is een zaak die niet alleen
Litouwen, maar heel Europa aangaat. De plannen van Rusland en Wit-Rusland om nieuwe kernenergiecentrales
te bouwen in de buurt van de oostgrenzen van de EU, vormen een ernstige bedreiging van de milieuveiligheid
van zowel Scandinavië als West-Europa.

Justas Vincas Paleckis (S&D), schriftelijk. – (LT) Het is belangrijk dat de EU beschikt over een macroregionale
visie op het Oostzeegebied. Samenwerking met landen van buiten de EU, zoals Rusland en Wit-Rusland, op
onder andere milieu- en energiegebied brengt ook voordelen met zich mee. Ik heb absoluut ook mijn steun
aan het verslag gegeven omdat hierin terecht wordt opgemerkt dat de EU-lidstaten dienen uit te groeien tot
een voorbeeld op het gebied van nucleaire en milieuveiligheid, met name bij de bouw van nieuwe
kernenergiecentrales. We moeten ook van onze buurlanden verlangen dat zij de hoogst mogelijke nomen
hanteren en bereid zijn om met ons samen te werken. Dat geldt met name voor de landen die voornemens
zijn om kernenergiecentrales in de buurt van de grenzen van de EU te bouwen. Helaas kan ik het besluit van
Wit-Rusland om een nieuwe kernenergiecentrale te bouwen op een locatie die slechts 25 kilometer van de
grens met Litouwen en 50 kilometer van de hoofdstad Vilnius is verwijderd, nauwelijks als een
vriendschappelijk gebaar aanmerken. Vilnius is de enige hoofdstad van een lidstaat van de EU die met een
dergelijke situatie geconfronteerd kan worden, want geen enkele andere hoofdstad bevindt zich zo dicht in
de buurt van de buitengrenzen van de Unie. Milieu-ngo's in Wit-Rusland luiden de noodklok omdat volgens
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hen de internationale veiligheids- en milieunormen niet in acht worden genomen bij de planning en bouw
van de kerncentrale. Men is ook bezorgd over het feit dat de presentatie van het project aan zowel de
Wit-Russische als Litouwse samenleving te oppervlakkig is, omdat er niet op de belangrijke kwesties wordt
ingegaan. De EU kan de bouw van kernenergiecentrales in de onmiddellijke nabijheid van de buitengrenzen
van de Unie niet verbieden. Wij kunnen echter wel gezamenlijk met de Wit-Russische regering over de
bouwlocatie onderhandelen. Brussel dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te zorgen dat wij
tijdens de bouw van de kernenergiecentrale controleren of Wit-Rusland zich strikt aan de internationale
verplichtingen houdt die voortvloeien uit het Verdrag van Espoo en het Verdrag van Aarhus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De strategie voor het Oostzeegebied is de eerste
poging om een gemeenschappelijke strategie uit te werken voor de ontwikkeling van een macroregio. Dit
is een functioneel gebied dat zich richt op gemeenschappelijke doelstellingen of ontwikkelingsproblemen,
met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken en vergelijkbare geografische omstandigheden. De Groenen
zijn van mening dat het belangrijk is dat de amendementen van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
in de behandeling in de commissie zijn goedgekeurd, met inbegrip van de nadruk op het feit dat de
ontwikkeling van macroregio's in wezen een aanvullend hulpmiddel is en niet ten doel mag hebben de
prioritaire rol van EU-financiering bij de ondersteuning van individuele lokale en regionale programma's te
vervangen, en met inbegrip van een prominente rol voor het goederenvervoer over zee.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) In dit verslag wordt gepleit voor de ontwikkeling van strategieën
voor de macroregio's van de Europese Unie, gebieden die gekenmerkt worden door gezamenlijke doelstellingen
en uitdagingen. Het verslag gaat in op de EU-strategie voor het Oostzeegebied, als een eerste initiatief. Ik heb
dit verslag gesteund, omdat ik het van groot belang vind dat er een geïntegreerd territoriaal plan komt, dat
een strategie bevordert die gebaseerd is op de gezamenlijke belangen van deze regio's, die kan rekenen op
de bijdrage van al het Europese beleid aan het bereiken van de doelstellingen en die gestoeld is op de
doelstellingen van het Europees regionaal beleid, in het bijzonder de doelstellingen van het cohesiebeleid.

In dat opzicht verwijst het verslag naar het Groenboek territoriale cohesie en wordt daarmee het belang
onderstreept om interventies in de verschillende regio's van de Europese Unie te baseren op hun operationele
behoeften. Het is te hopen dat dit initiatief de eerste van vele is die de verschillende Europese macroregio's
kunnen voorzien van een wettelijk en programmatisch kader, op basis van de idee van Europese territoriale
samenwerking.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftelijk. – (EN) De EU-strategie heeft op diverse beleidsterreinen een belangrijk
potentieel voor ons en voor onze buren. Een geslaagde tenuitvoerlegging van de strategie zou de welvaart
en toegankelijkheid van de regio kunnen vergroten, de veiligheid in de regio kunnen waarborgen en het
milieu kunnen beschermen.

Optimale resultaten kunnen alleen worden bereikt, wanneer de middelen worden gebundeld voor de
verwezenlijking van gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen. Nauwere samenwerking tussen de
Oostzeelanden zal de verschillen tussen onze landen verkleinen, onze markten helpen harmoniseren en ze
toegankelijker maken.

Door de unieke geografische ligging en de onderlinge afhankelijkheid van de Oostzeelanden zijn zij in een
sterke positie om de EU-strategie te gebruiken voor het versterken van de betrekkingen met onze buurlanden
die geen lid zijn van de EU. Mogelijke gebieden waarop kan worden samengewerkt met Rusland zijn:
vervoersverbindingen, toerisme, grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid,
milieubescherming en energie. We moeten ook iets doen aan het ontbreken van passende infrastructuur en
aan de toegankelijkheid tussen verschillende vervoersnetwerken.

De Oostzee is een van de meest verontreinigde zeegebieden ter wereld; alleen gecoördineerde gezamenlijke
actie kan hier verandering in brengen. De tenuitvoerlegging van de strategie is tot nu toe traag verlopen. We
moeten het proces een stimulans geven en we moeten onze inspanningen intensifiëren.

Vooruitkijkend denk ik dat de agenda van de strategie verder zal worden bevorderd wanneer het
voorzitterschap van de EU in handen komt van Oostzeelanden – Polen in 2011 en Litouwen in 2013.

Artur Zasada (PPE), schriftelijk. − (PL) Ik zou de rapporteur willen feliciteren met dit zeer goed opgestelde
verslag. Het spreekt voor zich dat ik mijn steun heb verleend aan het verslag over de strategie van de Europese
Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid. In
het document wordt nader ingegaan op enkele cruciale kwesties: milieu, energie en externe aangelegenheden.
Naar mijn mening bestaat een van de belangrijkste uitdagingen voor het Oostzeegebied in het ontwikkelen
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van een efficiënt netwerk van verschillende vormen van vervoer. Ik ben verheugd dat mijn amendement
over het belang van de Centraal-Europese vervoerscorridor in de definitieve versie van het document is
opgenomen. De ontwikkeling van vervoersnetten en het garanderen dat alle regio's over een passende toegang
tot infrastructuur beschikken, vormt een garantie voor werkelijke samenhang in de Europese Unie.

Joachim Zeller (PPE), schriftelijk. − (DE) Ik ben blij dat er in het Parlement zo'n grote meerderheid bestaat
voor het verslag inzake de Oostzeestrategie, en als schaduwrapporteur namens mijn fractie zou ik de
rapporteur willen bedanken voor de goede samenwerking. Uit het verslag blijkt wel dat de oeverstaten van
de Oostzee met allerlei uitdagingen worden geconfronteerd, en dat de problemen bij de aanpak van de
milieuschade in de Oostzee, bij de economische ontwikkeling en de opbouw van de vervoersinfrastructuur
door de betrokken landen en macroregio's samen moeten worden opgelost. Het is de bedoeling om Rusland,
Wit-Rusland en Noorwegen bij die samenwerking te betrekken. Die samenwerking moet interdisciplinair
verlopen, ook in de commissies van het Europees Parlement. Deze macroregionale strategie voor de Oostzee
is een proefproject. Het welslagen ervan zal ook bepalen of de structuur van macroregio's richtinggevend is
voor het toekomstige cohesiebeleid. De regio's aan de Oostzee die nu al met elkaar samenwerken, en met
name de betrokken lidstaten, zijn nu aan zet; zij moeten deze strategie leven inblazen. De Europese instellingen,
en met name de Europese Commissie, moeten voor coördinatie en ondersteuning zorgen.

Verslag-Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het onderhavige verslag gestemd, omdat ik de bijdrage
van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis uitermate belangrijk
vind. Het regionaal beleid moet worden beschouwd als een beleid voor de ontwikkeling van de Europese
Unie op de lange termijn, waarmee het herstel van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid
bevorderd wordt. Voor de bestrijding van de economisch-financiële crisis is het ook nodig de toepassing van
de programma's voor het cohesiebeleid te versnellen en te vereenvoudigen, hetgeen ik van het allergrootste
belang vind voor een betere aanpassing van het begrotingsbeleid en noodzakelijk acht voor het ombuigen
van de huidige moeilijke conjunctuur. De versnelde tenuitvoerlegging van programma's zal bijdragen aan
de versterking van de EU, de lidstaten en de regio's. De doelstelling van meer concurrentievermogen,
duurzaamheid en flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging van deze programma's moet daarom onverkort worden
voortgezet, in deze context van een geglobaliseerde wereld. Verder vind ik het van essentieel belang dat er
bijzondere aandacht blijft voor de regio's van doelstelling 2, door de sociaaleconomische herstructurering
van die regio's te ondersteunen , door alle mogelijkheden ter plaatse goed te benutten, en door de coördinatie
te bevorderen van de inzet van alle middelen en instrumenten waarmee groei en werkgelegenheid gestimuleerd
kunnen worden.

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik erken dat regionaal
beleid van groot belang is voor het 'blussen' van de gevolgen van de lange financieel-economische crisis die
we doormaken. Helaas hebben de zogeheten regio's van doelstelling 2 een hele hoge prijs betaald in termen
van werkloosheid en sociale uitsluiting als gevolg van de crisis. Daarom geloof ik dat het voorstel om kleine
en middelgrote ondernemingen in deze regio's actief te ondersteunen bijzonder nuttig is voor het behoud
van bestaande arbeidsplaatsen en mogelijk het scheppen van nieuwe banen.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Wij moeten beseffen dat het regionale beleid van de Europese Unie
het voornaamste middel is om een heropleving van de economie te bewerkstelligen; zoals in het verslag
wordt benadrukt, is het de belangrijkste bron van communautaire investeringen in de reële economie. Het
is echter van belang dat de economische heropleving in onze regio's niet alleen nu plaatsvindt, maar ook op
de middellange en lange termijn. Daarom heeft het verslag-Kratsa, waar ik voor gestemd heb, als doel
structurele problemen te bestrijden, vooral op het gebied van concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Momenteel worden alle actoren in onze regio's door de crisis getroffen. Voor kleine en middelgrote bedrijven,
bijvoorbeeld, wordt het steeds moeilijker gebruik te maken van microfinanciering en microkrediet. Het is
voor ons daarom een primaire doelstelling om onze regio's aantrekkelijker te maken, waardoor we er
uiteindelijk meer in kunnen investeren, wanneer dat nodig is.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun aan dit verslag gegeven. Een goed
gecoördineerd regionaal beleid van de EU kan het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de
Europese regio's verbeteren. Tegen de achtergrond van de mondiale financiële en economische crisis en de
huidige economische malaise, is het regionaal beleid van de EU een essentieel interventie-instrument dat een
doorslaggevende bijdrage levert aan het Europese economisch herstelplan. Naar mijn idee moet het regionaal
beleid in de toekomst gebaseerd zijn op de prioriteiten die in de EU 2020-strategie zijn opgenomen, zoals
een slimme, duurzame groei door het benutten van nieuwe manieren om een duurzame economische groei
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te verwezenlijken en een beter bedrijfsklimaat te bevorderen met eerlijke concurrentie, nieuwe banen,
ondernemerschap en innovatie in alle regio's, ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en
ondersteuning van hun groeipotentieel. In de context van het regionaal beleid is het gebruik van de
structuurfondsen bijzonder relevant. Ik ben dan ook van mening dat het op basis van een grotere flexibiliteit
van de structuurfondsen mogelijk moet zijn om onmiddellijk met de geplande programma's te beginnen.
De tenuitvoerlegging van die programma's zou namelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
economische en sociale situatie in de afzonderlijke regio's.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) De Europese Unie heeft altijd weinig aandacht geschonken aan de
wereld van de KMO's; ze spant zich meer in met woorden dan met daden voor een beleid dat is gericht op
concurrentievermogen en innovatie. Dit Europa staat vooral ver af van lokale instellingen en van bestuurlijke
organen die zich het verst van het centrum maar het dichtst bij de burgers bevinden.

Niettemin deel ik de achterliggende argumenten en de logica die de rapporteur heeft aangegeven in haar
verslag, waarover we vandaag stemmen, omdat zij mijns inziens terecht de aandacht vestigt op de noodzaak
om vaker gebruik te maken van EU-fondsen voor de strijd tegen de crisis en de verarming van gebieden die
zijn achtergebleven of die het risico lopen economisch en sociaal achteruit te gaan. De Europese Unie moet
bovendien, zoals het verslag suggereert, vooral nu nieuwe en constistentere krachtsinpanningen richten op
de enorm uitgestrekte wereld van de KMO's, als ze echt wil helpen om het continent uit de crisis te halen.

Onze KMO's, die 99 procent van de Europese productiestructuur vormen, moeten vrij zijn van bureaucratische
rompslomp. Maar nu hebben ze – gezien de moeilijke omstandigheden waarin met name zij verkeren – ook
behoefte aan ondersteuning bij het overwinnen van de problemen die zij ondervinden bij het verkrijgen van
krediet en bij de aanpassing aan een mondiale markt die steeds complexer en concurrerender is.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. – (RO) De Europese Unie en haar lidstaten hebben te maken
met een grote financiële, economische en sociale crisis. Zij moeten aanzienlijke inspanningen plegen om
zoveel mogelijk banen te creëren en de hoogst mogelijke graad van werkgelegenheid in Europa te bereiken.

Om deze crisis te verslaan moet de EU zijn inspanningen vergroten en investeren in vaardigheden,
vakopleidingen en het creëren van duurzame banen. De doelstelling van de EU 2020-strategie moet zijn om
een effectief en uitgebreid Europees werkgelegenheidsinitiatief te lanceren, dat bijvoorbeeld activeringsplannen
versterkt, met name voor laag opgeleiden, door middel van persoonlijk advies, intensieve scholing of
omscholing en het vergroten van de vaardigheden, stages, gesubsidieerde banen en niet-restitueerbare
opstartbeurzen voor eenmanszaken en bedrijven.

Deze maatregelen kunnen worden gefinancierd door het betalingencomité van het Europees Sociaal Fonds.
Vroegtijdige interventie is nodig op het moment dat mensen hun baan verliezen, niet in de laatste plaats om
het risico te verkleinen dat mensen buitengesloten raken van de arbeidsmarkt. Deze maatregelen zijn nodig
omdat de werkloosheid in de 27 lidstaten is gestegen van 8 procent in 2009 tot 9,6 procent.

Alain Cadec (PPE), schriftelijk. – (FR) Het cohesiebeleid is een belangrijke financieringsbron voor de Europese
regio's en in die zin speelt het een beslissende rol in de strijd tegen de economische en financiële crisis.

Ik schaar mij aan de zijde van de rapporteur bij de nadruk die hij legt op het belang van doelstelling 2. De
taak van het Structuurfonds is in de allereerste plaats om onderontwikkelde regio's te helpen hun achterstand
in te halen. Ondertussen behoren de andere regio's toegang te hebben tot een financiering die is toegesneden
op hun problemen. Sinds de hervorming van 2006 heeft doelstelling 2 met een financiering van 54,7 miljard
euro voor de periode 2007-2013 bijgedragen aan een versterking van het regionale concurrentievermogen
en de werkgelegenheid. Deze investering in het concurrentievermogen van de regionale economieën is van
des te wezenlijker belang in een periode van economische crisis.

Door inspanningen op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling zal de Europese Unie in staat
zijn opnieuw duurzame groei te bewerkstelligen en te stabiliseren en weer gekwalificeerde banen te scheppen.
In het kader van het debat over de Europese financiële vooruitzichten voor de periode na 2013, is het van
essentieel belang dat het Europees Parlement zich herinnert dat het zich aan doelstelling 2 heeft verbonden.
Het cohesiebeleid moet een krachtig en goed gefinancierd beleid blijven, en ik wil met nadruk wijzen op de
noodzaak de financiële middelen voor doelstelling 2 te behouden. Dit is van essentieel belang om de
convergentie van alle Europese regio's te vergemakkelijken.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) Dit verslag gaat over de bijdrage van het regionaal beleid
van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis. De structuurfondsen zijn van groot belang
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om te kunnen investeren op terreinen die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit en de economische
groei. De rol van de structuurfondsen is des te belangrijker in deze tijd waarin de begrotingen onder grote
druk staan en waarin de lidstaten bezuinigen op de overheidsinvesteringen. Deze fondsen zijn ook van
doorslaggevende betekenis voor de financiering van plannen die gericht zijn op de voorbereiding van Europa
op het post-crisistijdperk, zoals plannen voor capaciteitsopbouw onder Europeanen op nieuwe gebieden en
nieuwe technologieën.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Aangezien economische, sociale en territoriale cohesie het hart vormen
van de recent goedgekeurde EU 2020-strategie – een dynamisch cohesiebeleid en de structuurfondsen zijn
namelijk cruciale instrumenten om de prioriteiten van een duurzame en inclusieve groei in de lidstaten, en
in het bijzonder in de regio's, te verwezenlijken – heb ik volledig voor de voorstellen in dit verslag gestemd.
Tegen de achtergrond van de huidige economische en financiële crisis in de EU zijn het regionaal en het
cohesiebeleid, en in het bijzonder de programma's van doelstelling 2, steeds belangrijker voor het herstel
van de economie, het stimuleren van het concurrentievermogen en het scheppen van banen op lokaal en
regionaal niveau, en vormen zij een essentiële aanvulling op de overheidsinvesteringen.

Daarom vind ik het vrij positief dat er meer flexibiliteit wordt ingevoerd. Dat is enerzijds essentieel door de
vereenvoudiging van de programma's van het cohesiebeleid. Anderzijds is meer flexibiliteit bij de toewijzing
van de middelen van de Europese Unie nodig zodat de regio's ten volle kunnen profiteren van de steun voor
investeringen in infrastructuur, steun aan het bedrijfsleven, dat voor het merendeel uit kleine en middelgrote
ondernemingen bestaat, of van de stimulansen voor onderzoek en innovatie in de industrie of in de
landbouwsector.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Gelet op het belang van het beginsel van solidariteit vind ik het
fundamenteel dat de in het kader van het cohesiebeleid beschikbare communautaire middelen effectief
worden uitgevoerd. Ik heb bij andere gelegenheden al gezegd dat de efficiënte toewijzing van de cohesiefondsen
van de Europese Unie van wezenlijk belang is om de ongelijkheden tussen de verschillende regio's in de EU
27 te verkleinen, te helpen verzachten, en om het Europese concurrentievermogen te bevorderen. Het is van
wezenlijk belang om gebieden met een handicap te helpen bij hun ontwikkeling, de middelen voor innovatie,
technologie en onderwijs efficiënter aan te wenden, en om maatregelen te treffen die in het bijzonder de
werkgelegenheid en het concurrentievermogen stimuleren. Ook in deze kwestie moeten we ons laten leiden
door de doelstellingen van de EU 2020-strategie.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Regionale cohesie is een fundamentele doelstelling van de
Europese integratie die in deze ernstige en aanslepende economische crisis, met zware gevolgen voor de
werkgelegenheid, vooral in de gebieden met een handicap, wel bijzonder belangrijk wordt.

Na de hervorming van 2006 betreft doelstelling 2 nu versterking van het regionaal concurrentievermogen
en de regionale werkgelegenheid in totaal 168 regio's in negentien lidstaten, met in totaal 314 miljoen
inwoners, waarvoor in de periode 2007-2013 een totaalbedrag van 54,7 miljard euro (d.w.z. bijna 16 procent
van de totale middelen) beschikbaar is, en waarvan ongeveer 74 procent bedoeld is voor kennisverbetering
en innovatie (33,7 procent) en voor meer en betere banen (40 procent).

Ik pleit voor investeringen in de reële economie en voor de ondersteuning van kleine en middelgrote
ondernemingen, waarbij prioriteit wordt verleend aan innovatie, concurrentievermogen en werkgelegenheid.
Dat is een richtsnoer dat een kader vormt voor en een aanvulling vormt op de EU 2020-strategie voor een
slimme, duurzame en inclusieve groei.

Daarom zou ik willen benadrukken dat de lidstaten, en hun respectieve regio's, dringend gebruik moeten
maken van de Europese middelen waarover zij kunnen beschikken. Dat is des te belangrijker in deze
economische en financiële crisis, zoals ik al zo vaak heb gezegd, zowel hier in het Europees Parlement als
tijdens verschillende interventies in Portugal.

João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Het verslag dat ter discussie staat is niet weer een poging om
de echte schuldigen van de huidige economische en sociale crisis van hun verantwoordelijkheid te ontslaan.
En al evenmin een poging om de verantwoordelijkheid om zogezegd uit deze crisis te geraken uitsluitend
bij de werknemers en de burgers te leggen. Het document "is uitermate verheugd over de basisprioriteiten
van de EU 2020-strategie" en dringt aan op een verdere uitbouw van dit beleid "door het benutten van de
voordelen van de Europese interne markt" in het kader van een toekomstige verdieping van de
EU 2020-strategie. We zijn nog niet vergeten dat deze prioriteiten identiek zijn aan die welke bekend zijn
uit de opgesmukte Strategie van Lissabon, dezelfde die de privatisering van de openbare dienstverlening, de
liberalisering van de ontslagen en de verslechtering van de arbeidsomstandigheden, de toename van de
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werkeloosheid en het stimuleren van de sociale achteruitgang, gerechtvaardigd en bevorderd hebben, met
andere woorden de structurele oorzaken van de systeemcrisis van het kapitalisme waarmee we geconfronteerd
worden.

De structuurfondsen, of eender welk ander financieel instrument van het regionaal beleid waarvan het
hoofddoel cohesie is, moeten daadwerkelijk inzetten op economische ontwikkeling en sociale vooruitgang,
op territoriale cohesie en op het verminderen van de regionale assymetrieën. Ze mogen niet op perverse
wijze gebruikt worden om beleidslijnen te financieren waarvan bekend is dat de gevolgen strijdig zijn met
de aangekondigde doelstellingen, en die zelf de kiem zijn van nieuwe en diepere crises in de toekomst.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Mijnheer de Voorzitter, wij bespreken vandaag de economische
en financiële crisis, maar kunnen wij wel echt lering trekken uit deze crisis? De ontoereikende regelgeving
in de Verenigde Staten van Amerika waardoor banken leningen konden verstrekken aan insolvente klanten
die niet in staat waren om die lening terug te betalen, heeft onafwendbaar tot de huidige besmettelijke
kredietcrisis geleid. Wij zullen de gevolgen hiervan in de hele wereld nog gedurende lange tijd voelen. Dat
betekent dat het regionaal beleid van de EU tot een belangrijk deel van het economisch herstelplan uitgroeit,
omdat het de belangrijkste communautaire bron vormt voor investeringen in de reële economie. Het ontbreekt
de EU echter aan effectieve mechanismen voor een economische coördinatie en evenwichtige groei. Daarom
is het cohesiebeleid, via de structuurfondsen of andere acties, daarbij van primair belang. Het regionaal beleid
is niet alleen een middel om de negatieve impact van de economische en sociale crisis meteen in te dammen,
maar het is ook een beleid dat op de lange termijn gericht is op het bestrijden van structurele problemen die
door de economische crisis onthuld of gecreëerd zijn, met name met betrekking tot het concurrentievermogen
en de werkgelegenheid in de lidstaten. Ook voor Litouwen is het belangrijk om die crisis zo snel mogelijk te
boven te komen en om bijzondere aandacht te besteden aan een beter concurrentievermogen en meer
werkgelegenheid in de lidstaten.

Iosif Matula (PPE), schriftelijk. – (RO) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik regionaal
concurrentievermogen en werkgelegenheid beschouw als belangrijke elementen van het cohesiebeleid,
gegeven de huidige financiële crisis die het proces van economische groei heeft vertraagd.

Het is nu belangrijk dat wij rekening houden met de prioriteiten van de EU 2020-strategie, om nieuwe
elementen te identificeren en in praktijk te brengen die economische groei bevorderen en de sociale en
territoriale cohesie van de EU consolideren. Territoriale cohesie helpt om het concurrentievermogen van de
verschillende regio's te stimuleren, zodat ze zo aantrekkelijk mogelijk worden. Het biedt ook de perfect
omstandigheden voor ondernemerschap en de ontwikkeling van KMO's.

Daarnaast wordt in dit verslag een sleutelrol toegekend aan maatregelen die de uitvoering van programma's
op cohesiegebied versnellen. Het doel is om de middelen en instrumenten te mobiliseren die nodig zijn voor
het verlenen van financiële steun op lokaal en regionaal niveau. Met dit doel in gedachten wordt er aandacht
besteed aan de huidige behoeften, ingegeven door de huidige economische situatie, meer specifiek de behoefte
aan een onmiddellijk antwoord, en aan het identificeren van langetermijnmaatregelen.

De structuurprogramma's moeten niet als beschermende maatregel voor economische overleving worden
uitgevoerd, maar als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de toekomst.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) De goede aanpak van de bestrijding van de financiële en economische
crisis heeft het belang aangetoond van het regionaal beleid van de EU. In het concrete geval van doelstelling 2
gaat het om meer dan 300 miljoen inwoners in gebieden met een handicap die, desondanks, ook te lijden
hebben onder de gevolgen van deze zware crisis. Dit is dan ook het moment om de instrumenten van
doelstelling 2 te versterken teneinde de basisprioriteiten van de EU 2020-strategie te kunnen verwezenlijken.

Robert Rochefort (ALDE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het verslag van mevrouw
Kratsa-Tsagaropoulou over de bijdrage van het regionale EU-beleid aan de bestrijding van de financiële en
de economische crisis. Het regionale EU-beleid, de voornaamste communautaire investeringsbron in de reële
economie, kan een beslissende bijdrage leveren aan het Europees economisch herstelplan. In het kader van
het Europees regionaal beleid voor de periode 2007-2013 zijn niet minder dan 55 miljard euro uitgetrokken
voor maatregelen ter ondersteuning van bedrijven. Deze bijstand is van essentieel belang – in het bijzonder
de bijstand aan het KMO's, die ernstig zijn verzwakt door de economische crisis – en moet worden verhoogd.
De investeringen in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en onderwijs moeten ook worden uitgebreid teneinde
de economische groei en de werkgelegenheid in onze regio's te ondersteunen – ik denk in het bijzonder aan
het zuidwestelijke kiesdistrict van Frankrijk, dat ik vertegenwoordig. Tot slot: regionaal EU-beleid zal pas
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echt effectief zijn indien het werkelijke samenwerking tot stand brengt tussen lokale, regionale, nationale,
grensoverschrijdende en Europese instanties.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) In het licht van de mondiale financiële en economische
crisis, levert het regionale beleid van de EU een bijdrage aan het economisch herstelplan door de
tenuitvoerlegging van programma's in het kader van het cohesiebeleid te versnellen. Het beleid van
'voorfinanciering' van programma's uit hoofde van het cohesiebeleid voor 2007-2013 heeft in 2009
6,25 miljard euro aan onmiddellijke liquiditeit voor investeringen opgeleverd, binnen het kader van de
financieringspakketten die met de lidstaten zijn overeengekomen.

Tijdens de behandeling in de commissie zijn amendementen van de Fractie De Groenen/Vrije Europese
Alliantie goedgekeurd op het gebied van: steun door de financieringsinstrumenten die zijn geoormerkt voor
doelstelling 2 voor instanties die werken voor een sociale en inclusieve economie, de toevoeging van de
bescherming van het milieu en de mogelijke ontwikkeling van hernieuwbare energie als gebieden waarop
de toegevoegde waarde van Europese interventies kan worden aangetoond, en het nemen van passende actie
(korte- en langetermijnmaatregelen) voor stedelijke gebieden en centra die kampen met bijzondere en grote
sociale problemen (hoge werkloosheid, marginalisatie, sociale uitsluiting enzovoort), die zijn toegenomen
als gevolg van de crisis.

Catherine Stihler (S&D), schriftelijk. – (EN) Het is zo belangrijk dat we in de hele EU collectief actie
ondernemen om de mondiale economische crisis te bestrijden waarvoor we gesteld staan. Ik verwelkom dit
verslag van harte.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), schriftelijk. − (SV) Ik heb me met betrekking tot dit verslag van stemming
onthouden. Het bevat een aantal standpunten die ik ten volle deel, bijvoorbeeld de formulering betreffende
het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ik heb echter mijn twijfels bij de fixatie op
concurrentiekracht waarvan dit document doordrongen is. In het initiatiefverslag wordt aangedrongen op
een verhoging van meer dan 25 procent voor met name de regio's van doelstelling 2 om de concurrentiekracht
te versterken. Dat moet gebeuren binnen het begrotingskader van het regionaal beleid. In dit verband zijn
geen behoorlijke effectbeoordelingen uitgevoerd. Er is een algemene beoordeling nodig van de
450 programma's die onder het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds en het nieuwe Fonds voor
aanpassing aan de globalisering uit 2007 vallen om na te gaan hoe die vormen van steun vanuit sociaal en
genderperspectief werken. Momenteel overlappen ze elkaar, met onduidelijkheid als gevolg. Ik ben het ook
niet eens met het verslag dat met name het regionaal beleid van de EU doorslaggevend is voor het Europese
herstel. Het zijn integendeel de disfunctionele criteria van het stabiliteitspact die de landen verplichten om
lonen en pensioenen te verlagen en te snoeien in de sociale zekerheid, waardoor het herstel veel langer zal
vergen – ongeacht EU-bijdragen.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) Dit verslag van de Commissie regionale ontwikkeling is een realistische
en bijzonder actuele benadering van de situatie in de lidstaten en hun regio's tegen de achtergrond van de
economische en financiële crisis die in Europa woedt. Ik kom zelf uit Madeira, een ultraperifere regio die is
ingedeeld onder de doelstelling regionaal concurrentievermogen en regionale werkgelegenheid. Ik ben dus
grondig vertrouwd met dit onderwerp dat ik relevant vind. Daarom heb ik besloten om voor dit verslag te
stemmen. Doelstelling 2 van het cohesiebeleid van de Europese Unie is bedoeld om de regio's die zware
problemen hebben op het gebied van werkeloosheid en die structurele problemen hebben die nog scherper
zijn gesteld door de huidige crisis, een duwtje in de rug te geven.

Het regionaal beleid en de doelstellingen van de "EU 2020"-strategie kunnen maar volledig worden uitgevoerd
als het concurrentievermogen van de regio's wordt versterkt door de ontwikkeling van een economisch en
werkgelegenheidsbeleid. Alleen op die manier zal Europa een slimme, duurzame en inclusieve groei kunnen
verwezenlijken. Om die redenen ben ik voor de voorstellen van de rapporteur om flexibeler te zijn bij de
toewijzing van de communautaire middelen en steun, zodat de getroffen regio's gemoderniseerd kunnen
worden en steun krijgen om zich daadwerkelijk te ontwikkelen, hetgeen, op termijn, kan leiden tot een
duurzamere economie.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftelijk. – (EN) Door het ontbreken van één enkel, effectief mechanisme voor
economische coördinatie en evenwichtige groei binnen de Europese Unie, speelt het cohesiebeleid een
voorname rol in de pogingen om ons weer op de been te brengen. Vooral doelstelling 2 van de
structuurfondsen was – en blijft – een van de belangrijkste pijlers van het cohesiebeleid, vooral in verband
met het te boven komen van de economische crisis. Voor landen zoals Litouwen zou flexibelere toegang tot
de regionale fondsen van de EU een heel eind helpen bij het herstel van de gebieden die het zwaarst zijn

06-07-2010Handelingen van het Europees ParlementNL68



getroffen door de crisis. Deze flexibele financiering zou nieuwe banen kunnen scheppen en zou diverse
gebieden moeten omvatten: investeringen in infrastructuur, steun voor kleine ondernemingen,
beroepsopleidingen, en modernisering van de industrie en het platteland. Het is belangrijk dat deze
instrumenten niet uitsluitend worden gebruikt als interventies om brandjes te blussen. Onze inspanningen
moeten zich ook richten op herstructureringsresultaten op de lange termijn en op de overgang naar een
duurzamere economie – flexibiliteit is ook cruciaal voor het langetermijnbeleid. Doelstelling 2 en andere
takken van het cohesiebeleid kunnen ook opnieuw helpen om de kloof tussen de EU-lidstaten te verkleinen.
Voor Litouwen is het bijzonder belangrijk om de draad weer op te pakken waar het land was gebleven toen
het land werd getroffen door de financiële tsunami, en om zijn moeizaam verdiende status van 'Baltische
tijger' terug te krijgen.

Derek Vaughan (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik heb deze resolutie gesteund, omdat de regionale fondsen van
de EU van levensbelang zijn om de gebieden te helpen die het zwaarst zijn getroffen door de huidige
economische crisis. Flexibele toegang tot deze fondsen is noodzakelijk, als regio's willen kunnen profiteren
van investeringen in infrastructuur en steun voor kleine ondernemingen. Ik ben het helemaal eens met het
belang van verbetering van de hulp aan doelstelling 2-regio's; er is in de afgelopen jaren veel vooruitgang
geboekt in deze regio's, en we moeten ervoor zorgen dat de huidige crisis geen belemmering vormt voor
verdere vooruitgang in deze arme gebieden. De tenuitvoerlegging van de programma's van het cohesiebeleid
zou moeten worden versneld om deze regio's nu te helpen. Het is ook belangrijk om te waarborgen dat het
'concurrentievermogen' na 2013 behouden blijft en niet uit het gebied van het regionaal beleid wordt
geschrapt.

Aanbeveling voor de tweede lezing-Cancian (A7-0174/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik ervan overtuigd ben
dat de beoordelingen en aanbevelingen van het Europees Parlement in dit document, die erop gericht moeten
zijn om de sector van het busvervoer op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als de sectoren van het vervoer
per vliegtuig en trein, met kracht moeten worden ondersteund. Helaas heeft de Raad in plaats daarvan zowel
de bepalingen van de Commissie als het merendeel van de amendementen die in eerste lezing door het
Parlement zijn ingediend, afgezwakt dan wel geschrapt.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Dit verslag heeft tot doel om de rechten van bus- en
touringcarpassagiers te verbeteren, een streven waarmee ik mijn instemming heb betuigd door voor te
stemmen. Ik heb mij ook op het standpunt gesteld dat deze vervoermiddelen meer comfort moeten bieden
aan gehandicapten en mensen met een beperkte mobiliteit, en meer waarborgen voor alle passagiers bij
ongelukken, en ook bij vertragingen en annuleringen.

Wat amendement 14 betreft, leek het mij echter beter mij van stemming te onthouden. Hoewel lidstaten
hiermee de mogelijkheid krijgen vrijstelling te verlenen van de toepassing van de verordening betreffende
stads-, voorstads- of regionaal vervoer, meen ik dat het niet ver genoeg gaat en te veel beperkingen oplegt,
met name wat bijstand betreft, hetgeen kleine en middelgrote bedrijven zou benadelen.

Het ging bij dit alles om een stemming in tweede lezing. Van belang is nu om overeenstemming te bereiken
met de Raad van de Europese Unie, zodat deze verordening in werking kan treden.

Liam Aylward (ALDE), schriftelijk. – (GA) Ik ben verheugd over wat er in het voorstel wordt gezegd over
het vaststellen van regels voor het vervoeren van passagiers per autobus of touringcar om de discriminatie
op basis van handicaps te elimineren. Ik ben ook verheugd over de opmerkingen over een evenredige
compensatie en over een adequate ondersteuning van passagiers bij annuleringen of vertragingen

Er dient echter wel gewaarborgd te worden dat kleine vervoerders niet gedwongen worden om
plattelandsdiensten te schrappen als gevolg van bureaucratie of te hoge verzekeringskosten. Veel lokale
busdiensten in Ierland worden door lokale vervoerders, kleine ondernemingen en familiebedrijven
geëxploiteerd. Een buitensporige regulering van lokale en regionale diensten zou tot een aanzienlijke financiële
en administratieve belasting leiden voor bedrijven die toch al moeite hebben om het hoofd boven water te
houden.

Busvervoer op het platteland is essentieel voor het leven in die landelijke gebieden. Zij vormen bovendien
een 'groener' vervoerssysteem en zijn vaak het enige transportmiddel voor mensen die in afgelegen
plattelandsgebieden wonen. Daarom dient gewaarborgd te worden dat de belasting van de betreffende
bedrijven niet te groot wordt, aangezien zij daardoor van de markt worden verdrongen. Ook de passagiers
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mogen geen negatieve gevolgen van dit voorstel ondervinden, noch door een beperktere dienstverlening
noch door hogere prijzen.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) Ik ondersteun de verordening betreffende de rechten van
autobus- en touringcarpassagiers. Doel van deze verordening is om de rechten van passagiers vast te stellen
die per autobus of touringcar reizen teneinde het passagiersvervoer over de weg aantrekkelijker te maken,
en om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen tussen vervoerders uit verschillende lidstaten
en tussen de verschillende vervoerswijzen. Tegelijkertijd moeten wij ervoor zorgen dat de rechten van
autobus- en touringcarpassagiers vergelijkbaar zijn met de reeds bestaande normen voor de luchtvaart- en
spoorwegsector. Passagiers hebben recht op compensatie indien hun reis vertraagd is of geannuleerd wordt,
indien hun bagage is kwijtgeraakt of indien er sprake is van overlijden of letsel. Er dient ook een systeem
ontwikkeld te worden voor de behandeling van klachten en de uitbetaling van schadevergoedingen. Tot slot
moeten wij het recht op mobiliteit van gehandicapten en van personen met een beperkte mobiliteit
waarborgen, waarbij er indien nodig kosteloos bijstand moet worden verleend.

Jan Březina (PPE), schriftelijk. − (CS) Het vervoer per autobus en touringcar is de enige vorm van vervoer
waarvoor nog geen pan-Europese regelgeving bestond ten aanzien van de reizigersrechten. Verdere handhaving
van de huidige van vervoersvorm tot vervoersvorm uiteenlopende beschermingsniveaus is onhoudbaar. Ik
heb om die reden dan ook voor het verslag inzake de rechten van autobus- en touringcarpassagiers gestemd.
De lidstaten zijn echter op de hand van de vervoersmaatschappijen en blokkeren de weg naar verdergaande
reizigersrechten. Het Europees Parlement daarentegen biedt de zekerheid dat autobus- en touringcarpassagiers
dezelfde rechten zullen kunnen genieten als treinreizigers en vliegtuigpassagiers. Het doet mij deugd dat
reizigers bij aan de vervoerder te wijten vertraging recht zullen hebben op een schadeloosstelling ter hoogte
van 25 procent van het reistarief in geval van vertraging van meer dan een uur en van 50 procent bij vertraging
van meer dan twee uur. Een andere grote verbetering betreft het feit dat reizigers nu bij het wegvallen van
een verbinding of in geval van vertraging van meer dan twee uur de vrije keuze krijgen om ofwel zonder
verdere bijkomende kosten verder naar hun eindbestemming te reizen, ofwel hun geld terug te vragen, met
daarbovenop een schadevergoeding ter hoogte van 50 procent van het reistarief.

Een andere verworvenheid betreft het recht van reizigers op langeafstandstrajecten op voedsel,
hotelovernachting alsook vervangende dienstverlening in geval van annulering of vertraging bij vertrek van
meer dan uur. Het Europees Parlement heeft tevens ingestemd met de aansprakelijkheid van vervoerders
voor verlies of beschadiging van aan hen toevertrouwde bagage tot een bedrag van 1 800 euro, alsook voor
verlies of beschadiging van handbagage tot een bedrag van 1 300 euro.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Deze verordening beoogt de vaststelling van de rechten van autobus-
en touringcarpassagiers teneinde een beschermingsniveau te garanderen zoals dat bij andere vervoerswijzen,
zoals treinen en vliegtuigen, al het geval is. Het is belangrijk om in de sector van het passagiersvervoer over
de weg gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen tussen vervoerders uit de verschillende lidstaten
en tussen de verschillende vervoerswijzen, zoals aansprakelijkheid bij overlijden of letsel, compensatie en
bijstand bij annulering of vertraging, en – niet te vergeten – de mogelijkheid voor de passagier om klacht in
te dienen als hij vindt dat zijn rechten niet geëerbiedigd zijn.

Ik vind het jammer dat het voorstel van de Raad weinig ambitieus is, niet alleen omdat hij het toepassingsgebied
van deze verordening aanzienlijk heeft beperkt, maar ook omdat hij het beschermingsniveau van de autobus-
en touringcarpassagiers heeft afgezwakt. Het lijdt voor mij geen twijfel dat het belangrijk is om de economische
levensvatbaarheid van onze ondernemingen te behouden en rekening te houden met de specifieke kenmerken
van de industrie, die voornamelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen bestaat. Het is echter eveneens
belangrijk om een evenwicht te garanderen tussen de economische overwegingen en overwegingen die
verband houden met de bescherming van de rechten van passagiers.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers gestemd omdat het de rechten van de burgers die van deze vervoerswijzen gebruikmaken,
versterkt, onder meer door compensatie bij vertraging, annulering of ongeval en bijstand voor personen met
een handicap.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Passagiers hebben het recht op een hoogwaardige en veilige
dienstverlening, ongeacht het vervoersmiddel dat ze gebruiken. Daarom vind ik het positief dat men de regels
betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers in de hele Europese Unie wenst te harmoniseren.
Meer nog, ik vind dat de rechten van passagiers in wezen dezelfde moeten zijn, ongeacht het vervoersmiddel
dat ze gebruiken, behalve in die gevallen wanneer dat niet strookt met de kenmerken van de betreffende
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vervoerswijze. Het lijkt me redelijk dat de lidstaten vasthouden aan hun recht om bepaalde exploitanten van
geregelde diensten voor regionaal, stads- en voorstadsvervoer, met inbegrip van diensten die onder het
toepassingsgebied van de verordening vallen, vrij te stellen, omdat zij uit hoofde van de nationale regelgeving
of op grond van hun contractuele verplichtingen de rechten van passagiers moeten eerbiedigen. We mogen
niet vergeten dat er in Europa niet alleen grote vervoerders zijn, maar ook kleine en middelgrote, voor wie
we bijzondere aandacht moeten hebben. Tot slot zou ik de rapporteur en de schaduwrapporteurs willen
bedanken voor hun bemiddelingswerk bij de Raad. Ik hoop dat we snel een overeenkomst zullen kunnen
bereiken over de definitieve versie van deze verordening.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) De strategische en prioritaire ingrepen van de Europese
Unie moeten gericht zijn op het scheppen van voorwaarden om het gebruik van het openbaar vervoer te
stimuleren en te vergroten. Dat is van fundamenteel belang voor het welslagen van een Europa dat zich inzet
voor de bestrijding van de klimaatverandering en stadsvervuiling, dat de voorkeur geeft aan hernieuwbare
energiebronnen en minder afhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen.

In dat verband wil ik de bijdrage van dit verslag onderstrepen, om niet alleen een efficiënt netwerk van
verbindingen, maar ook voorwaarden op het gebied van comfort, hoogwaardige dienstverlening, veiligheid
en bijstand te waarborgen. Het is een poging om de rechten van de burgers – waarbij ik de nadruk zou willen
leggen op de aandacht voor de rechten van personen met een handicap of beperkte mobiliteit – te verzoenen
met de noodzaak om ook rekening te houden met de levensvatbaarheid van de vervoersondernemingen,
vooral in deze tijden van zware economische crisis.

Zo moeten we het behoud van de economische levensvatbaarheid van de ondernemingen, gelet op de
specifieke kenmerken van de autobus- en touringcarindustrie, doen sporen met een hoog beschermingsniveau
voor de passagiers, zoals dat al voor andere vervoerswijzen geldt.

João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Algemeen genomen garanderen de in tweede lezing voorgestelde
wijzigingen een betere bescherming van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers, en daar hechten
wij veel belang aan. We stellen vast dat de goedgekeurde wijzigingen een verbetering inhouden van de vorige
versie omdat, in het bijzonder, de volgende waarborgen worden geboden:

– Bij een ongeval met de dood of letsel tot gevolg moeten passagiers van vergelijkbare aansprakelijkheidsregels
kunnen profiteren als bij andere vervoerswijzen.

– Bij verlies of beschadiging van de bagage van passagiers moeten voor de vervoerder vergelijkbare
aansprakelijkheidsvoorwaarden gelden als die bij andere vervoerswijzen van toepassing zijn.

– Vervoerders moeten de toegankelijkheid garanderen voor personen met een handicap en personen met
beperkte mobiliteit.

– De lidstaten moeten het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen en interoperabele, intermodale
informatiesystemen invoeren waarmee dienstregelingen en prijzen kunnen worden geraadpleegd en
vervoerbewijzen voor een combinatie van vervoerswijzen kunnen worden afgegeven teneinde het gebruik
en de interoperabiliteit van de verschillende vervoerswijzen te optimaliseren. Deze diensten moeten
toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

– De vervoerder is aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het overlijden of letsel van de passagier,
wanneer dat is veroorzaakt door een ongeval dat voortvloeit uit de exploitatie van de autobus- en
touringcardiensten.

Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk. – (FR) Al enige maanden richt de Commissie haar aandacht op de rechten
van consumenten, in het bijzonder die van passagiers die in alle mogelijke vervoermiddelen reizen. Zij kan
echter de bus- en touringcarsector, die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen, niet
op dezelfde wijze behandelen als een luchtvaart- of spoorwegmaatschappij, noch kan zij verplichtingen
opleggen die verhoudingsgewijs beperkender en veel duurder zijn voor een kleine onderneming, die het
mogelijk niet kan bolwerken, dan voor een grote multinational.

De enorme kloof tussen de amendementen van het Parlement, die erg dogmatisch zijn, en het compromis
dat in de Raad werd bereikt, zegt ook veel. Verder meen ik dat er een fundamentele onrechtvaardigheid in
schuilt om bedrijven die per definitie 'gevangen' zitten op Europees grondgebied, te onderwerpen aan de
strengheid van de voorgestelde verplichtingen bij ongevallen, terwijl op lucht- en zeevaartbedrijven
internationale overeenkomsten van toepassing zijn, op grond waarvan zij zich kunnen onttrekken aan het
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betalen van compensatie voor aangericht leed, zoals uit het tragische geval van de vlucht Parijs-Rio zou
kunnen worden opgemaakt.

Nathalie Griesbeck (ALDE), schriftelijk. – (FR) Bus- en touringcarpassagiers behoren dezelfde rechten te
genieten als bij Europese wetgeving al is toegekend aan vliegtuig- en bootpassagiers. Buspassagiers kunnen
en mogen niet de enigen zijn die niet worden beschermd door een verordening van de Unie. Dat is de
belangrijke boodschap die ik wil uitdragen door voor dit verslag te stemmen, en ik betreur het ten zeerste
dat het niet mogelijk was een gemeenschappelijk kader aan te nemen voor alle vervoerswijzen. Meer in het
bijzonder heb ik voor een groot aantal amendementen gestemd die tot doel hadden vervoermaatschappijen
in hogere mate verantwoordelijk te stellen bij verlies of beschadiging van bagage, en met name bij overlijden
of letsel van passagiers. Ik heb vooral mijn krachtige steun gegeven aan de voorstellen om de rechten van
gehandicapten en mensen met een beperkte mobiliteit te versterken, om vervoer toegankelijk te maken voor
zulke mensen en ook om hen van informatie in een toegankelijke vorm te voorzien, omdat wij
verantwoordelijkheid dragen op dit gebied. Het stelt mij teleur dat er geen compromis kon worden gevonden
met de Raad, die zich zeer weinig bereid heeft getoond om voortgang te boeken. Maar ook al is dit geen
gemakkelijk onderwerp, we moeten een Europees kader hebben om de rechten van deze passagiers te
beschermen en de bemiddelingsprocedure in het najaar zal ons de gelegenheid geven dit opnieuw te bespreken.

Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor het verslag van de heer Cancian gestemd uit naam van
alle passagiers, die de erkenning moeten krijgen die ze verdienen in geval van persoonlijk letsel of schade
aan bagage, of annuleringen en vertragingen van de diensten die worden verleend door vervoerders. Zo
zouden bij verlies of beschadiging van bagage van passagiers vergelijkbare aansprakelijkheidsvoorwaarden
moeten gelden voor de vervoerder als die bij andere vervoerswijzen van toepassing zijn. Bijzondere aandacht
moet ook worden geschonken aan de bescherming van de rechten van passagiers met een handicap of
verminderde mobiliteit, die passende bijstand moeten kunnen krijgen en die gebruik moeten kunnen maken
van structuren die het openbaar vervoer voor hen met name toegankelijker maken. Met dat oogmerk hoop
ik op een concrete inzet van de lidstaten om de bestaande toestand en infrastructuur te verbeteren, om
personen met een handicap of verminderde mobiliteit zo een dienstverlening te garanderen die voorziet in
hun behoeften.

David Martin (S&D), schriftelijk. – (EN) Meer rechten voor autobus- en touringcarpassagiers zijn hard nodig,
en deze tweede lezing van de ontwerpverordening herstelt enkele broodnodige bepalingen inzake de
aansprakelijkheid van vervoerders, inzake de rechten van passagiers in geval van vertraging of annulering,
en in het bijzonder inzake de rechten van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit.
In een tijd waarin we het openbaar vervoer zouden moeten bevorderen als een efficiënte en milieuvriendelijke
optie, zouden deze nieuwe bepalingen voor passagiers hun de bijbehorende rechten geven die zij verdienen.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Aangezien de regelgeving betreffende de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers schaars is, moeten we deze wetgevingsresolutie goedkeuren, omdat de rechten van
passagiers altijd beschermd moeten worden, ongeacht het vervoersmiddel dat ze gebruiken. Het is ook erg
belangrijk om de vervoersinfrastructuur, en het ontwerp van nieuwe voertuigen en gemoderniseerde
voertuigen aan te passen aan de behoeften van passagiers met beperkte mobiliteit.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftelijk. − (PL) Het is een van de taken van de EU-instellingen om
de kant van de burgers te kiezen in conflicten met de bedrijfswereld die alles in het werk stelt om zoveel
mogelijk winst te maken. Dit winstbejag gaat vaak ten koste van de rechten van personen met een handicap
die dikwijls met discriminatie worden geconfronteerd wanneer ze proberen om mobiel te zijn en gebruik
willen maken van vervoersdiensten. Het verbod van elke vorm van discriminatie op grond van een
mobiliteitsbeperking in het autobus- en touringcarvervoer is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd
voor het recht op gelijke participatie in de maatschappij voor mensen met een handicap. Een belangrijk
aspect van de verordening over autobus- en touringcardiensten is de vergoeding in geval van annulering of
vertraging van een vervoersdienst, een maatregel die we ook kennen uit de luchtvaartsector. Dit zou de norm
moeten zijn voor elk type vervoersdiensten, aangezien dit een bewijs is van het respect van de vervoerder
voor de passagiers. Naar mijn mening geldt dit ook voor de bepalingen die vervoersondernemingen verplichten
om aan de slachtoffers van ongevallen een schadevergoeding te betalen, zowel in het geval van lichamelijk
letsel als van de beschadiging van bagage. Dit zijn stappen in de goede richting, aangezien ze bijdragen tot
een versterking van de positie van de burgers ten aanzien van vervoersondernemingen. Rekening houdend
met de bovengenoemde bepalingen heb ik besloten om mijn steun te verlenen aan de aanbeveling voor de
tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.
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Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor gestemd en feliciteer de heer Cancian met zijn, naar
mijn mening, grondige verslag. Ik juich ook de aandacht toe voor de behoeften van passagiers met een
handicap of verminderde mobiliteit, voor wie het openbaar vervoer een essentieel instrument ter integratie
in de maatschappij is, en voor de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen. In de meeste gevallen
wordt het busvervoer namelijk uitgevoerd door kleine ondernemingen. Net zoals het geval is bij trein- en
vliegtuigpassagiers geloof ik dat er een reeks rechten en garanties moet worden vastgesteld voor passagiers
die per bus reizen, waarbij echter rekening wordt gehouden met de kenmerken van dit type dienstverlening.
Daarom ben ik het helemaal eens met het voorstel van de heer Cancian en met zijn zeer evenwichtige
benadering.

Frédérique Ries (ALDE), schriftelijk. – (FR) Dit is een verordening die het dagelijks leven van Europese
burgers zal beïnvloeden, maar waarvan de aanneming op zich heeft laten wachten, aangezien het Europees
Parlement van mening was dat het standpunt van de Raad ambitie ontbeerde en onaanvaardbaar was. Net
als degenen die met andere vervoermiddelen reizen, hebben bus- en touringcarpassagiers fundamentele
rechten die wij met deze verordening trachten te waarborgen: compensatie voor vertraging, annulering,
verlies van of schade aan bagage; non-discriminatie van gehandicapte passagiers en passagiers met een
beperkte mobiliteit; en, bovenal, de verantwoordelijkheid van chauffeurs in het geval van verwonding of
overlijden.

Het reizen is in recente jaren aanzienlijk gedemocratiseerd en dat moet ons tot tevredenheid stemmen. Maar
we kunnen geen prijzen verlagen als daarmee de levens van honderdduizenden kinderen, ouderen en gezinnen
die jaarlijks over onze Europese wegen reizen, in gevaar worden gebracht. Door deze verordening aan te
nemen heeft het Parlement de ambitie getoond om een halt toe te roepen aan de gewetenloze praktijken van
bedrijven met verleidelijke aanbiedingen, die consumenten lokken die vaak geen reisalternatief hebben.

Robert Rochefort (ALDE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het verslag-Cancian over de rechten van
passagiers in het bus- en touringcarvervoer. Deze verordening is essentieel voor de rechtsbescherming van
reizigers, omdat ze Europese regels vaststelt voor de informatievoorziening aan passagiers vóór en tijdens
hun reis, en bijstand en compensatie regelt in geval van een onderbreking van de reis, alsmede specifieke
maatregelen voor mensen met beperkte mobiliteit.

Nu de Raad duidelijk afstand heeft genomen van de ambitieuze aanpak die onze vergadering in eerste lezing
had aangenomen, blijkt uit onze stemming van vandaag de wens een verslag tot stand te brengen dat een
breed gebied bestrijkt. Het gaat dus kalmpjes aan op bemiddeling aankomen. Vanuit dit gezichtspunt ben
ik bijzonder ingenomen met het duidelijke signaal dat wij aan de Raad afgeven door vandaag alle
amendementen aan te nemen die betrekking hebben op vervoerbedrijven, of het nu gaat om compensatie
bij verlies van of schade aan bagage, of compensatie bij letsel, of tragischer, het overlijden van passagiers. Ik
weet zeker dat de Raad nota heeft genomen van onze vastbeslotenheid.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De aanbeveling van de heer Cancian betreffende de
rechten van autobus- en touringcarpassagiers is goedgekeurd, met inbegrip van de punten die betrekking
hebben op belangrijke aspecten als de regels inzake aansprakelijkheid bij ongevallen (2), aansprakelijkheid
voor verlies of beschadiging van bagage (3), aansprakelijkheid bij overlijden of letsel van een passagier (4),
en preciezere formuleringen voor de zorg voor passagiers in geval van vertragingen of onderbrekingen. We
gaan nu verder met de bemiddelingsprocedure.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Terwijl het voorstel van de Raad de reguliere stads-, voorstads-, en
regionale vervoersdiensten en ook de grensoverschrijdende diensten uitsluit, en de lidstaten de kans geeft
om de toepassing van de regeling op landelijke diensten vijftien jaar te vermijden, neemt het verslag in wezen
de belangrijke bepalingen van het eerdere verslag weer op. Die omvatten: de aansprakelijkheid van vervoerders,
die gelijkgesteld zou moeten worden aan andere vervoerswijzen, met bijzondere aandacht voor bijstand en
voorschotten bij ongevallen; de rechten van passagiers bij annulering en vertraging bij vertrek; en de rechten
van personen met een handicap of verminderde mobiliteit. Daarom hebben we voor gestemd.

Vilja Savisaar (ALDE), schriftelijk. – (ET) De stemming van vandaag over het verslag over de rechten van
buspassagiers brengt veranderingen met zich mee die enerzijds duur zijn, maar anderzijds noodzakelijk om
te waarborgen dat alle Europeanen dezelfde mogelijkheden hebben om van busdiensten gebruik te maken.
Naar mijn mening moeten wij onze volledige steun verlenen aan het beginsel dat bussen die worden
aangeschaft en busstations die worden gebouwd ook geschikt moeten zijn voor gehandicapten en mensen
met speciale behoeften. Ik ben ook van mening dat het van wezenlijk belang is aanvullende maatregelen te
nemen en regels in te voeren om de rechten van passagiers te waarborgen zowel bij annuleringen als bij het
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in- en uitladen van bagage. De Europese burgers verdienen exacte en concrete regels die de kwaliteit van de
dienstverlening waarborgen en de rechten en plichten van beide partijen specificeren.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) We hebben vandaag over twee verslagen gestemd die uiterst belangrijk
zijn in het dagelijkse leven van passagiers en die erop gericht zijn om de gebruikers van de respectieve diensten
een aantal rechten te garanderen die zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn met de rechten die al voor andere
vervoerswijzen gelden. Het standpunt dat de Raad heeft ingenomen over het voorstel voor een verordening,
holt de inhoud uit van het voorstel dat de Commissie in 2008 heeft voorgelegd, en van het standpunt dat
het Parlement in eerste lezing heeft vastgesteld. Als het standpunt van de Raad wordt gevolgd, zal het
toepassingsgebied aanzienlijk worden beperkt en zal het merendeel van de exploitanten van autobus- en
touringcardiensten worden uitgezonderd van het toepassingsgebied van de toekomstige verordening. Ik
hoop echter dat er een waardig wettelijk beschermingskader komt dat een oplossing biedt voor problemen
zoals bagageverlies, vertragingen en annuleringen, en dat, in het bijzonder, ondernemingen aansprakelijk
stelt bij overlijden en letsel.

Daarom heb ik voor de wijzingen gestemd die zijn ingediend door mijn collega Cancian teneinde ervoor te
zorgen dat de betrokken passagiers, in het bijzonder passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit,
gebruik kunnen maken van een aangepast vervoersmiddel en dat ze gepaste bescherming genieten. Daarbij
mogen we de huidige moeilijke economische achtergrond en het noodzakelijke behoud van de ondernemingen
die dit soort diensten leveren, nooit uit het oog verliezen.

Aanbeveling voor de tweede lezing-Ayala Sender (A7-0177/2010)

John Attard-Montalto (S&D), schriftelijk. – (EN) De zorgen bij dit verslag waarover is gestemd, zijn de
volgende:

– De uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot kleine boten zou een extra last leggen op
exploitanten van kleine boten, en zij zullen in veel gevallen niet aan de eisen van de verordening kunnen
voldoen.

– In meerdere amendementen wordt de verantwoordelijkheid voor de naleving gelegd bij de havenautoriteiten.
Wanneer passagierterminals worden geprivatiseerd, zoals in geval van Malta, moeten zulke
verantwoordelijkheden bij de haventerminals liggen, en niet bij de havenautoriteiten.

– De hoogte van de vergoedingen wordt heel vaak te hoog gevonden, terwijl de duur van de vertragingen
die in het verslag worden voorgesteld, te restrictief wordt gevonden, wanneer men bedenkt dat de scheepvaart
voor het halen van vertrek- en aankomsttijden veel sterker afhankelijk is van de weersomstandigheden dan
andere vervoerswijzen.

– De voorgestelde termijn van twaalf maanden voor de tenuitvoerlegging is te kort; een periode van 24 tot
36 maanden is passender.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor deze ontwerpverordening betreffende de
rechten van passagiers die reizen over zee of over binnenwateren, omdat het mij van vitaal belang lijkt om
de rechten van mijn mede-Europeanen uit te breiden. Dit verslag en de tendens om reizigers in de Europese
Unie te beschermen, komen met name de rechten van gehandicapten en mensen met beperkte mobiliteit
ten goede. Ik waardeer het ook dat in dit verslag rekening is gehouden met uitzonderlijke omstandigheden.
Ook al zijn en blijven ze uitzonderlijk, ze kunnen reizigers voor grote problemen stellen wanneer ze zich
voordoen. Dit verslag is er ook op gericht om bijstand, hervervoer, terugbetaling en compensatie voor
passagiers in zulke omstandigheden te vergemakkelijken. Dit alles had te maken met een stemming in tweede
lezing. Belangrijk is nu om tot overeenstemming te komen met de Raad van de Europese Unie, zodat deze
verordening zo snel mogelijk in werking kan treden.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) De volledige liberalisering van de markt van het vervoer van passagiers
over zee of binnenwateren is pas mogelijk wanneer de consumenten (en niet alleen de bedrijven) de voordelen
ervan ten volle kunnen benutten. Het is essentieel om de consumenten concrete rechten toe te kennen zodat
de liberalisering echte keuzes mogelijk maakt. We mogen niet vergeten dat 22 van de 27 EU-lidstaten
kustlanden zijn. Daarom is het dringend tijd dat we de veiligheid en de zekerheid van de passagiers van deze
vervoerswijze garanderen teneinde de bescherming van deze passagiers gelijk te trekken met die van de
overige vervoerswijzen. We mogen niet vergeten dat op een aantal punten de regulering van de rechten van
passagiers die over zee of binnenwateren reizen, versnipperd was en verschilde van lidstaat tot lidstaat. Met
deze nieuwe regels kunnen de Europese burgers zeker zijn van onmiddellijke oplossingen voor problemen
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zoals vertragingen, annuleringen of instapweigeringen, van informatieverplichting aan de passagier en van
klachten- en beroepprocedures.

Ik hecht bijzondere waarde aan de bepalingen die het Europees Parlement heeft ingevoerd met betrekking
tot passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid,
non-discriminatie en bijstand. Door een algemeen verbod in te stellen op de weigering om deze personen
te vervoeren dragen we bij aan de strijd tegen sociale uitsluiting en maken we werk van een Unie van mensen
zonder interne grenzen.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Na het succes van de communautaire initiatieven op het gebied van de
regulering van de rechten van vliegtuig- en treinpassagiers, ligt er nu een voorstel voor om de rechten te
reguleren van de passagiers die over zee of binnenwateren reizen. Zoals ik al zei over de aanbeveling waarover
we zonet hebben gestemd, hebben passagiers, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken, het recht op
een hoogwaardige en veilige dienstverlening. Daarom vind ik het voorstel om de regels betreffende de rechten
van autobus- en touringcarpassagiers te harmoniseren, een positieve stap. Meer nog, ik vind dat de rechten
van passagiers in wezen dezelfde moeten zijn, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken, behalve in die
gevallen wanneer dat niet strookt met de kenmerken van de betreffende vervoerswijze.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Aangezien ik pleit voor een gelijke behandeling en gelijke
criteria voor de gebruikers van de verschillende vormen van openbaar vervoer, of het nu lucht- zee- of
wegvervoer betreft, steun ik dit verslag teneinde ervoor te zorgen dat de rechten van de burgers beschermd
zijn in de buitengewone en uitzonderlijke omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens het vervoer
over zee. De verantwoordelijkheid om te bewijzen dat een schip geen passagiers kan vervoeren wegens
uitzonderlijke omstandigheden of slechte weersomstandigheden moet duidelijk bij de vervoerder liggen. Ik
zou willen benadrukken dat de veiligheid van de passagiers onder geen enkele voorwaarde veronachtzaamd
of gerelativeerd mag worden.

Het klachtenbehandelingsmechanisme moet duidelijk en toegankelijk zijn voor de passagiers. Ik verheug
me over het feit dat de bepalingen betreffende klachten- en kennisgevingstermijnen, vervanging van
hulpmiddelen en schadevergoedingen versterkt zijn vanuit het perspectief van de passagier. De strijd tegen
uitsluiting is een prioriteit van de Europese Unie. Daarom ben ik van mening dat we stevige rechten moeten
garanderen voor passagiers met een handicap of met beperkte mobiliteit.

Sylvie Guillaume (S&D), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het verslag-Ayala Sender over de rechten
van passagiers die reizen over zee of over binnenlandse wateren, omdat ik het van belang acht dat deze
passagiers dezelfde rechten en waarborgen genieten als vliegtuigpassagiers. Of het nu gaat om vertraging,
pech, verlies van bagage, of, ernstiger, bij een ongeluk, vervoerbedrijven moeten verantwoording afleggen
en passagiers moeten worden beschermd en indien nodig afdoende gecompenseerd. Ik ben ingenomen met
de aanneming van specifieke maatregelen die vervoerbedrijven verplichten om gehandicapten en mensen
met beperkte mobiliteit bij te staan, en hun personeel daarin op te leiden.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De nieuwe rechten die passagiers op boten en schepen krijgen,
moeten worden verwelkomd. Veel gebieden van Schotland zijn voor hun overleving afhankelijk van
passagiersveerboten, en het is niet meer dan juist dat de mensen die in deze gemeenschappen wonen, sterke
consumentenbescherming krijgen. Het Europese karakter van deze wetgeving zal ook bescherming bieden
aan mijn kiezers die naar het buitenland reizen, alsook aan de vele duizenden mensen van over de hele wereld
die van de pracht van de Schotse hooglanden en eilanden komen genieten.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik steun het voorstel betreffende de rechten van passagiers die
over zee of over binnenwateren reizen dat, in combinatie met het voorstel over de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers, deel uitmaakt van het pakket dat in december 2008 door de Europese Commissie is
gepresenteerd. Met deze voorstellen wordt voortgebouwd op de reeds bestaande rechten die passagiers in
de luchtvaart- en spoorwegsector op grond van de bestaande communautaire wetgeving toekomen; een
voorbeeld overigens van een zeer succesvol Europees wetgevingsproces dat tot tastbare rechten voor de
burgers van de Unie heeft geleid. Diezelfde rechten zijn nu ook van toepassing op het reizen over zee en over
binnenwateren, waarbij uiteraard rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van de betreffende
sectoren. Daardoor worden deze vervoerswijzen aantrekkelijker, betrouwbaarder en worden gelijke
concurrentieomstandigheden gecreëerd voor vervoerders uit de verschillende lidstaten. Door het aannemen
van de verordening en de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften wordt niet alleen de bescherming
van de passagiers in het algemeen verbeterd, maar met name ook de bescherming van gehandicapten en van
mensen met een beperkte mobiliteit. Een te vergaande uitbreiding van het toepassingsgebied van de
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verordening tot kleine boten zou echter tot een extra belasting van de exploitanten van die boten leiden,
waardoor het in veel gevallen voor hen waarschijnlijk onmogelijk zal zijn om aan de vereisten van de
verordening te voldoen.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) De Unie moet aandacht hebben voor de rechten van passagiers die over
zee of binnenwateren reizen, en ervoor zorgen dat ze een hoge bescherming genieten zoals die al voor andere
vervoerswijzen geldt. Ook moeten passagiers met beperkte mobiliteit, ten gevolge van ziekte, leeftijd of
andere factoren, onder dezelfde voorwaarden kunnen reizen als de overige gebruikers. Dit houdt in dat er
geïnvesteerd moet worden in terminals en havens.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) De passagiers van schepen, of ze nu op de binnenwateren reizen
of op zee, zouden dezelfde rechten moeten krijgen als de passagiers van vliegtuigen of treinen. Ook deze
passagiers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een schadevergoeding te eisen. Ook in deze sector
moeten we met name rekening houden met passagiers met speciale behoeftes. Ik heb voor dit verslag gestemd,
omdat het hele pakket, dat ook de rechten van buspassagiers behandelt, een goede zaak is.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Met de aanneming van de ontwerpaanbeveling van
mevrouw Ayala betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen, is de overeenkomst
met de Vervoerraad in haar geheel goedgekeurd, dus de verordening is in tweede lezing definitief geworden.
Ik moet echter mijn zorg uiten over het feit dat een van de opgenomen amendementen, amendement 82,
dat gezamenlijk is ingediend door de S&D-, PPE-, ALDE- en ECR-Fracties, de rechten van personen met
beperkte mobiliteit aanzienlijk verzwakt.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. − (IT) Ondanks het feit dat het verslag bijzondere aandacht besteedt aan de
rechten van passagiers met beperkte mobiliteit en dat de regels in het voordeel van de passagiers worden
aangescherpt, stemmen wij tegen, omdat wij vinden dat er grenswaarden gelden waardoor de wetgeving
niet volledig toepasbaar is.

Laurence J.A.J. Stassen (NI), schriftelijk. − De Partij voor de Vrijheid heeft de rechten van passagiers, en zeker
die van gehandicapten, hoog in het vaandel. Wij zien de rechten van deze passagiers dan ook liefst zo goed
mogelijk beschermd. Wij vinden echter dat Europese wetgeving niet het aangewezen instrument is om
passagiersrechten te beschermen. De PVV is van mening dat het een verantwoordelijkheid van de lidstaten
moet blijven om toe te zien op adequate bescherming van passagiersrechten. Nederland is zelf het beste in
staat zijn om op maat toegesneden beleid te maken. Zo bestaat er in Nederland al lokaal beleid voor
passagiersinfrastructuur en toegang voor minder valide passagiers die over zee of binnenwateren reizen.
Lidstaten, provincies en gemeenten kunnen zelf het beste inschatten wat er nodig is om te voorzien in
landelijke en lokale behoeften.

Daarnaast kan deze Europees opgelegde richtlijn in de praktijk leiden tot extra kosten voor kleine terminals
en zelfstandigen welke als gevolg hiervan hun bedrijf moeten sluiten. Bovendien betekent dit voorstel dat
Nederland in de toekomst gedeeltelijk moet opdraaien voor aanpassingskosten in landen welke hun zaken
niet op orde hebben. Dit heeft ons doen beslissen tegen het voorliggende voorstel te stemmen.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) Het doel van dit verslag is de passagiers die over zee of binnenwateren
reizen een wettelijke bescherming te bieden die lijkt op die welke vliegtuig- en treinpassagiers genieten, en
waarbij in het bijzonder de nadruk wordt gelegd op de situatie van passagiers met een handicap of beperkte
mobiliteit. Ik stel opnieuw met genoegen vast dat natuurrampen worden vermeld. Deze komen jammer
genoeg steeds vaker voor in Europa en veroorzaken grote schade, wat tot mogelijk dramatische situaties
leidt. Daarmee moeten we rekening houden zodat we eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en
zodat er naderhand bijstand kan worden gevraagd.

Ik vind het ook relevant om te onderstrepen hoe belangrijk het is dat informatie over de rechten van passagiers
bij vertragingen en in geval van klachten, vooral als die passagiers buitenlanders zijn, op een duidelijke manier
moet worden verstrekt. Daarom heb ik voor de wijzigingen gestemd die zijn ingediend op het standpunt
van de Raad.

Derek Vaughan (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik sta volledig achter het besluit om passagiers die reizen op
(veer)boten, een vergoeding te geven wanneer ze worden geconfronteerd met vertragingen of annuleringen.
Net als in geval van de luchtvaartsector, verdienen passagiers te worden beschermd tegen verstoring. De
toegang tot diensten moet een prioriteit zijn, en het doet mij genoegen te zien dat in deze wetgeving rekening
wordt gehouden met de rechten van passagiers met een handicap – een handicap mag geen reden zijn om
passagiers niet aan boord toe te laten. Ik hoop dat in de nabije toekomst verdere stappen zullen worden

06-07-2010Handelingen van het Europees ParlementNL76



genomen om tot een regeling te komen voor de rechten van buspassagiers, om bescherming te waarborgen
voor mensen die in Europa reizen.

Aanbeveling voor een tweede lezing: Antonio Cancian (A7-0174/2010) en Inés Ayala Sender
(A7-0177/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) Consumentenrechten moeten beschermd worden. Deze
wetgeving gaat in de goede richting omdat zij voorziet in meer rechten voor passagiers van schepen en
touringcars. Reizigers die gebruik maken van maritiem vervoer, zullen aanspraak kunnen maken op rechten
die vergelijkbaar zijn met de rechten voor vliegtuig- en treinpassagiers zoals vervat in de Europese wetgeving.
Zij zullen bijvoorbeeld recht hebben op een vergoeding in geval van vertraging, annulering of ongeval en
gehandicapte passagiers zullen recht hebben op bijstand.

Carlo Fidanza (PPE), schriftelijk. − (IT) We zouden vandaag iets te vieren hebben gehad als we de twee
verordeningen met betrekking tot de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren en per autobus
of touringcar reizen gezamenlijk hadden aangenomen. We hebben echter een kans laten liggen. Ik juich de
verordening met betrekking tot reizen over zee of binnenwateren toe. Met name de invoering van nieuwe
regels over compensatie bij annulering en vertraging en de garantie op volledige bijstand aan gehandicapte
passagiers zijn twee positieve punten. Ondanks het uitstekende werk van het Parlement was het niet mogelijk
om de verordening met betrekking tot de rechten van passagiers die per autobus of touringcar reizen in
tweede lezing aan te nemen. Het lijkt er bijna op alsof de Raad deze verordening niet wil, door het
toepassingsgebied ervan buitensporig te beperken, door de vankrachtwording ervan te vertragen en door
nauwelijks enige bescherming te bieden aan gehandicapte personen. We willen de duizenden kleine en
middelgrote ondernemingen binnen de sector niet al te zwaar belasten, maar een fatsoenlijk
beschermingsniveau moet worden gegarandeerd. Ik hoop dat er in overleg een aanvaardbaar compromis
kan worden bereikt.

Aanbeveling voor de tweede lezing-Jensen (A7-0211/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Dit verslag heeft tot doel om de invoering en interoperabiliteit van
intelligente transportsystemen in het wegtransport op EU-niveau te versnellen. De verbetering van territoriale
cohesie binnen de Unie gaat mij immer ter harte, en ik meen dat deze richtlijn een stap in de goede richting
zal zijn. Ik heb hem daarom gesteund, vooral ook omdat in de richtlijn zoals deze door de parlementaire
Commissie vervoer en toerisme is goedgekeurd, de kwestie van de bescherming van persoonsgegevens op
evenwichtige wijze wordt behandeld. Ik hoop daarom dat er in tweede lezing een overeenkomst met de Raad
wordt bereikt, want deze richtlijn zal het vertrouwen van Europeanen in de Europese Unie alleen maar ten
goede komen.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun gegeven aan de onderhavige verordening
over het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met
andere vervoerswijzen. Met het oog op het oplossen van de toenemende infrastructurele problemen in het
wegvervoer, kunnen op grond van deze voorstellen geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën
worden ingevoerd. Er dienen echter wel eerst specificaties opgesteld te worden over het gebruik van deze
instrumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de informatie over reizen met uiteenlopende vervoerswijzen,
het verlenen van diensten op het gebied van de verkeersinformatie, het verstrekken van informatie over
veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen en de geharmoniseerde invoering van eCall
in heel Europa. De Commissie dient echter allereerst een jaarlijks werkprogramma op te stellen dat door de
lidstaten uitgevoerd moet worden. Op hun beurt dienen die lidstaten de noodzakelijke maatregelen te nemen
om een effectieve en harmonieuze invoering en het gebruik van vervoerswijzen en vervoersdiensten in de
Gemeenschap te waarborgen door het actualiseren van de informatie over het wegvervoer en middels een
samenwerking tussen de centra voor het beheer van het wegverkeer.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) De doeltreffendheid van de toepassing van informatie- en
communicatietechnologieën in het bereik van het wegvervoer staat buiten kijf. Het is echter gebleken dat de
intelligente vervoerssystemen (ITS) op gefragmenteerde en inefficiënte wijze worden gebruikt. Daarom moet
er dringend een wetgevingskader komen dat de operaties van de systemen harmoniseert en voorziet in een
efficiënt samenwerkingsmechanisme tussen alle partijen die belang hebben bij ITS. Ik ben dan ook van
mening dat de ITS-richtlijn zo snel mogelijk moet worden aangenomen om de invoering van deze technologie
in de sector van het wegvervoer en in interfaces met andere vervoerswijzen te bespoedigen. Deze nieuwe
richtlijn zal op beslissende wijze bijdragen aan een verbetering van de prestaties op milieugebied, de
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energie-efficiëntie, de veiligheid van het wegvervoer en de mobiliteit van passagiers en goederen. Wij moeten
waarborgen dat de interne markt correct functioneert.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over intelligente vervoerssystemen op het
gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen gestemd, omdat deze systemen de
economisch en milieuefficiëntie van de Europese vervoerssystemen zullen vergroten en zodoende zullen
bijdragen aan een versterking van de veiligheid en de organisatie van het vervoer.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Dit voorstel voorziet in een juridisch kader voor de invoering van
intelligente vervoerssystemen (ITS) in Europa op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere
vervoerswijzen (GPS, automatisch alarmsysteem en instrumenten voor verkeerscontrole). De richtlijn heeft
ten doel de interoperabiliteit tussen de systemen te waarborgen en een efficiënt mechanisme voor
samenwerking tussen alle belanghebbenden bij ITS op te zetten. Er worden vier prioritaire gebieden vastgesteld:
1) beter gebruik van verkeersroutes en reisgegevens; 2) beheer van de Europese vervoerscorridors; 3) veiligheid
op de weg; en 4) integratie van het voertuig in de vervoersinfrastructuur. Al deze doelstellingen zullen leiden
tot een efficiënter, veiliger en groener wegvervoer en een grotere interoperabiliteit met de overige
vervoerswijzen. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor een doeltreffende toepassing van de
ITS-systemen. De rapporteur is van oordeel dat de overeenkomst met de Raad, zoals vervat in deze aanbeveling,
de weg zal effenen "om de achterstand in ITS-toepassingen en diensten weg te werken en inefficiënties bij
het reizen op te heffen door het vervoer efficiënter, veiliger en zekerder te maken, terwijl tegelijk bijgedragen
wordt aan de beleidsdoelstelling van een schoner vervoer".

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) De vaststelling van een kader voor het invoeren van een
systeem dat bijdraagt aan de onderlinge koppeling en gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de
verschillende intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer zal een beslissende rol spelen bij
het waarborgen van een meer doeltreffende mobiliteit over de weg in de Europese Unie.

Het samenbrengen en harmoniseren van het volledige dienstenpotentieel van de verschillende
informatiesystemen voor wegvervoer, die thans zonder enige vorm van samenhang en los van elkaar
functioneren, zal grote economische en sociale voordelen opleveren en tegelijkertijd ook de levenskwaliteit
van de burgers verbeteren. Dit zal leiden tot een veiligere en meer ecologische routeplanning en kortere of
snellere trajecten. Deze aanpak is tevens belangrijk om het openbaar beheer van de infrastructuur en de
vaststelling van het vervoerbeleid te verbeteren. Om te waarborgen dat dit initiatief zo veel mogelijk effect
sorteert, moeten wij specificaties ontwikkelen op het gebied van wegvervoer, vooral waar het gaat om de
verbinding met andere vervoerswijzen.

Ik steun de oproep van het Europees Parlement aan de lidstaten om interoperabele toepassingen en diensten
voor intelligente vervoerssystemen te ontwikkelen en onderstreep de noodzaak om een naadloze toegang
te waarborgen en een efficiënt mechanisme voor samenwerking tussen alle belanghebbenden op te zetten.

Nathalie Griesbeck (ALDE), schriftelijk. – (FR) Ik heb met enthousiasme voor dit verslag gestemd, omdat
het pleit voor de ontwikkeling van zogeheten intelligente vervoerssystemen, ofwel: het gebruik van nieuwe
technologieën op het gebied van vervoer. Deze systemen zullen een betere controle en beter beheer van het
wegvervoer mogelijk maken, alsmede een grotere veiligheid voor weggebruikers. Ze zullen leiden tot veiliger
en goedkoper wegvervoer, en tot minder verkeersopstoppingen en een lagere uitstoot van broeikasgassen.
Daarom is de aanneming van dit verslag een grote vooruitgang voor Europeanen, die als eersten profijt zullen
trekken van deze vervoersgerelateerde technologieën, en daar ben ik blij om.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun aan dit document gegeven omdat hierdoor het
gebruik van intelligente oplossingen voor het wegvervoersysteem wordt versneld. In de afgelopen paar jaar
zijn deze oplossingen in een trager tempo uitgevoerd dan bij andere vervoerswijzen het geval is geweest.
Bovendien is die invoering tot nu toe gefragmenteerd verlopen, hetgeen tot een lappendeken aan nationale,
regionale en lokale oplossingen heeft geleid. De invoering van geavanceerde vervoerssystemen is een goede
zaak en dit dient plaats te vinden op basis van een nauwe samenwerking met alle relevante openbare en
particuliere partijen die bij deze sector betrokken zijn. Dat betekent dat deze overeenkomst de weg effent
om de opgelopen achterstand weg te werken en inefficiënties bij het reizen op te heffen door het vervoer
doeltreffender, veiliger en schoner te maken en door de reistijden te verminderen. Dit brengt uiteraard
onmiskenbare voordelen met zich mee voor alle weggebruikers.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van
wegvervoer en de interfaces met andere vervoerswijzen zijn essentieel voor het waarborgen van de operabiliteit
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van systemen, het garanderen van een naadloze toegang tot alle vervoerswijzen en de opzet van een efficiënt
mechanisme voor samenwerking tussen alle belanghebbenden bij intelligente vervoerssystemen. De
aanneming van deze ontwerpresolutie is een belangrijke stap op weg naar de invoering van deze systemen.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) Als we al intelligente vervoerssystemen invoeren, moeten die ook
interoperabel zijn, we moeten van tevoren gezamenlijke normen vastleggen. We hebben onze les geleerd
door de chaos bij de acculaders voor mobiele telefoons. Er is ook rekening gehouden met de wederzijdse
erkenning en de gegevensbescherming, en daarom kan ik zonder meer instemmen met dit voorstel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft
de aanbeveling van Jensen betreffende 'intelligente vervoerssystemen' gesteund. De overeenkomst met de
Raad werd goedgekeurd en de richtlijn is in tweede lezing definitief geworden.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. − (IT) We hebben voor dit verslag gestemd aangezien het een kader biedt
voor de invoering van intelligente vervoerssystemen in de lidstaten met als doel een gecoördineerd en
geïntegreerd systeem tot stand te brengen. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de waarborging van de
persoonlijke levenssfeer, waarbij een lijst met kernprincipes wordt opgesteld die in de toekomst moet worden
gebruikt.

Vilja Savisaar (ALDE), schriftelijk. – (ET) Ik verwelkom het feit dat wij in de stemming van vandaag het
toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere
vervoerswijzen hebben goedgekeurd. In de Commissie vervoer en toerisme heb ik herhaaldelijk de aandacht
gevestigd op het nut en de noodzaak van intelligente vervoerssystemen en natuurlijk ook de bijkomende
effecten van de toepassing ervan op het vervoer en het milieu. Het is goed dat de Raad van zijn eerste standpunt
is afgestapt en nu de snelle en uitvoerige implementatie van deze systemen steunt. Samengevat kunnen wij
zeggen dat intelligente vervoerssystemen ons zullen helpen soepel en probleemloos vervoer te garanderen,
de veiligheid van passagiers te vergroten en het milieu te sparen.

Verslag-Sterckx (A7-0064/2010)

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik verwelkom en steun alle maatregelen betreffende het vervoer in de
Europese Unie die bedoeld zijn om bestaande procedures te vereenvoudigen en onnodige formaliteiten af
te schaffen. Wij mogen niet vergeten dat meer bureaucratie leidt tot hogere kosten voor de ondernemingen
en vaak ook de efficiëntie ondermijnt, wat in deze tijden van crisis onaanvaardbaar is. Wij weten dat de
administratieve lasten − en de bijbehorende extra kosten − het goederenvervoer over zee minder aantrekkelijk
hebben gemaakt en de volledige ontwikkeling van deze vervoerstak danig in de weg staan, hoewel deze
vervoerswijze het minst schadelijk is voor het milieu en daarom des te sterker aangemoedigd en ondersteund
zou moeten worden in het kader van een schone ontwikkeling. Ik ben dan ook bijzonder ingenomen met
het huidige voorstel om de administratieve lasten te verminderen (via het vereenvoudigen van
douaneformaliteiten, richtsnoeren voor fytosanitaire controles en het rationaliseren van documenten) en
hoop dat dit de kustvaart in de Europese Unie nieuw leven zal inblazen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) In deze tijden van ernstige economische crisis en gebrek
aan dynamisme in de diverse sectoren, en gelet op het feit dat de moeilijkheden waarmee de overheidsfinanciën
van de lidstaten kampen, de situatie alleen maar erger maken, moet mijns inziens prioritaire aandacht worden
gegeven aan de vereenvoudiging van de bestaande wetgeving en verordeningen om ondernemingen en
instellingen efficiënter te laten functioneren.

De scheepvaart is onderworpen aan complexe administratieve procedures, zelfs voor schepen die tussen
twee EU-havens varen en geen haven in een derde land aandoen. Hierdoor ontstaan extra administratieve
lasten en onnodige kosten. Daarom verleen ik mijn steun voor maatregelen die leiden tot minder bureaucratie
en daarbij de toepassing van nieuwe technologieën en het concept van gemeenschappelijke Europese ruimte
bevorderen. Doel is de complexe administratieve procedures weg te werken en de administratieve lasten te
verminderen, zodat winst kan worden geboekt.

Dit initiatief om alle intra-Europese goederenvervoer per schip vrij te stellen van overbodige administratieve
formaliteiten en de procedures in de havens van de verschillende lidstaten te harmoniseren is van cruciaal
belang voor de totstandbrenging van enerzijds een Europese maritieme ruimte zonder grenzen en anderzijds
de voorwaarden die nodig zijn om goedkopere en meer aantrekkelijke, doeltreffende en milieuvriendelijke
vervoersdiensten te waarborgen.
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Nathalie Griesbeck (ALDE), schriftelijk. – (FR) Ik heb met overtuiging voor de aanneming van de
wetgevingsresolutie gestemd, omdat ze zorgt voor een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten
die gelden voor schepen die de havens van lidstaten binnenlopen of uitvaren. Ik ben blij dat de resolutie met
een ruime meerderheid is aangenomen. Schepen zullen voortaan niet meer worden onderworpen aan
ingewikkelde en steeds weer terugkerende administratieve formaliteiten: er wordt een standaardformule
ingesteld, alsmede een nieuw elektronisch systeem dat een snelle en eenvoudige informatie-uitwisseling
tussen het schip en de havenautoriteit mogelijk maakt. Dit verslag is een zeer belangrijke stap in de richting
van de totstandkoming van een breed Europees maritiem netwerk zonder belemmeringen, waarvoor ik al
jaren pleit.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun aan dit verslag gegeven omdat voor het zeevervoer
complexe administratieve procedures gelden, zelfs voor schepen die tussen twee EU-havens reizen en die
geen haven in een derde land aandoen. Dat betekent dat er van een aanvullende administratieve belasting
sprake is bij het vervoeren van goederen per schip en dat brengt dus ook extra kosten met zich mee. Dat
maakt het goederenvervoer over zee minder aantrekkelijk waardoor deze vervoerswijze niet optimaal wordt
gebruikt. Wij moeten een uitgebreider gebruik van elektronische gegevensuitwisseling en de invoering van
'e-maritieme systemen' bevorderen. Daarnaast hebben wij één afhandelingsloket nodig, dienen de formaliteiten
verminderd te worden, moet de doorstroming en ruimte in havens gerationaliseerd worden en is er behoefte
aan één gemeenschappelijke taal en aan een vereenvoudiging van de procedure voor het verkrijgen van een
ontheffingsbewijs inzake loodsdiensten (Pilot Exemption Certificate).

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Zeevervoer is ongetwijfeld een van de meest milieuvriendelijke
vervoerswijzen. Daarom moet het worden aangemoedigd, zodat de doelstellingen van de EU 2020-strategie
op milieugebied kunnen worden gehaald. In tijden van internationale crisis vereist de toename van dit soort
vervoer een vermindering van de kosten die verbonden zijn aan de administratieve verplichtingen waaraan
de scheepvaartmaatschappijen onderworpen zijn. Daarom moeten wij de formaliteiten die in de EU-wetgeving
vervat zijn, vereenvoudigen en harmoniseren. Het is essentieel dat er een Europese maritieme ruimte zonder
grenzen komt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft
het verslag Sterckx over meldingsformaliteiten voor schepen in zeehavens gesteund. De overeenkomst met
de Raad is dus goedgekeurd en de richtlijn is in eerste lezing definitief geworden.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Ondanks het feit dat de totstandbrenging van een Europese maritieme
ruimte zonder grenzen van essentieel belang is voor de Europese scheepvaart – aangezien de interne markt
hierdoor wordt uitgebreid tot intra-Europees vervoer doordat belemmeringen worden weggewerkt en de
administratieve procedures waar het mee te maken heeft worden versimpeld – hebben we ons onthouden
van stemming, omdat het verslag enkele gevoelige onderwerpen zoals gegevensbescherming bevat.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) De totstandbrenging van het vrije verkeer in de Europese Unie omvat
ook de oprichting van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen, die ten doel heeft de
controlemaatregelen voor schepen en goederen in de Europese Unie weg te werken of te vereenvoudigen.
Daarom moeten wij de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens van
de lidstaten vereenvoudigen en een systeem voor elektronische informatie-uitwisseling (SafeSeaNet) invoeren
waarmee de nationale systemen interoperabel, toegankelijk en onderling verenigbaar worden.

Ik stem voor de maatregelen die in dit verslag worden voorgesteld, omdat ik van mening ben dat een maritieme
ruimte met minder formele belemmeringen zal bijdragen aan een aantrekkelijker en doeltreffender zeevervoer
en bijgevolg ook een impuls zal geven aan de gerelateerde activiteiten van met name kustgebieden en in het
bijzonder ook eilanden.

Verslag-Grosch (A7-0189/2010)

John Attard-Montalto (S&D), schriftelijk. – (EN) Een groot probleem waarmee de luchtvaart kampt bij het
verlagen van de CO2-emissies, is dat de luchtvaart maar zeer beperkte mogelijkheden heeft om ze te verlagen,
ook al heeft men het hier over 2 procent van de door de mens veroorzaakte emissies (deze maken 3 procent
uit van alle emissies, terwijl de natuur verantwoordelijk is voor 97 procent van de emissies). De enige manieren
waarop de luchtvaart de CO2-uitstoot kan verminderen, zijn: betere technologie – de nieuwste technologieën
worden al ingezet; operationele procedures – de prijs van brandstof heeft ervoor gezorgd dat deze werden
ingevoerd; één Enkel Europees Luchtruim – dit hangt af van regeringen, en het is een debat dat veertig jaar
geleden al is begonnen: het enige dat we afgelopen april hebben gekregen, was een Enkel Leeg Luchtruim
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ten tijde van de vulkaanascrisis, een geval van overmacht waarvoor luchtvaartmaatschappijen de rekening
hebben moeten betalen; en biobrandstoffen – deze zullen nooit in commerciële hoeveelheden het levenslicht
zien, tenzij er serieuze investeringen komen van regeringen/de EU.

De Europese luchtvaartsector verkeert al in zwaar weer. Wat in het verslag wordt voorgesteld, voorspelt
weinig goeds voor een duurzame toekomst voor het vervoer, in het bijzonder als men van plan is om de
vrijheid van verkeer die in het Verdrag is vastgelegd, te waarborgen voor mensen die, zoals de Maltezen, geen
toegang hebben tot een alternatieve vervoerswijze om de rest van de EU en andere delen van de wereld te
bereiken.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Wij moeten ons om drie redenen ernstig bezinnen op de toekomst
van het Europese vervoerssysteem: de uitbreiding van de Europese Unie naar 27 lidstaten, onze
verantwoordelijkheid jegens het milieu en onze verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van passagiers.
Deze bezinning is een onderdeel van dit verslag, waarvan ik meen dat het ten minste in twee opzichten
relevant is: in de eerste plaats ten aanzien van het idee van 'efficiënte comodaliteit', dat meer uitgaat van
complementariteit dan van concurrentie tussen de diverse vervoerswijzen, en ten tweede ten aanzien van
de noodzaak van duurzaamheid in het vervoer, waardoor we naar een 'koolstofvrij' vervoer moeten toewerken
en daarnaast intelligent vervoer moeten ontwikkelen. Ik heb echter mijn steun gegeven aan het amendement
ter zake punt 32, dat de notie van een Europees vervoersfonds in het leven roept. Het komt mij voor dat een
zelfstandig fonds voor vervoer de samenhang van het cohesiebeleid dreigt te ondermijnen; 60 procent van
de fondsen voor dit beleid wordt aan vervoer toegewezen. De bezinning op de organisatie van de
structuurfondsen moet gezamenlijk, op algemene wijze en in het licht van het volgende meerjarige financiële
kader haar beslag krijgen.

Liam Aylward (ALDE), schriftelijk. – (GA) Ik heb mijn steun aan dit verslag gegeven, omdat er behoefte is
aan een duidelijk en consequent beleid voor de vervoerssector. Het vervoer vormt de kern van de interne
markt: de vervoerssector creëert banen, ondersteunt het bedrijfsleven in heel Europa en bevordert de duurzame
groei en het concurrentievermogen in de EU.

In dit verslag wordt gestreefd naar betere prestaties en hogere milieunormen. Daarnaast dient in het
vervoersbeleid prioriteit gegeven te worden aan veiligheid. Bovendien wordt de Commissie verzocht om,
met het oog op het bevorderen van beste praktijken, een studie te laten uitvoeren naar veiligheidsnormen
en naar voorschriften met betrekking tot snelheidsbegrenzers in de lidstaten.

Indien wij significante resultaten willen bewerkstelligen, moeten wij naar mijn idee bindende targets vastleggen.
In het verslag wordt melding gemaakt van een target van 40 procent met betrekking tot het terugdringen
van dodelijke verkeersslachtoffers en van ernstig letsel voor weggebruikers, voetgangers en automobilisten.
Ierland heeft op dit gebied al goede resultaten geboekt en is daarvoor dit jaar geprezen door de Europese
Raad voor Verkeersveiligheid.

Sinds 2001 is het aantal dodelijke slachtoffers in het wegvervoer in Ierland met 41 procent afgenomen en
door dit verslag kan dat resultaat nog verder verbeteren.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) De vervoerssector is uitermate belangrijk voor het streven om
de Europese gemeenschappelijke markt verder te ontwikkelen. Daarnaast vormt deze sector een belangrijk
element voor de ontwikkeling van de EU en haar regio's omdat het vervoer voor 10 procent van het bruto
binnenlands product van de EU zorgt en goed is voor meer dan tien miljoen banen. Dat betekent dat wij een
grotere toegankelijkheid tot dat vervoer moeten waarborgen. Daarnaast moeten wij de infrastructurele
koppelingen verbeteren en het gebruik van verschillende soorten vervoer bevorderen. Wij moeten tegelijkertijd
het grootste probleem bestrijden, te weten de negatieve gevolgen van het verkeer op de gezondheid en het
milieu. Ook dienen wij de hoeveelheid CO2 die het vervoer uitstoot, te verminderen door gebruik te maken
van duurzame maatregelen zoals de coördinatie van energie die uit verschillende bronnen afkomstig is, de
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technologieën en vervoerswijzen
die minder schadelijk zijn voor het milieu. Om deze taken te kunnen uitvoeren, hebben wij echter meer
financiële middelen nodig, niet alleen van de lidstaten, maar ook op EU-niveau.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) De vervoerssector is van vitaal belang voor Europa en
heeft met name gevolgen voor de dienstverlening aan de Europese burger, de werkgelegenheid en het milieu.
In deze resolutie worden de hoofdlijnen van het Europese vervoersbeleid voor de komende tien jaar uitgezet.
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het terugdringen van het effect van de vervoerssystemen op
het probleem van de klimaatverandering. Het vervoer is verantwoordelijk voor 25 procent van de CO2-emissies
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in Europa. Het is dan ook essentieel dat wij schonere voertuigen en efficiëntere vervoerssystemen ontwikkelen
om dit effect te beperken.

Marielle De Sarnez (ALDE), schriftelijk. – (FR) Het verslag over 'Een duurzame toekomst voor het vervoer'
is een positief signaal in de richting van efficiënt en geïntegreerd Europees vervoer. Wanneer de procedures
van wederzijdse erkenning en goedkeuring van voertuigen niet worden versneld, zal de toegang tot de markt
langdurig en kostbaar zijn. Minder wegvervoer, meer spoorwegen, rivier- en zeeverbindingen voor
vrachtvervoer, behoud en bescherming van het milieu – deze projecten schetsen een beeld van een ideaal
Europa. Maar dat stemt niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Al deze projecten hebben vertraging
opgelopen door een gebrek aan politieke wil, aan coördinatie tussen de lidstaten en aan financiering. Er is
weinig dat wijst op een gedeelde ambitie. Tussen nu en 2020 moet de Europese Unie aan veel uitdagingen
het hoofd bieden: het nieuwe witboek van de Europese Commissie over het Europese vervoersbeleid voor
de komende tien jaar biedt de kans een algemene, geïntegreerde en kruislingse strategie uit te stippelen,
waarmee de uitdagingen van de komende jaren kunnen worden aangegaan. Met de resolutie die we zojuist
hebben aangenomen, wordt een krachtig signaal aan de Europese Commissie afgegeven. Ze is de eerste
aanzet tot deze strategie, en heeft tot doel het vervoer weer een volwaardige plaats te geven in het Europese
beleid.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over een duurzame toekomst voor het vervoer
gestemd, omdat een duurzaam vervoer van vitaal belang is, niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook met
het oog op de sociale, economische en territoriale samenhang van de Europese Unie. Er zijn meer inspanningen
en innoverende investeringsvormen nodig om het trans-Europese vervoersnet te voltooien en de duurzame
ontwikkeling van het vervoer op de middellange en lange termijn te waarborgen.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Uit de gegevens in het verslag blijkt dat de vervoerssector in de Europese
Unie 10 procent van de welvaart (bbp) vertegenwoordigt, werk geeft aan meer dan tien miljoen mensen en
verantwoordelijk is voor 25 procent van de totale CO2-uitstoot. Deze cijfers tonen aan dat wij het vervoer
niet over het hoofd mogen zien wanneer wij het hebben over de toekomst van de Europese Unie, de
EU 2020-strategie of zelfs het cohesiebeleid. Het vervoersbeleid moet uiteraard in de eerste plaats de veiligheid
van de passagiers en de gebruikers waarborgen. Daarom hebben wij hier vandaag overigens twee initiatieven
over de rechten van passagiers aangenomen. Er zijn echter nog andere doelstellingen die niet uit het oog
mogen worden verloren. Ik denk dan met name aan de coherente en harmonieuze ontwikkeling van alle
regio's, waarbij de kust en het binnenland en de grote steden verbonden moeten worden met de minder
ontwikkelde gebieden, en aan milieubescherming en vermindering van de CO2-uitstoot, waarbij voorrang
moet worden gegeven aan de minst verontreinigende vervoerswijzen, namelijk de kustvaart en het
spoorvervoer, die op het gebied van goederenvervoer een prioritaire plaats moeten innemen. Een adequaat
en efficiënt vervoersnet is essentieel om de interne markt daadwerkelijk in de praktijk te brengen en het vrije
verkeer van personen en goederen mogelijk te maken. Daarom hebben wij hier vandaag ook reeds een
voorstel over intelligente vervoerssystemen (ITS) in stemming gebracht dat moet leiden tot een beter
geïntegreerd, veiliger en efficiënter Europees vervoer.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) De vervoerssector is van groot belang voor de verwezenlijking
van de Europese interne markt. Hierdoor wordt het vrij verkeer van mensen en goederen in de Europese
Unie pas echt mogelijk gemaakt. Het is bovendien een essentieel element in de ontwikkeling van de Europese
Unie en haar regio's en het is rechtstreeks van invloed op de sociale cohesie van de regio's. Daarom mag het
vervoersbeleid niet los gezien worden van andere beleidssectoren, zoals het regionaal, milieu-, economisch,
sociaal en werkgelegenheidsbeleid. De vervoerssector produceert, gemeten aan het bruto binnenlands
product, 10 procent van de welvaart van de Europese Unie en voorziet in meer dan tien miljoen banen, maar
veroorzaakt anderzijds ook ongeveer 25 procent van de totale CO2-uitstoot. Daarom wil ik hier onderstrepen
dat het koolstofvrij maken van het vervoer een prioriteit moet zijn. In dit verband dient te worden gewezen
op de mogelijkheid om de externe kosten te internaliseren.

Deze aanpak zal echter slechts een beslissende bijdrage leveren aan de vermindering van de uitlaatgassen,
het lawaai en de vervoersproblemen als aan twee voorwaarden is voldaan: enerzijds moet de internalisering
van de externe kosten alle vervoersdragers omvatten en anderzijds moeten de inkomsten ten goede komen
aan de duurzaamheid van de infrastructuur.

João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Het verslag bevat richtsnoeren voor de toekomst van de
vervoerssector die ons van onmiskenbaar belang lijken, zoals investering in milieuvriendelijkere vervoerswijzen
en passende onderlinge verbindingen, vaststelling van plannen voor duurzame mobiliteit in stedelijke
gebieden, bevordering van het openbaar vervoer, erkenning van de rechten van passagiers en met name van
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personen met beperkte mobiliteit, aanneming van maatregelen om de veiligheid op de weg te vergroten en
eerbiediging van de rechten van werknemers in de sector. Deze lijst van toe te passen richtsnoeren staat
evenwel haaks op de nadruk die wordt gelegd op de voltooiing van de interne markt of, liever gezegd, op de
nadruk die wordt gelegd op de liberalisering van de sector, of het nu gaat om het spoorvervoer, de scheepvaart
en de kustvaart of het luchtvervoer.

Uit de ervaring in diverse lidstaten − waaraan in het verslag niet wordt gerefereerd − is duidelijk gebleken
dat de ontmanteling van de openbare vervoerssector ten gevolge van privatisering en opoffering aan de
winstlogica de sector onttrekt aan de democratische controle van de burgers en leidt tot resultaten die
indruisen tegen de in het verdrag genoemde intenties. Gevolg hiervan is een sterke achteruitgang van de
dienstverlening, waarbij de sociale functie volledig wordt genegeerd of vertekend. Dat geldt voor zowel de
veiligheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening als de rechten van werknemers, om
maar enkele punten te noemen.

Carlo Fidanza (PPE), schriftelijk. – (IT) Het verslag-Grosch vormt een uitstekend uitgangspunt in afwachting
van het Witboek van de Europese Commissie. Verdere ontwikkeling van comodaliteit en interoperabiliteit,
speciale aandacht voor het veiligheidsvraagstuk (binnen sommige sectoren wordt veiligheid gewaarborgd
door de rol van de agentschappen te versterken), de voltooiing van de interne markt en investering in
onderzoek en ontwikkeling voor ITS vormen de te volgen richtlijnen. Een van de grootste uitdagingen die
echter voor ons ligt, en zonder welke de andere doelstellingen waarschijnlijk worden genegeerd, is om
adequate financiering veilig te stellen voor de TEN-T-netwerken, vanaf het volgende financiële vooruitzicht
aan de hand van de oprichting van een passend fonds. In dit opzicht moet het Middellandse Zeegebied
worden beschouwd als een natuurlijke verbinding tussen de EU en de opkomende markten in het oosten
van de wereld. Tot slot ben ik het ermee eens dat er verder geïnvesteerd wordt in stedelijke mobiliteit en
moderner goederenlogistiek waardoor stedelijke gebieden minder snel dichtslibben en vervuilende emissies
worden teruggedrongen.

Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk. – (FR) In het verslag wordt gepleit voor veiliger, efficiënter en minder
verontreinigend vervoer. Kortom, hele conventionele en voor de hand liggende zaken.

Niettemin hebben enkele punten onze aandacht getrokken en ertoe geleid dat we tegen het verslag hebben
gestemd: de voortdurende focus op CO2-emmissies met bindende doelen, terwijl de SOx- en NOx-emissies
van het zeevervoer slechts zijdelings worden vermeld en zelfs ecologische deugden worden toegedicht; het
voorstel om een Europees agentschap voor wegvervoer op te richten, waarvan het belang op zijn zachtst
gezegd twijfelachtig is, gezien de kritiek van beperktere doelmatigheid, aanzienlijke kosten en willekeurig
beheer van een groot aantal bestaande Europese agentschappen; het voorstel om een Europees vervoersfonds
op te richten en aldus bijkomende kosten te creëren, zonder enige bijzonderheden over de financiering; en
bovenal de bewering, eens te meer, dat alle problemen zullen worden opgelost door nog meer liberalisering
van de sector en een toename van de kustvaart .

Toch weten we dat deze liberalisering negatieve effecten heeft gehad, in het bijzonder op het onderhoud van
de spoorwegen en dus op de veiligheid. Wij weten ook, of we zouden moeten weten, in welke mate het
vrijgeven van nationaal vervoer aan buitenlandse investeerders tot problemen van oneerlijke concurrentie
leidt.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Het Parlement heeft vandaag een krachtige boodschap
afgegeven dat Europa toe moet naar duurzamer vervoer. Mijn eigen land, Schotland, heeft een van de meest
ambitieuze wetgevingen inzake klimaatverandering in de wereld, en de Schotse regering bevordert actief
duurzame vervoersinitiatieven, waaronder steun voor fietsen en lopen, koolstofarme voertuigen en alternatieve
brandstoffen. De stemming van vandaag roept op tot eensgezinder denken in heel Europa.

Bogusław Liberadzki (S&D), schriftelijk. − (PL) Ik heb voor de definitieve versie van het verslag gestemd.
Ik heb evenwel ernstige bedenkingen bij het resultaat van de stemming over amendement 6 dat door een
aantal leden van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) is ingediend.

De kerngedachte van de oorspronkelijke tekst kwam erop neer dat niet-gebruikte middelen uit het
Cohesiefonds voor investeringen op het gebied van vervoer mogen worden gebruikt. Deze maatregel wordt
gerechtvaardigd door de investeringsbehoeften van de begunstigde lidstaten, zoals heel duidelijk blijkt uit
het voorbeeld van Polen. Daarenboven hadden wij gerekend op een bedrag van ongeveer 23 miljard euro
voor TEN-T. Het bedrag dat we hebben ontvangen, ligt echter drie keer lager. Amendement 6 voorziet noch
in extra middelen voor vervoer, noch in de vrijmaking van middelen die niet voor de geplande doelstellingen
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worden gebruikt. In de plaats van een versoepeling van het Cohesiefonds hebben we een fonds gekregen dat
geen enkele flexibiliteit biedt. Ik wil graag alle collega's bedanken die tegen amendement 6 hebben gestemd.

Petru Constantin Luhan (PPE), schriftelijk. – (RO) Vervoer vervult een meervoudige functie, met directe
invloeden op economisch, sociaal en territoriaal gebied. Dit is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van
de Europese Unie en haar regio's en van cruciaal belang voor de Europese economie. De vervoerssector
genereert ongeveer 7 procent van het BNP van de EU en meer dan 5 procent van alle banen.

Daarnaast biedt vervoer de burgers toegang tot vrijheden zoals de vrijheid om te werken en wonen in
verschillende delen van de wereld, of de vrijheid om zaken te doen en persoonlijke contacten te leggen.

Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik de doelstelling van het Europese vervoersbeleid steun. Het gaat om
het opzetten van een duurzaam vervoerssysteem, dat zal voldoen aan alle economische, sociale en ecologische
behoeften van onze burgers, en om het aanmoedigen van een samenleving gericht op insluiting en van een
volledig geïntegreerd, concurrerend Europa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Deze tekst biedt niet de middelen om de hoge sociale-
en milieunormen die van essentieel belang zijn voor de vervoerssector, in te voeren. Door zichzelf in het
kader van de koolstofmarkt te plaatsen, door de mogelijkheid van verhoogd luchtverkeer toe te laten, door
een drastische liberalisering van deze sector te bepleiten teneinde de concurrentie te verhogen, doet dit verslag
alle milieunormen die die naam waardig zijn, teniet.

Door zich alleen te bekommeren om infrastructuur en in het geheel niet om de loonsituatie van werknemers
in de sector, spreidt het de maatschappelijke onverschilligheid ten toon die kenmerkend is voor de schadelijke
liberalisering waarmee het Europese project om zeep wordt geholpen. Ik stem tegen dit verslag.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) De vervoerssector is een belangrijk element voor de economische
ontwikkeling van de Europese Unie en haar regio's. Hij is rechtstreeks van invloed op de concurrentiepositie
en de sociale cohesie van de regio's en levert ook een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en de consolidatie
van de interne markt. Aangezien deze sector van vitaal belang is voor de economie zal hij een essentiële rol
spelen in de EU 2020-strategie, inzonderheid met betrekking tot de vermindering van de CO2-uitstoot.
Daarom moet, ondanks het belang van de vervoerssector voor de economie, de werkgelegenheid en de
mobiliteit van mensen in hun beroep en hun privéleven, geïnvesteerd worden in een verbetering van de
milieuprestaties van het vervoer in het algemeen en het wegvervoer in het bijzonder en in veiligheid, aangezien
deze sector in 2008 ongeveer 39 000 doden heeft veroorzaakt. Ondanks de crisis, die de vervoerssector
ernstig heeft getroffen, is het tijd om de sector grondig te hervormen en veiliger, duurzamer en efficiënter te
maken.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) We zijn nog steeds ver verwijderd van duurzaamheid in de
vervoerssector. Er zijn niet alleen tekortkomingen bij de coördinatie binnen de landen, maar ook tussen de
landen, dat blijkt wel uit het voorbeeld van het grensoverschrijdende treinverkeer. Ook bij de belangrijke
verbindingen in het kader van de TEN-projecten lopen we flink achter op het schema. En we zijn nog mijlenver
verwijderd van gecoördineerde dienstregelingen, een eis die hier is herhaald. Dit document is eigenlijk een
soort herhaling van de oude strategieën, die nog niet zijn omgezet. Daarom heb ik me van stemming
onthouden.

Cristiana Muscardini (PPE), schriftelijk. – (IT) De door het Parlement aangenomen tekst zet Europa aan om
een stap vooruit te maken binnen een bijzonder gevoelige sector als die van het vervoer, die de spil vormt
van de interne markt. Het verkeer van personen en goederen is ervan afhankelijk en het waarborgt de
noodzakelijke territoriale cohesie voor werkgelegenheid en economische groei met gevolgen voor de kosten
en de bescherming van het milieu.

Wij zijn van mening dat er ook binnen de vervoerssector meer aandacht moet worden besteed aan veiligheid,
zowel aan de veiligheid van de vervoerde goederen, de passagiers en van de gehele infrastructuur.

De Europese economie, en daarmee de werkgelegenheid, is afhankelijk van de duurzame toekomst van het
vervoer. Daarom moet de Unie de lidstaten op korte termijn voorzien van enkele dringende doelstellingen,
zoals de termijn voor de totstandbrenging van kleine infrastructuren. Als deze ontbreekt, wordt de soepele
stroom van goederen en personen verhinderd met serieuze schade voor de economie en een toenemende
verontreiniging tot gevolg.
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Daarom moeten er in heel Europa gelijke termijnen gelden voor de voltooiing van deze werken, maar ook
vaste termijnen voor het herstel van wegen of gesloten spoorwegen als gevolg van natuurlijke of onvoorziene
gebeurtenissen. De omzetting van een deel van het vervoer over de weg naar vervoer per spoor of over het
water, dat tot op heden door teveel vertragingen is geplaagd, is noodzakelijk om het verlies van banen tegen
te gaan en de daaruit voortvloeiende verarming van een deel van de bevolking.

Tot slot moet er bijzondere aandacht worden besteed aan perifere of probleemgebieden die in deze staat
blijven door het gebrek aan voldoende infrastructuur voor het wegennet.

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor het verslag-Grosch gestemd, omdat ik vind dat de
richtlijnen en de verzoeken die het bevat, evenwichtig zijn en streven naar duurzame ontwikkeling van het
vervoer, waardoor een sector wordt ondersteund die van strategisch belang is voor de economische groei
en de groei van Europa zelf, terwijl ook milieuvraagstukken worden aangepakt.

De vervoerssector draagt bij aan de ontwikkeling en concurrentiekracht van de EU en aan de voltooiing van
de interne markt en daarnaast is het van invloed op de levenskwaliteit van de burgers. Comodaliteit, de
kwaliteit van de openbare diensten, verbeterde investeringsplannen voor infrastructuur en technische
interoperabiliteit op lange termijn en steun voor technologische innovatie, onderzoek, energie-efficiëntie,
schone technologie en veiligheid zijn cruciale factoren en ik hoop dat de Commissie hier rekening mee wil
houden bij het opstellen van het volgende Witboek.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) Het verminderen van de CO2-uitstoot van het vervoer is een
belangrijke politieke doelstelling, die in de toekomst met grotere betrokkenheid moet worden nagestreefd.
De negatieve gezondheids- en milieueffecten van vervoer een zijn namelijk een uitdaging van formaat, met
name tegen de achtergrond van de bestrijding van klimaatverandering.

De vermindering van CO2-uitstoot kan het volume uitlaatgassen, lawaai en verkeersopstoppingen alleen
significant verminderen als aan twee voorwaarden wordt voldaan: de internalisering van de externe kosten
moet betrekking hebben op alle vormen van vervoer, en de verkregen inkomsten moeten worden gebruikt
ter verbetering van een duurzame infrastructuur.

Er mag niet voorbijgegaan worden aan de effecten van de financiële en economische crisis op de vervoerssector,
aangezien deze zeer kwetsbaar is gebleken voor de crisis. Ik ben van mening dat de crisis moet worden gezien
als een kans om gerichte steun te bieden aan de vervoerssector in de toekomst, door het stimuleren van
investeringen. Deze investeringen moeten niet slechts snelle hulp bieden, maar ook de milieuprestaties en
de veiligheid helpen verbeteren en nieuwe groene banen creëren, door het ontwikkelen van zowel nationale
instrumenten als Europese politieke instrumenten. De Commissie en de lidstaten moeten doorgaan met de
uitwisseling van beste praktijken (bijvoorbeeld in het kader van de Conventie van Burgemeesters of het
initiatief CIVITAS), waardoor gemeenschappen de kans krijgen om te leren van de ervaring van andere
Europese burgers.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Het initiatiefverslag-Grosch over een duurzame
toekomst voor het vervoer is met ruime meerderheid aangenomen (559 stemmen voor; 34 tegen;
82 onthoudingen). De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft voor het verslag gestemd. Helaas
zijn ons amendement 4 (over een CO2-reductie van 30 procent voor de hele vervoerssector (169 stemmen
voor; 497 tegen)) en ons amendement 5 (over criteria voor de medefinanciering van duurzame Europese
infrastructuur (123 stemmen voor; 540 tegen)) verworpen. Ook amendement 6 van de Commissie regionale
ontwikkeling (over coördinatie van de medefinanciering van het Europees vervoer in plaats van het instellen
van een vervoersfonds) werd met een kleine meerderheid verworpen (311 stemmen voor; 364 tegen).

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. – (IT) Het voorstel dient als basis voor de voorbereiding van het Witboek
van de Commissie met speciale aandacht voor de bescherming van het milieu. Wij staan achter de resolutie,
ondanks de risico's die zijn ontstaan doordat het Parlement op voorhand al te fundamentalistische standpunten
heeft aangenomen. We moeten de noodzaak tot bescherming van het milieu in evenwicht brengen met de
huidige economische crisis die we doormaken. Wij zijn tevreden dat er zoveel nadruk op veiligheid wordt
gelegd.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), schriftelijk. − (SV) Het verslag zal gevolgen hebben voor het aanstaande
groenboek over een geïntegreerd vervoersbeleid. Ik heb tegen het verslag gestemd, omdat het verslag de
totale liberalisering van het vervoersbeleid bepleit. De lidstaten zullen worden gedwongen om grote delen
van hun fiscaal en sociaal beleid op te geven, evenals gebieden zoals onderwijs en opleiding – aangelegenheden
die tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren.
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Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik ben van oordeel dat de vervoerssector essentieel is voor de
ontwikkeling van de Europese Unie en haar regio's, aangezien deze sector van invloed is op de
concurrentiepositie en de economische, sociale en territoriale samenhang van de regio's en bijdraagt aan de
effectieve verwezenlijking van de interne Europese markt. Het is belangrijk dat met het oog op de toekomst
van het vervoer wordt gestreefd naar duurzaamheid en interoperabiliteit. Daarom verwelkom ik de voorstellen
waarin de doelstellingen voor 2020 worden uiteengezet en waarmee met name een procentuele verlaging
van de CO2-uitstoot en een daling van het aantal ongevallen worden beoogd. Een ander positief element is
het begrip van efficiënte comodaliteit, dat des te relevanter is voor ultraperifere regio's zoals Madeira, vooral
wanneer het gaat om de onderlinge verbinding van het weg-, zee- en luchtvervoer.

Ik kan mij echter niet vinden in het initiatief om een specifiek fonds voor de revitalisering van de vervoerssector
in het leven te roepen, omdat ik van mening ben dat dergelijke financiële middelen voor rekening moeten
komen van de diverse bestaande mechanismen. Zij moeten worden afgestemd op de prioriteiten van het
cohesiebeleid en de coördinatie moet plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de verschillende
Europese beleidsmaatregelen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), schriftelijk. – (RO) Ik heb voor het verslag-Grosch over een duurzame toekomst
voor het vervoer gestemd, omdat ik van mening ben dat de aanbevelingen een plaats moeten krijgen in het
toekomstige Witboek over de ontwikkeling van trans-Europees vervoer.

De vervoerssector is een van de belangrijkste sectoren voor de economische ontwikkeling en het
concurrentievermogen van de EU en voor haar economische en sociale cohesie. Helaas zijn de aan deze
sector toegekende middelen onvoldoende. De TEN-T-begroting voor de periode 2007-2013 is slechts
8,13 miljard euro, terwijl de middelen die via het cohesiebeleid voor transport zijn bestemd, slechts elf
procent uitmaken van de totale begroting voor dit beleid.

Ik roep de EU op om onmiddellijk aanvullende middelen toe te kennen voor de ontwikkeling van het
trans-Europese vervoerssysteem en om dit te integreren met de vervoerssystemen in naburige landen. Daarom
heb ik tegen amendement 6 gestemd. Dit amendement wil in plaats van het opzetten van een vervoersfonds
met meer middelen dan op dit moment in de EU-begroting zijn vrijgemaakt, een mechanisme voor het
coördineren van de verschillende huidige bronnen van vervoersfinanciering. Uiteraard moet de EU de
bestaande middelen voor vervoersfinanciering beter coördineren, maar het is absoluut noodzakelijk om ook
nieuwe instrumenten te creëren om de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur te financieren.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftelijk. − (EN) Op dit moment zijn de Baltische staten in belangrijke mate
afgezonderd van het Europese vervoersnetwerk. We moeten ernaar streven het Oostzeegebied beter te
integreren met de prioritaire verbindingen van TEN-T, waaronder de spoorwegas van Berlijn naar de
Oostzeekust (TEN-T1) en de Snelwegen over zee (TEN-T 21). Er moet ook meer nadruk worden gelegd op
de korte vaart en de binnenvaart, die kostenefficiënt zijn en bovendien in toenemende mate milieuvriendelijk.
Om ook in de toekomst de concurrentie aan te kunnen moeten veel Europese havens, zoals Klaipėda in
Litouwen, hun infrastructuur moderniseren. De gevolgen van de financiële crisis voor de vervoersector
mogen echter niet worden vergeten. Gezien de schaal van de benodigde investeringen in het vervoer is het
cruciaal dat er wordt gezorgd voor Europese samenwerking en dat de projecten zorgvuldig worden
geprioriteerd. Vervoer behelst meer dan alleen vrachtwagens, verkeer en tarieven. Vervoer heeft ook betrekking
op het vrije verkeer van personen en goederen, en op de ontwikkeling van de Europese interne markt. Vervoer
is ook goed voor de werkgelegenheid. Bovenal moet, zoals recente trein- en vliegtuigongelukken ons weer
duidelijk hebben gemaakt, veiligheid een van de prioriteiten van het vervoersbeleid blijven.

Artur Zasada (PPE), schriftelijk. − (PL) Ik heb met genoegen kennis genomen van de uitslag van de stemming
van vandaag. Het verslag-Grosch bevat voorstellen die het mogelijk moeten maken om tegen 2020 bijzonder
ambitieuze doelstellingen te bereiken. De rapporteur heeft zich onder meer uitgesproken voor het verhogen
van de verkeersveiligheid, het terugdringen van het aantal dodelijke ongevallen met 40 procent, het
verminderen van de CO2-emissies van het wegverkeer met 20 procent en het verdubbelen van het aantal
bus-, tram- en treinpassagiers.

Ik sluit me aan bij de algemene boodschap van het document: het is van essentieel belang om werk te maken
van een duurzame en samenhangende visie op de toekomst van het vervoer als een sector die een centrale
rol speelt in de interne markt en die niet alleen het vrije verkeer van personen en goederen garandeert, maar
ook de territoriale cohesie in de hele Europese Unie.

Ik kon evenwel niet akkoord gaan met een van de voorstellen van de rapporteur. Ik betwijfel of het zin heeft
om een vervoersfonds op te richten. Dit zou er in de toekomst immers toe kunnen leiden dat wordt afgezien
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van het bestaande systeem waarbij er sprake is van een scheiding tussen de structuurfondsen en het
Cohesiefonds.

Verslag-Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) Met het Verdrag van Lissabon hebben we het recht om
verzoekschriften aan het Europees Parlement te richten kunnen bevestigen, wat goed aansluit op de
ontwikkeling van een Europees burgerschap. De aanhoudende verwarring tussen nationale bevoegdheden
en die van Europese instellingen onderstreept echter dat Europese burgers zich nog niet volledig bewust zijn
van hun rechten. Om die reden heb ik, door voor dit verslag te stemmen, mijn steun gegeven aan een betere
informatievoorziening inzake de verzoekschriftenprocedure. Een Europees verzoekschrift moet burgers in
staat stellen om met het Parlement hun zorgen te delen over het effect van diverse Europees beleidsvormen
en wetten op hun dagelijks leven. In dit verslag worden ook mogelijkheden voorgesteld die op mij een
redelijke indruk maken, zoals een verbetering van de website over verzoekschriften op de parlementaire
portal, of de instelling van één informatiepunt waar burgers te rade kunnen gaan.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Het Parlement wordt rechtstreeks gekozen door de burgers. Het
recht tot het indienen van verzoekschriften verschaft de Europese burgers een middel om zich tot hun
vertegenwoordigers te richten wanneer zij van oordeel zijn dat hun rechten met voeten worden getreden.
Het Parlement heeft de plicht om deze klachten te onderzoeken en het mogelijke te doen om aan deze
schendingen een einde te maken en de burgers de geschiktste en snelste middelen tot herstel aan te reiken.
Het aantal ontvangen verzoekschriften is toegenomen, al zijn niet alle verzoekschriften ontvankelijk verklaard.
Hieruit blijkt dat steeds meer burgers zich bewust zijn van dit recht, dat de mogelijkheid biedt om de impact
van de Europese wetgeving op het dagelijkse leven van de burger te beoordelen.

Het Verdrag van Lissabon heeft dit recht bevestigd als een van de hoekstenen van het Europese burgerschap
en het heeft de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd voor een nauwere betrokkenheid van de burgers bij
het besluitvormingsproces in de Europese Unie, ter versterking van haar legitimiteit en haar
verantwoordingsplicht. Het is van vitaal belang dat wij deze betrokkenheid bevorderen. Het lijkt mij dan
ook nuttig een portaal te creëren dat een interactief multi-stage template biedt voor verzoekschriften en dat
burgers informeert over de mogelijke uitkomsten van verzoekschriften en de behandelde terreinen.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik stem voor de hoofdpunten van dit verslag en ik feliciteer de Commissie
verzoekschriften met het werk dat zij in 2009 heeft verricht. Het was een buitengewoon druk jaar voor een
commissie waarvan de agenda wordt bepaald door de burgers die hun recht tot het indienen van
verzoekschriften aan het Parlement uitoefenen.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon bevestigt het recht tot het indienen van verzoekschriften
als een van de hoekstenen van het Europese burgerschap. Uit de statistieken met betrekking tot het aantal
ontvankelijk verklaarde verzoekschriften blijkt evenwel dat het recht om een verzoekschrift in te dienen, als
instrument dat Europese burgers in staat stelt hun bezorgdheid over de effecten van het EU-beleid en de
EU-wetgeving in het dagelijkse leven uit te drukken aan het Parlement, nog niet correct wordt uitgeoefend
door alle burgers die er gebruik van maken.

Deze vaststelling verplicht ons ertoe ons te blijven inspannen om de Europese burgers beter in te lichten en
een beter inzicht te geven in de mechanismen en instrumenten die de Europese Unie tot hun beschikking
stelt. Daarom verwelkom ik het voorstel om op Europees niveau een one-stop shop op te zetten teneinde
de burgers een leidraad te verschaffen wanneer zij zoeken naar antwoorden en oplossingen voor alle kwesties
die zij als een schending van hun rechten ervaren.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in
werking is getreden, heeft de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd voor een nauwere betrokkenheid van
de burgers bij het besluitvormingsproces in de Europese Unie, ter versterking van haar legitimiteit en haar
verantwoordingsplicht. Het spreekt vanzelf dat de Europese wetgeving een directe impact heeft op de burgers.
Daarom moeten zij worden aangemoedigd tot een actieve deelname en moeten zij zich met name uitspreken
over de doeltreffendheid, de tekortkomingen en de leemten van de wetgeving. Het recht tot het indienen van
verzoekschriften, dat verankerd is in het Verdrag van Lissabon, verschaft de Europese burgers een middel
om zich tot het Parlement te richten wanneer zij van oordeel zijn dat hun rechten met voeten worden
getreden.

Via de Commissie verzoekschriften onderzoekt het Parlement eventuele schendingen en tracht het die
ongedaan te maken. Ik ben ervan overtuigd dat het Parlement nauw zal worden betrokken bij de ontwikkeling
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van het nieuwe burgerinitiatief, zodat dit instrument ten volle zijn doel kan bereiken en grotere doorzichtigheid
en verantwoordingsplicht in het EU-besluitvormingsproces kan waarborgen, door burgers in staat te stellen
verbeteringen in of aanvullingen op de EU-wetgeving voor te stellen.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Uit het jaarverslag van de Commissie verzoekschriften blijkt dat de
Europese burgers zich steeds vaker tot hun vertegenwoordigers richten wanneer zij van oordeel zijn dat hun
rechten met voeten worden getreden. Daarom is het belangrijk om de toegang tot het indienen van
verzoekschriften voor belanghebbenden te vergemakkelijken, met name via het internet en de elektronische
media. In het merendeel van de verzoekschriften blijft met name de tenuitvoerlegging van de Europese
wetgeving op het gebied van de interne markt en het milieu een bron van zorg, omdat de lidstaten vooral
op deze terreinen tekortschieten bij de toepassing van de EU-richtlijnen.

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor het jaarverslag van de Commissie verzoekschriften
gestemd.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de basis gelegd waardoor burgers meer en op
verantwoordelijke wijze kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie. Een
petitie is een uitstekend en fundamenteel controlemiddel op de toepassing van het gemeenschapsrecht door
de lidstaten en in dat opzicht is samenwerking met bevoegde nationale en plaatselijke overheden en met de
Commissie – waarmee noodzakelijkerwijs een ander en meer effectief samenwerkingsniveau moet worden
bevorderd – van essentieel belang.

De bevordering van het burgerinitiatief is namelijk essentieel om de kloof te verkleinen die de burgers tussen
zichzelf en de Europese instellingen ervaren. Dit mechanisme dat erop gericht is om het beroemde
democratisch tekort terug te dringen, moet verder worden versterkt en ontwikkeld, en bovenal onder de
aandacht van de Europese burgers worden gebracht. Ik juich daarom de voorgestelde initiatieven met
betrekking tot ontwikkeling en verspreiding via nieuwe technologieën toe, met name het internet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Het verslag-Iturgaiz over de beraadslagingen van de
Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 is zonder hoofdelijke stemming met een grote meerderheid
aangenomen. Ik betreur echter dat wij, de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, vier van onze vijf
amendementen niet aangenomen hebben zien worden: over het recht van de Commissie verzoekschriften
om uitspraken van nationale rechters die EU-wetgeving schenden te onderzoeken; over de
verantwoordelijkheden van de Commissie met betrekking tot inbreukprocedures; over het noemen van
specifieke gevallen van verzoekschriften in het jaarverslag; en over de interne procedures en werkwijzen van
de Commissie verzoekschriften. Het enige amendement van ons dat wel is aangenomen, is een overweging
betreffende de al te hoge kosten van gerechtelijke procedures in sommige lidstaten. Het resultaat had dus
beter gekund.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik heb voor deze resolutie van het Europees Parlement
gestemd omdat het activiteitenverslag 2009 van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement
erin wordt behandeld. Aan de hand van deze resolutie maakt de commissie de balans op van de situatie
inzake een van de directe rechten die Europese burgers ter beschikking staan om hun standpunt te laten
meetellen op het niveau van Europese instellingen. Daarom is dit een instrument van democratie en
burgerschap.

De voornaamste thema's van de verzoekschriften zijn milieu, grondrechten, recht en de interne markt. Ze
zijn voornamelijk afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië en Roemenië.

Ik ben zeer ingenomen met de vooruitgang die is geboekt in de uitvoering van de aanbevelingen van de
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement ter verbetering van haar werkzaamheden, maar
ook met de voorstellen die zijn gedaan om een betere uitoefening van dit recht door Europese burgers
mogelijk te maken, zoals de vraag om vereenvoudiging van de procedures en in het bijzonder de mogelijkheid
een verzoekschrift op te stellen via internet.

Ik ben alleen een beetje teleurgesteld in het geringe gebruik dat Franse burgers van dit recht maken.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), schriftelijk. − (EN) Ik heb voor het verslag van de heer Carlos Iturgaiz over
de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 gestemd. Hoewel het verslag
vooral technisch van aard is, denk ik dat er enkele belangrijke kwesties in worden aangestipt die in de toekomst
zullen moeten worden aangepakt. Volgens het verslag is in 2009 46 procent van de ingediende
verzoekschriften niet-ontvankelijk verklaard. Dat is veel te veel. Daarom schaar ik mij van harte achter de
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aanbeveling in het verslag om de informatie voor burgers op de webpagina over verzoekschriften van het
EP-portaal te verbeteren. Verzoekschriften zijn belangrijk omdat ze voor het Europees Parlement een middel
zijn om contact te maken met de kiezers en andersom. Het is cruciaal dat burgers begrijpen over welke
specifieke onderwerpen verzoekschriften kunnen gaan en wat zij dus kunnen doen.

Verslag-Turunen (A7-0197/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), schriftelijk. – (RO) Het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt en banen
van hoge kwaliteit waren kernprioriteiten van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid, en van
het Europees pact voor de jeugd. Deze doelstellingen moeten worden vastgehouden door middel van
duurzame inspanningen van lidstaten en de Europese Commissie. Het vandaag ter stemming komende
initiatiefverslag bevat een aantal bepalingen die benadrukken dat de lidstaten hun inspanningen moeten
opvoeren bij het ontwerpen van coherente politieke strategieën, gericht op vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, en rekening houdend met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van werk. Zo wordt de toegang
tot de arbeidsmarkt voor jongeren verbeterd.

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor dit document gestemd, omdat ik me ervan bewust
ben dat de gevolgen van de financiële crisis sterk voelbaar zijn voor jonge Europeanen, onder wie het
werkloosheidspercentage rond 20 procent ligt, twee keer zo hoog als het totale werkloosheidspercentage
binnen de EU, en helaas zal dit percentage nog verder toenemen. Om die reden moeten er strategieën komen
die de toegang voor jongeren tot de arbeidsmarkt bevorderen en vergemakkelijken en de overgang van school
of universiteit naar werk versterken en soepeler laten verlopen.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) De economische recessie die in de gehele Europese Unie voelbaar
is, heeft jonge mensen meer dan ooit blootgesteld aan het gevaar van arbeidsonzekerheid en in het bijzonder
aan werkloosheid. Arbeidsonzekerheid onder jonge mensen heeft niet alleen economische maar vooral ook
maatschappelijke gevolgen. Dit initiatiefverslag is erop gericht de huidige problemen vast te stellen en een
aantal oplossingen aan te dragen. Er wordt voornamelijk gepleit voor de ontwikkeling van economische en
politieke investeringen om banengroei, onderwijs en opleiding te stimuleren, sociale zekerheidsstelsels te
versterken, de arbeidsmarkt dynamischer te maken en waardig werk te bevorderen. Aangezien ik volledig
met deze doelstellingen instem, heb ik voor dit verslag gestemd. Natuurlijk gaat het er niet alleen om deze
doelstellingen luid en duidelijk te onderschrijven. We moeten op Europees niveau een waarachtig economisch
en sociaal beleid voeren om de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik kan niet anders dan het verslag van mevrouw Turunen steunen
over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van
stagiair en leerling. De jeugdwerkloosheidscrisis is momenteel inderdaad een van de meest zorgwekkende
vraagstukken en een van de gevolgen van de economische crisis waar directe en concrete maatregelen voor
getroffen moeten worden.

Met dit in het achterhoofd zijn mijn amendementen op de tekst doorgevoerd. Mijn interventies benadrukken
enerzijds het belang van de banden tussen de opleidingswereld en de Europese bedrijven om de vereiste
vaardigheden tot stand te brengen en anderzijds het belang van flexizekerheid, waarbij de behoeften van
bedrijven en jonge werknemers worden gecombineerd.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. – (RO) Bijna een kwart van de jongeren onder 25 jaar in de
Europese Unie hebben geen werk op dit moment. In cijfers komt dit neer op bijna zes miljoen werkloze
jongeren. Dit is ook te zien in de uitputting van de nationale budgetten: er wordt veel geld uitgegeven aan
het onderhouden van deze jongeren maar geen belastingen en heffingen van hen innen.

De ontwikkeling van programma's op Europees en nationaal niveau ter stimulering van het vinden van werk
voor deze enorme hoeveelheid potentieel personeel, dat pas van school komt en nog overloopt van
enthousiasme, kan vanuit economisch perspectief niet anders dan uitstekende resultaten opleveren.

Voor het eerst in de afgelopen dertig jaar wordt Europa geconfronteerd met dergelijke drastische cijfers in
de jeugdwerkgelegenheid. Zoals blijkt uit bepaalde onderzoeken is het goed mogelijk dat deze toestand voor
jonge werklozen van invloed is op hun gehele leven. Het enige mogelijke resultaat daarvan is een onnodige
last op lange termijn voor de Europese en nationale begrotingen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) Ik heb mij van stemming over het verslag onthouden,
want ondanks de positieve punten met betrekking tot de rechten van jonge werknemers, die het verslag in
zijn oorspronkelijke vorm bevatte, zijn er in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken helaas een
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aantal bijzonder negatieve wijzigingen goedgekeurd. Eveneens houdt de rapporteur helaas vast aan de logica
van flexizekerheid, ondanks inspanningen tot ondersteuning van de arbeidsrechten van jonge werknemers
en verschaffing van sociale diensten aan hen. Wij weten echter dat er niet alleen geen "evenwichtige"
combinatie mogelijk is van flexibiliteit en arbeidszekerheid voor jongeren, maar dat deze opvatting heeft
geleid tot ontwrichting van de arbeidsverhoudingen, tot afschaffing van fundamentele arbeidsrechten en
dat zij alleen ten gunste werkt van het kapitaal, maar niet van de werkenden en de maatschappij.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) De huidige economische crisis heeft geleid tot een massale toename
van de werkloosheid, die vooral jongeren bijzonder zwaar treft. Ongeveer 21,4 procent van de jongeren in
de Europese Unie is werkloos en staat aan de rand van de economie. Dit is des te erger omdat wij hiermee,
gelet op de vergrijzing van de bevolking, de economische en sociale toekomst van de Unie op het spel zetten.
Bovendien hebben jongere werknemers de meest onzekere banen: het gaat vaak om tijdelijke werkgelegenheid
van slechte kwaliteit, met lagere salarissen en minder sociale zekerheid.

Het is dan ook essentieel dat er nieuwe mogelijkheden worden geopend voor waardige, vaste en reguliere
banen, zodat jongeren op eigen benen kunnen staan. Het is aan de lidstaten om op politiek en economisch
niveau te investeren in het scheppen van werkgelegenheid. Zij moeten gelijke toegang tot onderwijs voor
allen verzekeren, investeren in onderwijs en opleiding en hun voorlichtingsstelsels inzake schoolkeuze
versterken, zodat het risico op voortijdig schoolverlaten en mislukking kleiner wordt.

Het is de taak van de Europese Unie om gezamenlijke strategieën op te stellen. Daarom steun ik het voorstel
van de rapporteur om een Europese garantie voor de jeugd in te stellen, op basis waarvan elke jongere in de
Europese Unie na maximaal vier maanden werkloosheid aanspraak kan maken op een baan, een stageplaats
of een beroepsopleiding.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Jeugdwerkloosheid is een van de grootste en dringendste problemen
waarmee Europa te kampen heeft. Op dit moment zijn in de Europese Unie 5,5 miljoen jongeren onder de
25 jaar werkloos. De recente economische crisis heeft de economische en sociale gevolgen van dit structurele
probleem nog verergerd. Met de nodige verantwoordelijkheidszin en het besef dat jongeren op de politieke
agenda een prioritaire plaats moeten innemen, stem ik daarom voor dit verslag. Aan het urgente probleem
van de jeugdwerkloosheid zijn nog andere sociale en economische risico's en kosten voor onze samenlevingen
verbonden. Laat ik enkele voorbeelden noemen: minder kansen voor economische groei, uitholling van de
belastinggrondslag en de gevolgen daarvan voor de overheidsinvesteringen, hogere welzijnskosten en zelfs
het risico van langdurige werkloosheid en sociale uitsluiting. Mijns inziens kunnen wij het ons niet veroorloven
om jongeren te verliezen aan sociale uitsluiting. Integendeel, Europa heeft er alle baat bij om jongeren te
integreren in de arbeidsmarkt en de samenleving via een geïntegreerde benadering, gezamenlijke strategieën
en een samenhangende mix van educatief, financieel, werkgelegenheids- en sociaal beleid die ons jeugdbeleid
sterker maakt.

Proinsias De Rossa (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik steun dit verslag dat de lidstaten oproept om effectieve
stimulansen in te voeren, zoals werkgelegenheidssubsidies of verzekeringspremies voor jongeren, opdat
hun behoorlijke levens- en arbeidsvoorwaarden worden geboden. Er zouden betere faciliteiten voor kinderzorg
voor jonge ouders moeten zijn, zoals scholen waar de kinderen de gehele werkdag kunnen verblijven, en
stimulansen voor werkgevers, in zowel de openbare als de particuliere sector, om voor kinderzorg te zorgen
teneinde het voor jonge moeders mogelijk te maken deel te nemen aan het arbeidsproces. Er wordt ook bij
de lidstaten op aangedrongen te zorgen dat elke jongere het recht heeft op een redelijk inkomen dat hem of
haar in staat stelt een onafhankelijk, volwassen leven te leiden. Het Parlement stelt voor dat de Raad en de
Commissie een Europese garantie voor de jeugd instellen, op basis waarvan elke jongere in de EU na maximaal
zes maanden werkloosheid aanspraak kan maken op een baan, een stageplaats, een aanvullende opleiding
of een combinatie van werk en opleiding. Onze jongeren kunnen met de huidige crisis een verloren generatie
worden. Europa moet jonge afgestudeerden en andere jongeren die de arbeidsmarkt willen betreden, helpen
bij het vinden van kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen en banen.

Harlem Désir (S&D), schriftelijk. – (FR) Momenteel is meer dan 20 procent van de jongeren in Europa
werkloos, en hebben vele anderen tijdelijke banen zonder sociale bescherming. De toename van het aantal
stages maakt actieve jonge mensen kwetsbaarder op de arbeidsmarkt en leidt tot een sociale dumping die
andere werknemers treft, doordat deze de lonen drukt en in de plaats komt van normale banen. In het
verslag-Turunen worden de Commissie en de lidstaten verzocht hun activiteiten zo te structureren dat de
toegang van jongeren tot hoogwaardige opleidingen en banen een prioriteit wordt en dat ze verzekerd zijn
van een fatsoenlijk inkomen.
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Het is onaanvaardbaar dat sommige lidstaten van plan zijn het minimumloon voor jongeren te verlagen. In
dit verslag verzoekt het Parlement ook een 'Europese garantie voor de jeugd' in te voeren, die jongeren in de
EU die al vier maanden werkloos zijn het recht geeft een baan aangeboden te krijgen, een stage, een aanvullende
opleiding of een baan gecombineerd met een opleiding. Het Parlement verlangt tevens dat er een 'Europees
handvest voor de kwaliteit van stages' wordt ontwikkeld, met daarin normen voor tijdlimieten,
minimumvergoedingen en opleidingsgerelateerde sociale uitkeringen.

Robert Dušek (S&D), schriftelijk. − (CS) Als gevolg van de economische crisis is uiteraard ook de werkloosheid
in de EU gestegen. Met name jongeren en mensen die vlak voor hun pensioen zitten zijn hierdoor getroffen.
Meer dan 5,5 miljoen jongeren tot 25 jaar zijn werkloos. Dat is gelijk aan een werkloosheidspercentage van
21,4 procent, bijna twee keer zoveel als het EU-gemiddelde. De jongerenwerkloosheid vormt een groot
probleem. Enerzijds verliezen de personen in kwestie hun hoop op een goede toekomst, hun levenselan,
leidt dit tot geleidelijke maatschappelijke uitsluiting, tot daling van de belastingsinkomsten alsook tot
verhoging van de sociale uitgaven, en anderzijds zorgt het voor meer armoede, ziekte en criminaliteit. In
Europa wordt traditioneel van jonge mensen verwacht dat ze hun ouders en grootouders ondersteunen, en
dat in tijden van economische crisis ook in financiële vorm.

Maar hoe kunnen ze aan deze verwachtingen voldoen als zij bij het betreden van de arbeidsmarkt meteen al
werkloos zijn? De lidstaten dienen zonder enige uitzondering prioriteiten en strategieën te ontwikkelen op
basis van de specifieke situatie in eigen land, door ons hier aan te vullen met een gemeenschappelijke strategie
voor de bestrijding van de jongerenwerkloosheid in de EU. Het verslag van mevrouw Turunen is een eerste
stap hiertoe, reden waarom het mijn volste steun heeft.

Ioan Enciu (S&D), schriftelijk. – (RO) Ik verwelkom het aannemen van het verslag over het bevorderen van
de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling als een
stap richting het verbeteren van de kwaliteit van werk in Europa, een van de doelstellingen van de
EU 2020-strategie.

Jeugdwerkloosheid is een van de dringendste problemen waar Europa mee te maken heeft. Alle lidstaten
moeten actie ondernemen en de jeugdwerkloosheid bestrijden door middel van politieke prioritering en
strategieën, die de specifieke situatie in hun land weerspiegelen. Tegelijkertijd moet de EU gezamenlijke
strategieën uitvoeren. Deze uitdaging voor jongeren behoeft een geïntegreerde, coherente benadering die
maatregelen op macro- en micro-economisch niveau combineert. Daarnaast moet de benadering gericht
zijn op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en rekening houden met zowel de kwantiteit als de kwaliteit
van werk. Er is een samenhangende combinatie nodig van onderwijs-, financieel-, sociaal- en
werkgelegenheidsbeleid.

Economische en politieke investeringen in nieuwe banen, onderwijs en beroepsopleidingen in op een
dynamischer arbeidsmarkt, maar ook in fatsoenlijk werk, zullen ons in staat stellen om de Europese
arbeidsmarkt te transformeren en de huidige tendens om te zetten richting een betere toekomst voor jonge
mensen.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over het bevorderen van de toegang van
jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling gestemd. Beide elementen
zijn essentieel om te voorkomen dat de jongeren de prijs van de huidige crisis betalen. Bovendien is het
noodzakelijk om de participatie van jonge moeders aan de arbeidsmarkt te bevorderen door het netwerk
van faciliteiten voor hoogwaardige kinderopvang uit te breiden.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) De rapporteur beëindigt haar toelichting met de volgende aansporing:
"Laten we de verloren generatie veranderen in de generatie van hoop". Ik onderschrijf de wens en de goede
wil die in deze verklaring vervat zijn en zou graag met meer zekerheid kunnen stellen dat die omkering nog
mogelijk is. Ik erken dat er een duidelijke kloof bestaat tussen de schoolopleiding en het hoger onderwijs
enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds en dat die kloof overbrugd moet worden om de overgang van school
naar werk te vergemakkelijken. Daarom moeten wij nagaan in hoeverre de inhoud van het onderwijs aansluit
bij het beroepsleven. De situatie van degenen die thans een opleiding volgen, is veel beter dan vroeger het
geval was, maar toch krijgen stagiairs ook nu nog vaak geen effectieve opleiding die tegemoetkomt aan hun
behoeften en verwachtingen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Ten gevolge van de huidige economische crisis zijn meer
dan 5,5 miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos. Dit is het dubbele van het totale werkloosheidspercentage.
Jeugdwerkloosheid eist een zware sociale en economische tol van onze samenlevingen, resulterend in minder
kansen voor economische groei, een uitholling van de belastinggrondslag die de investeringen in infrastructuur
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en overheidsdiensten ondermijnt, hogere welzijnskosten en onderbenutting van investeringen in onderwijs
en opleiding. De Europese jongeren vormen een schat aan ongebruikt menselijk potentieel. De economische
en sociale vooruitzichten vragen om actie.

Daarom verheugt het mij dat dit verslag is aangenomen. Doel is het garanderen van meer integratie op de
arbeidsmarkt via betere banen, een passende overgang naar de arbeidsmarkt en bestrijding van onzekere
arbeidsvoorwaarden. In dit verband attendeer ik u op de voorstellen die ik heb geformuleerd om in de
EU-begroting voor 2011 prioritaire aandacht aan jongeren te besteden. Ik noem hier nogmaals het voorstel
om jongeren te helpen bij het vinden van een eerste baan op de Europese arbeidsmarkt in het kader van het
programma "Erasmus First Job".

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Het staat buiten kijf dat dit verslag het ernstige probleem van
de jeugdwerkloosheid zichtbaar maakt. De jeugdwerkloosheid is dubbel zo groot als de werkloosheid in het
algemeen. Toch worden er in de tekst geen afdoende maatregelen geformuleerd om de huidige situatie te
verhelpen. Om dat doel te bereiken moeten we afstappen van het huidige beleid van het stabiliteitspact en
andere vigerende monetaristische, liberale en antisociale beleidslijnen.

Hoewel de nadruk wordt gelegd op de strijd tegen jeugdwerkloosheid, de bevordering van onderwijs en
werkgelegenheid voor jongeren en de noodzaak om misbruik met betrekking tot stages en opleidingen een
halt toe te roepen en te waarborgen dat stages vergoed worden en niet ter vervanging van een baan maar als
aanvulling op het genoten onderwijs worden beschouwd, voorziet het verslag niet in een veilige uitweg uit
deze situatie.

Maar nog zorgwekkender is dat het begrip van flexizekerheid wordt aangehaald als een manier om
jeugdwerkloosheid uit te bannen en de overgang van het onderwijssysteem naar de arbeidsmarkt te
waarborgen. De feiten tonen echter aan dat dit leidt tot onzekere en slecht betaalde banen die jongeren
beletten hun leven uit te stippelen. Daarom hebben wij ons van stemming onthouden.

Nathalie Griesbeck (ALDE), schriftelijk. – (FR) Momenteel zijn 5,5 miljoen Europeanen onder 25 jaar – dat
is ongeveer een op de vijf jongeren – werkloos, degenen die tijdelijke banen hebben niet meegerekend. Mensen
onder 25 worden het eerst getroffen door de huidige economische crisis. Het opleidingsbeleid voor jongeren
moet daarom ambitieus zijn, zodat jonge mensen vaardigheden kunnen verwerven die beter op de behoeften
van het bedrijfsleven zijn afgestemd. Er moeten meer stages komen, maar we moeten er ook voor zorgen
dat de kwaliteit hiervan goed is ten aanzien van inhoud, duur en vergoedingen, om jongeren te beschermen
tegen mogelijk misbruik door werkgevers. Ondanks haar beperkte 'sociale' bevoegdheden moet de Europese
Unie daarom een krachtenbundeling op dit gebied bevorderen en om die reden heb ik met overtuiging
gestemd voor dit verslag, dat een aantal wegen voorstelt ter verbetering van de moeilijke situatie waarin
Europese jongeren zich bevinden.

Sylvie Guillaume (S&D), schriftelijk. – (FR) Gezien de vele problemen waarmee Europese jongeren worstelen
– werkloosheid, en financiële, sociale en inkomensonzekerheid – was het hoog tijd dat het Europees Parlement
fermer zou optreden om deze situatie te verhelpen. Daarom heb ik voor het verslag van mevrouw Turunen
gestemd: ik meen dat het veel waarborgen biedt met het oog op de bescherming van Europese jongeren –
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 'Europees kwaliteitshandvest voor stages', de instelling van een
minimumloon voor elke jongere en ook de invoering van een 'Europese garantie voor de jeugd'. Deze
voorstellen zullen weliswaar niet allemaal bindend zijn, maar ik meen dat Europese jongeren effectiever
moeten meetellen in het EU-beleid, omdat zij de toekomst van de Europese Unie zijn.

Nadja Hirsch, Britta Reimers en Michael Theurer (ALDE), schriftelijk. − (DE) Het is ongetwijfeld belangrijk
dat we strengere regels vastleggen voor stages. De FDP in het Europees Parlement heeft hiervoor gepleit.
Jongeren werken vaak maandenlang zonder betaling, in de hoop dat ze daarna dan een vaste baan krijgen.
Dat kan niet zo blijven. Stages mogen niet ten koste van de werkgelegenheid gaan. Het zou echter het
verkeerde signaal zijn wanneer de stemming vandaag in de plenaire vergadering ertoe leidt dat onbetaalde
stages volledig verboden worden. Het moet mogelijk blijven om bijvoorbeeld zonder betaling drie maanden
stage te lopen. Er zijn allerlei sociale organisaties en organisaties van algemeen belang waar een jongere
spannende en interessante ervaringen kan opdoen. Dergelijke organisaties zijn vaak echter niet in staat om
een stagiaire een vergoeding te betalen. De duur van de stage moet het belangrijkste criterium worden.
Wanneer een stage langer dan zes maanden duurt, kan de werkgever op de prestatie van de stagiaire rekenen.
Daarom moet vanaf dat moment een vergoeding worden betaald. De besluiten die we vandaag hebben
genomen kunnen niet in de praktijk worden gebracht, en streven het doel ver voorbij. Daarom staan we niet
achter dat deel van de resolutie.
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Elie Hoarau (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Jongeren zouden niet langer dan vier maanden werkloos moeten
zijn – dat is een stelling waarmee ik instem. In het verslag over jeugdwerkloosheid wordt een 'Europese
garantie voor de jeugd' voorgesteld, zodat jongeren een fatsoenlijk salaris krijgen en stages van hoge kwaliteit
wordt aangeboden. Gezien de toegenomen jeugdwerkloosheid in ultraperifere gebieden, vooral in Réunion,
ondersteun ik volledig elke maatregel die jongeren bij de arbeidsmarkt betrekt en hen minder kwetsbaar
maakt. Om enige kracht te geven aan de garantie dat elke jongere die vier maanden werkloos is, recht heeft
op een baan, een stage, een aanvullende opleiding of een baan gecombineerd met een opleiding, moet dit
verslag nu aanleiding zijn voor het Europees Parlement om specifieke maatregelen te nemen. Daarom heb
ik voor dit verslag gestemd.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) In het verslag van collega mevrouw Turunen staat het
belangrijke verzoek aan de lidstaten om meer en betere stagestelsels voor leerlingen te ondersteunen. Stages
bieden jongeren een essentiële ingang tot het arbeidsproces, hetgeen bijdraagt aan het weer op gang brengen
van de economie. De Schotse regering heeft vorig jaar een doel gesteld van 18 500 stages in het jaar; in maart
was dat streefcijfer al gehaald en waren er zelfs al zo'n 20 000 stages toegezegd. Het is van het grootste belang
dat er wordt voortgebouwd op dit goede werk, en de regeringen van de EU moeten ernaar streven meer
kansen voor de jongere generatie te creëren.

Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. – (LT) Ik heb mijn steun aan dit verslag gegeven omdat de economische
malaise tot een massale stijging van de werkloosheidspercentages in de Europese Unie heeft geleid, waarbij
met name jongeren hard getroffen zijn. Op dit moment zijn er meer dan 5,5 miljoen jonge mensen onder
de 25 jaar werkloos (21,4 procent) en dat is twee keer zo veel als het algemene werkloosheidspercentage.
Jeugdwerkloosheid is een van de meest urgente problemen in Europa. Dit probleem leidt tot het verlies van
kansen op economische groei, tot erosie van de belastinggrondslag (hetgeen weer nadelig uitwerkt op
investeringen in infrastructuur en openbare diensten), tot hogere uitgaven voor uitkeringen en tot een te
geringe benutting van de investeringen in onderwijs en opleiding. Alle lidstaten moeten op dit punt actie
ondernemen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, mede door rekening te houden met specifieke nationale
kenmerken. Wij moeten voor groei zorgen en nieuwe banen creëren, met name voor jonge mensen. Daarnaast
moeten wij prioriteit geven aan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. De lidstaten
dienen de toegang tot onderwijs voor iedereen te verzekeren door de garantie van een minimumrecht op
goed gefinancierd onderwijs, van crèche tot universiteit, en door financiële steun voor jonge studenten te
waarborgen. Wij moeten de lidstaten aansporen om meer te investeren in onderwijs en opleiding, zelfs
wanneer er financiële en sociale beperkingen bestaan. Het is belangrijk dat jongeren financieel onafhankelijk
zijn, zodat zij in staat zijn om een onafhankelijk, volwassen leven te leiden.

Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb voor het verslag over het bevorderen van de toegang van
jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling gestemd, omdat ik het
essentieel vind om werkgelegenheid onder jongeren te stimuleren en te ondersteunen. Vandaag bevinden
wij ons echter in een ernstige financiële crisis die de werkloosheid fors heeft doen stijgen, vooral onder
jongeren. Recentelijk vergaarde statistieken tonen dat het aantal jongeren onder de 25 zonder werk 5,5 miljoen
bedraagt. Dat is 21,4 procent van de jongeren in Europa, dus tweemaal zoveel als het algemene
werkloosheidspercentage. Tegenover een dergelijke situatie was het noodzakelijk de Raad en de Commissie
te vragen een werkgelegenheidsstrategie te ontwerpen die gericht is op beleid waarmee de toegang tot de
arbeidsmarkt voor jongeren in Europa kan worden veiliggesteld, zodat de sociale en economische kosten
van jeugdwerkloosheid voor onze maatschappij kunnen worden vermeden. Daarnaast moet ook prioriteit
worden gegeven aan de aanneming van pakketten maatregelen waarmee enerzijds een sterke impuls kan
worden gegeven aan investeringen op het gebied van onderwijs, onderzoek en mobiliteit, en anderzijds
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor eenvoudigere toegang tot financieringsinstrumenten voor
jongeren die het ondernemerspad op willen gaan.

Thomas Mann (PPE), schriftelijk. − (DE) Ik heb vandaag voor het initiatiefverslag over de strijd tegen de
jeugdwerkeloosheid gestemd. Door de goedkeuring van dit verslag hebben we besloten om de strijd aan te
binden met het misbruik van de prestaties van stagiairs. Het Europees Parlement heeft de Commissie en de
lidstaten gevraagd om minimumnormen voor stages voor te stellen. Er moet een Europees kwaliteitshandvest
voor stages worden voorgelegd. In mijn parlementair kantoor in Brussel en in Straatsburg bied ik al jaren
veel jonge mensen de mogelijkheid om stage te lopen. Daarom pleit ik voor het versterken van de positie
van stagiairs. In deze tijden van gemondialiseerde arbeidsmarkten en van de financiële crisis is een degelijke
en praktijkgerichte opleiding bijzonder belangrijk. Stages zijn een uitstekende mogelijkheid om de eisen van
de arbeidsmarkt te leren kennen, en de eigen vaardigheden op de proef te stellen.
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De werkomstandigheden van de stagiairs moeten echter wel rechtvaardig zijn, en het moet primair om een
opleiding gaan, niet om het vervangen van medewerkers met een vast contract. Het handvest moet een
beschrijving bevatten van de stageplaats en van de kwalificaties die daardoor kunnen worden verworven,
maar ook ingaan op de maximale werktijd en aanbevelingen voor de betaling. Dat is een duidelijk signaal
voor de Europese jongeren.

David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Dit verslag, waarin de lidstaten worden opgeroepen speciale aandacht
te schenken aan de jeugdwerkloosheid, is enorm belangrijk. De financiële crisis heeft aanzienlijke gevolgen
gehad voor de jeugdwerkloosheid, die nu in sommige lidstaten maar liefst veertig procent bedraagt. Om
jongeren te kunnen helpen weer werk te vinden, is het cruciaal vast te stellen met welke barrières zij te maken
hebben – zoals een loon waar van rond te komen is en kinderzorg voor jonge ouders. Ik schaar mij achter
het voorstel van het Parlement om een Europese garantie voor de jeugd in te stellen op basis waarvan jongeren
in de EU aanspraak kunnen maken op een baan, een stageplaats of een aanvullende opleiding, en de oproep
om de maatschappelijke gevolgen op lange termijn van jeugdwerkloosheid te onderkennen.

Iosif Matula (PPE), schriftelijk. – (RO) Vaak zeggen we dat jongeren de toekomst van Europa zijn. Ondanks
de strategieën die hierdoor worden geïnspireerd blijkt uit de statistieken dat jongeren op onevenredige wijze
worden getroffen door werkloosheid. Het is vreselijk dat de jeugdwerkloosheid twee keer zo hoog is als het
Europese gemiddelde. Helaas zijn de vooruitzichten ook niet veelbelovend.

Juist daarom verwelkom ik dit ontwerpverslag over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de
arbeidsmarkt, te meer omdat we op dit moment niet precies kunnen voorspellen wanneer de economische
recessie voorbij zal zijn. Persoonlijk heb ik een aantal amendementen ingebracht op basis van het advies van
de Commissie cultuur en onderwijs met betrekking tot het ontwerpverslag, waarover vandaag gestemd
wordt. Ik heb het belang van onderwijs op het gebied van ondernemerschap benadrukt als integraal onderdeel
van de vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe soorten dienstverlening, en ook de noodzaak om specifieke
programma's voor gehandicapte jongeren. Indien we deze maatregelen niet nemen, dan zal het moeilijk
worden om het maximaal mogelijk aantal kansen op toegang tot de arbeidsmarkt te realiseren.

Tot slot: Ik ben van mening dat het goed is om ook mobiliteitsprogramma's voor jonge ondernemers te
stimuleren, zoals het ook van buitengewoon belang is om te zorgen dat stages een algemeen gebruik worden,
als aanvulling op het curriculum, die jonge mensen de kans geven om ervaring op te doen en toegang te
krijgen tot de arbeidsmarkt.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Jeugdwerkloosheid is een van de meest urgente problemen van Europa.
Ten gevolge van de mondiale economische recessie heeft dit probleem buitengewoon zorgwekkende
proporties aangenomen, aangezien we worden geconfronteerd met het feit dat meer dan 5,5 miljoen jongeren
onder de 25 jaar werkloos zijn. We lopen het risico een generatie te verliezen aan sociale uitsluiting en zetten
de economische en sociale toekomst van de EU op het spel. Jeugdwerkloosheid eist een zware sociale en
economische tol van onze samenlevingen, resulterend in minder kansen voor economische groei, uitholling
van de belastinggrondslag − wat de investeringen in infrastructuur en overheidsdiensten ondermijnt −, hogere
welzijnskosten en onderbenutting van investeringen in onderwijs en opleiding. Ik heb in overeenstemming
hiermee gestemd.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) Werkeloosheid is jong en vrouwelijk, en door de crisis wordt dat
fenomeen nog versterkt. Het wordt al moeilijker om een eerste baan te vinden, en daarvan wordt misbruik
gemaakt. Jonge werknemers worden gedwongen om onzekere tijdelijke contracten te aanvaarden, andere
worden door opeenvolgende stages uitgebuit. We moeten meer doen voor de volgende generatie, en hun
kans op toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren; slechts dan kunnen ze hun vaardigheden inbrengen in de
samenleving, en bovendien vroeger of later een gezin stichten. Zolang hun situatie zo onzeker is mag het
ons niet verbazen dat het geboortecijfer zo laag is. Ik heb me van stemming onthouden, het verslag is weliswaar
een eerste stap, maar gaat op een aantal problemen onvoldoende in.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik wil mevrouw Turunen feliciteren met dit verslag,
waarin wordt voorgesteld dat de Europese Commissie en de Raad met een Europese garantie voor de jeugd
komen die elke jongere in Europa na vier maanden werkloosheid het recht geeft een baan aangeboden te
krijgen, of een stage, een aanvullende opleiding, of een baan gecombineerd met een opleiding.

Ik roep de Commissie en de Raad op om in het licht van dit verslag, een 'Europees handvest voor de kwaliteit
van stages' op te stellen, teneinde misbruik te voorkomen. Wij moeten niet vergeten dat sommige onderdelen
van nationale wetgeving kunnen worden gezien als inkomensdiscriminatie, omdat ze jongeren beletten
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financieel autonoom te zijn. Laat ons met de Raad en de Commissie trachten een fatsoenlijk loon voor
jongeren te garanderen.

Cristiana Muscardini (PPE), schriftelijk. − (IT) De maatregel die in de plenaire vergadering is aangenomen,
onderstreept het belang van een op rechten gebaseerde benadering van jongeren en werkgelegenheid, waarbij
het kwalitatieve aspect van fatsoenlijk werk voor jongeren niet in het gedrang mag komen door factoren die
niet meer in verband staan met de fundamentele normen van werk, zoals de kwaliteit van het werk, arbeidstijd,
minimumloon, sociale zekerheid en veiligheid en gezondheid van stagiair en werknemer.

We moeten goed beseffen dat juist in een moeilijke tijd voor de economie en de werkgelegenheid de jongeren
op onmiskenbare wijze moeten laten zien dat de toekomst van Europa niet alleen afhangt van het potentieel
van de diensteneconomie, maar dat de industrie moet worden beschermd en onderzoek moet worden
ontwikkeld door middel van Europese financieringen. En in een tijdperk van globalisering moeten deze
financieringen ook worden gericht op de bescherming van de intellectuele eigendom en op de ambachtelijke
sector als instrument voor de kleine of micro-onderneming om ontwikkeling en werkgelegenheid te creëren.

Er staat ons ook nog veel te doen, en wel op korte termijn, om te zorgen voor de harmonisatie van alle
kwalificaties in het onderwijs. De lidstaten moeten een gezamenlijke inspanning leveren om te komen tot
een harmonisatie van de overeenkomsten die de intrede van jongeren in de arbeidsmarkt vergemakkelijken
en hun vereenvoudigde toegang tot leningen verschaffen voor het kopen of in elk geval huren van een huis
om in te wonen en een plek waar ze eventueel als zelfstandige aan het werk kunnen.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftelijk. − (PL) Jongeren die de arbeidsmarkt nog maar net hebben
betreden, zijn het zwaarst getroffen door de crisis. Ik ben ervan overtuigd dat jeugdwerkloosheid momenteel
een van de grootste problemen van de Europese Unie is. Zelfs wanneer jongeren een baan vinden, wordt
hun vaak alleen een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden. Ook stages doen de emoties hoog oplaaien.
Enerzijds kunnen stages zeer nuttig zijn, omdat ze jongeren de gelegenheid bieden om belangrijke praktische
vaardigheden te verwerven. Anderzijds ontstaan in de praktijk vaak situaties waarin het werk dat door een
werknemer zou moeten worden uitgevoerd, gratis door een stagiair wordt verricht. In sommige bedrijven
in Polen geldt het beginsel dat elke goedbetaalde specialist door een bepaald aantal gratis stagiairs kan worden
vervangen. Een dergelijke aanpak komt de arbeidsmarkt niet ten goede en heeft bovendien een nadelige
invloed op de positie van werknemers. Ik ben zeer ingenomen met het feit dat het Europees Parlement zich
over dit probleem heeft gebogen, hetgeen heeft geleid tot een aantal maatregelen die tot doel hebben de
positie van jonge werknemers te verbeteren. Aangezien ik deze maatregelen onderschrijf, heb ik besloten
om mijn steun te verlenen aan het verslag over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt
en het versterken van de positie van stagiair en leerling.

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik ben het eens met de benadering van het verslag van de heer
Turunen: jeugdwerkloosheid is een van de meest urgente problemen van Europa. We lopen het risico een
generatie te verliezen aan sociale uitsluiting en zetten de economische en sociale toekomst van de EU op het
spel.

Jeugdwerkloosheid eist een zware sociale en economische tol van onze samenlevingen, resulterend in minder
kansen voor economische groei, uitholling van de belastinggrondslag (wat de investeringen in infrastructuur
en overheidsdiensten ondermijnt), hogere welzijnskosten en onderbenutting van investeringen in onderwijs
en opleiding. De Europese Unie moet gemeenschappelijke strategieën opstellen.

Er is een geïntegreerde en samenhangende benadering vereist die maatregelen op macro- en micro-economisch
niveau combineert, zich richt op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en rekening houdt met zowel de
kwaliteit als de kwantiteit van werk. Met economische en politieke investeringen in nieuwe banen en
opleidingen, sterkere socialezekerheidsstelsels, een dynamischer arbeidsmarkt en fatsoenlijk werk, kunnen
we de Europese arbeidsmarkt transformeren en de huidige tendensen ombuigen naar een betere toekomst
voor jongeren.

Georgios Papanikolaou (PPE), schriftelijk. – (EL) In paragraaf 63 van het bewuste verslag wordt erkend hoe
belangrijk het is dat jongeren financieel onafhankelijk zijn, en wordt een beroep gedaan op de lidstaten om
het persoonlijk recht van alle jongeren op een fatsoenlijk inkomen, dat hun de mogelijkheid verschaft om
een financieel onafhankelijk leven te leiden, te waarborgen. Dit punt, dat voor heel Europa geldt, is toegevoegd
in een tijd die voor jongeren bijzonder moeilijk is. De werkloosheid laat in vele lidstaten van de Europese
Unie een ongekende toename zien met als sprekend voorbeeld Griekenland, waar de jeugdwerkloosheid
tegenwoordig 27,5 procent bedraagt. Tegelijkertijd laat de neerwaartse druk op de lonen ten gevolge van de
budgettaire aanpassingen niet toe dat jongeren zich los maken van het ouderlijk huis, en verhindert daarmee
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ook dat zij een gezin stichten. Jongeren hebben een fatsoenlijk inkomen nodig om op eigen benen te staan
en hun leven in te richten. Hoewel paragraaf 63 slechts declaratoire waarde heeft, betekent het een stap in
de goede richting en daarom heb ik ervoor gestemd.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) De uitdagingen op de weg naar het bereiken van een 'Europa van
de jongere generatie' zijn onder andere het actief genereren van investeringen, het creëren van nieuwe banen
en het bieden van mogelijkheden tot een beroepsopleiding.

De lidstaten moeten werkgevers aanmoedigen om jonge mensen stabiele, langlopende arbeidscontracten te
bieden tegen een salaris dat een weerspiegeling is van hun inspanningsniveau en hun professionele en
intellectuele capaciteiten. Ook moeten werkgevers worden gestimuleerd om jongeren te beschermen tegen
contracten met clausules waardoor ze in een kwetsbare positie ten opzichte van de werkgever terechtkomen,
om te zorgen voor een goede balans tussen mannen en vrouwen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
aan het begin van hun carrière, en om jongeren en jonge moeders toegang te verlenen tot
socialezekerheidsstelsels.

Frédérique Ries (ALDE), schriftelijk. – (FR) In een ideale wereld zou jeugdwerkloosheid onwettig zijn. De
werkelijkheid is geheel anders: 5,5 miljoen Europeanen onder 25 jaar hebben geen baan en salaris, en hun
dagelijks leven wordt getekend door onzekerheid en twijfel. Hoewel het Verenigd Koninkrijk, Spanje en
Frankrijk de meest getroffen landen zijn, is de situatie in België niet heel anders. Sinds 2000 is de
jeugdwerkloosheid in Brussel niet meer onder de 30 procent geweest. Dit ligt aan het voortijdig afbreken
van schoolopleiding of studie en een gebrek aan taalvaardigheid en aan samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en bedrijven.

Daarom moet de Europese Unie, ondanks haar beperkte bevoegdheden op het gebied van sociaal beleid, de
toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt bevorderen. Dat is de richting die in het verslag-Turunen wordt
ingeslagen. Er worden nieuwe manieren geschetst om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De nieuwe aanbeveling
voor een 'Europees handvest voor de kwaliteit van stages', die erop is gericht om de veralgemenisering en
uitholling van stages te vermijden, maakt deel uit van dit streven. Daarnaast is er nog het ambitieuze idee
om elke jongere die langer dan vier maanden werkloos is, een opleiding aan te bieden. Ook wordt het idee
van 'fatsoenlijk inkomen' voor actieve jongeren bepleit, of ze nu wel of geen diploma hebben. Dat is omdat
wij ons altijd ons eerste salaris herinneren.

Robert Rochefort (ALDE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het verslag van mijn collega, mevrouw
Turunen, dat tot doel heeft oplossingen aan te dragen voor de moeilijke situatie waarin Europese jongeren
zich bevinden door de werkloosheid, die volgens Eurostat op dit moment een op vijf mensen onder 25 jaar
treft, en door de arbeidsonzekerheid en het misbruik door werkgevers. Het opleidingsbeleid voor jongeren
moet ambitieus zijn en hen in staat stellen vaardigheden te verwerven waaraan het bedrijfsleven behoefte
heeft, zodat zij gemakkelijker tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden. Wij moeten het aantal cursussen en
stages verhogen, waardoor deze vaardigheden kunnen worden ontwikkeld en verbeterd, en we moeten
bedrijven aanmoedigen om jonge mensen meer kansen te bieden. Wij moeten er ook voor zorgen dat wat
hen wordt aangeboden, van goede kwaliteit is. Het vaststellen van minimumnormen voor de educatieve
inhoud van cursussen en stages kan daartoe bijdragen. Als zij kunnen worden uitgebreid om ook de duur
van stages en de hoogte van de vergoeding te omvatten, kunnen wij jongeren met deze normen beschermen
tegen misbruik door werkgevers.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) De tekst van collega Turunen zoals vastgesteld door
de Commissie werkgelegenheid is aangenomen. We hebben alle goede stukken tekst gehandhaafd, met name
op het gebied van financiële onafhankelijkheid en toegang to gratis onderwijs (verzoeken om aparte stemming
van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)). Het verslag is met een grote meerderheid
aangenomen. Dit is een goed initiatiefverslag van De Groenen, met uitstekende teksten, die in de praktijk
gebruikt kunnen worden door mensen die met jongeren werken en jeugd-ngo's. Belangrijke punten zijn een
Europese garantie voor de jeugd, een kwaliteitshandvest voor stages, een EU-taskforce voor de jeugd en een
oproep aan EU-instellingen om te stoppen met het aanbieden van onbezoldigde stages.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. − (IT) Het is voor het Europa van de toekomst van cruciaal belang om te
zorgen voor volledige en stabiele werkgelegenheid onder jongeren. Europa moet de moed hebben om te
investeren in ondernemingen die niet vertrekken maar arbeidsplaatsen creëren, net zoals het de moed moet
hebben om te verhinderen dat uit derde landen afkomstige handelsgoederen waarbij de rechten van
werknemers niet zijn gerespecteerd, worden verhandeld. Beroepsopleiding is een onmisbaar element. Wij
hebben voor het verslag gestemd.
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Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Maar liefst 5,5 miljoen jongeren of 21,4 procent van alle jongeren
onder de 25 is vandaag werkloos. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde werkloosheidscijfer. In het
Europese jaar van de strijd tegen armoede en uitsluiting, komen de praktische voorstellen van collega Turunen
geen dag te vroeg. We moeten voorkomen dat een hele generatie jongeren sociaal wordt uitgesloten en dat
de economische en sociale toekomst van Europa in gevaar gebracht wordt. Jongeren moeten na 4 maanden
werkloosheid het recht hebben op een job of betaalde stage, een opleiding of een combinatie van beide.
Stages moeten via een kwaliteitshandvest een redelijk inkomen verschaffen en beperkt zijn in de tijd. Verder
vraagt de resolutie dat 10 procent van het Europees Sociaal Fonds wordt gereserveerd voor projecten die
jongeren aan werk helpen. Voorts moet de Europese Commissie erop toezien dat bestaande wetgeving in
de diverse lidstaten niet discriminerend is voor jongeren en hun toegang garandeert tot sociale voordelen
inzake werkgelegenheid. Langdurige werkloosheid op jonge leeftijd is nefast voor het zelfvertrouwen en een
positief toekomstbeeld. Daaraan iets doen is een belangrijke opdracht voor politici met
verantwoordelijkheidszin.

Marc Tarabella (S&D), schriftelijk. – (FR) Ik verwelkom de aanneming van het verslag-Turunen over het
bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkten en het verbeteren van stagemogelijkheden,
waarin maatregelen worden voorgesteld ter bestrijding van jeugdwerkloosheid die weliswaar ambitieus,
maar ook specifiek en realistisch zijn. Nu 21,4 procent van de Europese jongeren onder 25 jaar werkloos is,
moeten wij dringend in actie komen. Wij willen ook graag de 'Europese garantie voor de jeugd' invoeren,
zodat jongeren niet langer dan vier maanden werkloos hoeven te blijven, en hun een stage van hoge kwaliteit
en een fatsoenlijk inkomen kan worden gegarandeerd.

Ik wil vooral de nadruk leggen op de noodzaak jongeren hoogwaardige stages aan te bieden, teneinde het
misbruik te voorkomen dat in veel bedrijven en administratieve organen bestaat. Stagiairs zijn geen
onbezoldigde werknemers en kunnen geen werknemers vervangen; ze hebben recht op educatieve begeleiding
en behoren een minimumvergoeding te ontvangen.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftelijk. − (EN) Het is tragisch dat degenen die het hardst zijn getroffen door
de economische crisis, juist diegenen zijn van wie onze toekomst afhankelijk is. Met 5,5 miljoen werklozen
onder jongeren onder de 25 jaar, is het werkloosheidspercentage onder jongeren in de EU bijna tweemaal
zo hoog als dat onder de gehele beroepsbevolking.

In Litouwen was vorig jaar een op de elf jongeren werkloos, tegenover een op de vierentwintig in 2008. We
moeten de arbeidsinzetbaarheid van jongeren vergroten door ervoor te helpen zorgen dat in het onderwijs
opgedane vaardigheden aansluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt. Maatregelen als hoogwaardige stages
kunnen een soepele overgang van onderwijs naar werk bewerkstelligen. Het is daarbij echter wel belangrijk
dat deze stages niet in de plaats van echte banen komen – we moeten voorkomen dat jonge werknemers
worden uitgebuit; en de voordelen van niet-formele vormen van leren mogen evenmin uit het oog worden
verloren.

Het is voor Litouwen van vitaal belang een toenemende braindrain van geschoolde arbeidskrachten te
voorkomen. De EU-lidstaten zouden strategieën voor het vasthouden van jongeren moeten opstellen – al
hebben dergelijke programma's alleen kans van slagen als jongeren het gevoel hebben dat ze werkelijk deel
uitmaken van de samenleving en gewaardeerd worden. Als we er niet in slagen de jeugdwerkloosheid terug
te dringen, zullen we te maken krijgen met een verloren generatie die niet alleen slechte arbeidsperspectieven
heeft, maar ook nog eens wordt opgezadeld met groeiende overheidsschulden.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik heb mij onthouden van stemming over dit verslag
over jeugdwerkloosheid, dat nog altijd gericht is op flexizekerheid – 'flexibele' en 'betrouwbare'
overeenkomsten – en op de korte termijnbehoeften van bedrijven, hoewel er enkele positieve punten zijn,
waaronder de goedkeuring van enkele amendementen die ik had voorgesteld in de Commissie cultuur en
onderwijs: het scheppen van banen in de sociale economie, de bestrijding van discriminatie, de weigering
om stages zo te veralgemeniseren dat ze hun specifieke kenmerken verliezen en de erkenning van informeel
onderwijs.

Het verslag benadrukt de gevolgen van massale jeugdwerkloosheid – ook met betrekking tot de crisis – maar
pleit toch voor het behoud van ondersteunende maatregelen voor economische actoren, die niet succesvol
zijn gebleken, en de situatie van arbeidsonzekerheid voor jongeren alleen maar hebben verergerd.

Verder blijft het verslag trouw aan het dogma van 'onderwijsmodernisering'; er wordt zelfs gerept van prioriteit
aan samenwerking tussen bedrijven en 'verschaffers van educatieve diensten' en aangedrongen op vroegtijdige
samenwerking tussen scholen en het arbeidsmarkt.

97Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



Verslag-Gruny (A7-0193/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) In deze moeilijke tijden van economische crisis moet het Europese
sociale model meer dan ooit de oplossing bieden voor herstel en groei. Het moet niet worden gezien als een
last, maar juist als een motor van sociale vooruitgang. Ik heb gestemd voor het verslag-Gruny, waarvan het
doel is een breed Europees werkgelegenheidsinitiatief te lanceren. Het idee is om ervoor te zorgen dat overal
in de Europese Unie in drie dagen kosteloos een onderneming kan worden opgericht. Formele procedures
voor het werven van de eerste werknemers kunnen door een enkele interface hun beslag krijgen, door
activeringsprogramma's te versterken – vooral voor laaggeschoolden – door individueel advies, intensieve
opleiding en heropleiding van werknemers, verbetering van hun kwalificaties, enzovoorts. Ik denk dat een
verduurzaming van de werkgelegenheid, alsmede het scheppen van nieuwe vooruitzichten op werk voor de
jongste mensen, maar ook voor degenen die deel uitmaken van de arbeidsmarkt maar geen werk meer
hebben, een absolute voorwaarde is voor Europeanen om vertrouwen in ons sociale model terug te krijgen.
Dit vertrouwen is om zowel sociale als voor economische en politieke redenen bovendien van essentieel
belang voor onze toekomst.

Regina Bastos (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over atypische arbeidsovereenkomsten,
verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog gestemd. Onder "atypisch"
werk wordt verstaan nieuwe vormen van arbeidsovereenkomsten die een of meer van de volgende kenmerken
vertonen: deeltijdwerk, incidentele arbeid, tijdelijk werk, arbeidscontracten voor bepaalde tijd, thuiswerk en
telewerk, deeltijdwerk van ten hoogste twintig uur per week. De financiële en economische crisis waarmee
de Europese Unie kampt, kan leiden tot onstabiele arbeidsmarkten en steeds meer sociale uitsluiting. Daarom
moeten wij de lidstaten helpen om in Europa zoveel mogelijk banen en zoveel mogelijk werkgelegenheid te
behouden. Wij moeten meer inspanningen doen om te investeren in vaardigheden, onderwijs en duurzame
werkgelegenheid en tegelijkertijd moeten wij de beginselen van flexizekerheid verder ontwikkelen en
bevorderen. In het kader van de EU 2020-strategie moeten duidelijke richtsnoeren en concrete maatregelen
worden voorgesteld om de werkgelegenheid te beschermen en nieuwe banen te scheppen.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. − (IT) Ik kan enkel voor het verslag van de heer Gruny stemmen, waaraan
ik heb bijgedragen door een groot aantal amendementen voor te stellen, die door de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken zijn aangenomen.

Mijn bijdrage was gebaseerd op twee zaken: in de eerste plaats het belang van de aansluiting van het
opleidingstraject op de eisen van de arbeidsmarkt. In dit opzicht moeten jongeren hun perceptie van
ambachtelijke beroepen veranderen. Deze worden tegenwoordig gezien als een degradatie van de persoon
en van de sociale status, terwijl gegevens bevestigen dat deze beroepen belangrijke werkgelegenheidskansen
bieden, zowel als het gaat om integratie in de arbeidsmarkt als om economisch rendement.

In de tweede plaats de bescherming van een vorm van flexibiliteit die niet mag verworden tot uitbuiting van
de persoon waarbij de werknemer wordt veroordeeld tot levenslange onzekerheid, en die niet kan verbergen
dat er onrechtmatig wordt getracht arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd te vervangen. Ik ben meer voorstander
van een slimme flexibiliteit die zich op een slimme manier aanpast aan de modus operandi van ondernemingen
en tegemoetkomt aan de eisen van de markt door werkgelegenheid te garanderen en door de integratie te
bevorderen van de zwakkere groepen in de arbeidsmarkt.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) Ik heb tegen het verslag Gruny gestemd, want ondanks
de verbeteringen na de compromisvoorstellen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, gaat
het om een verslag dat de idee van flexizekerheid en van andere neoliberale regelingen, die tot
arbeidsonzekerheid leiden, onderschrijft. Hoewel het verslag nu naar verluidt "uitgebalanceerder" is dan in
zijn oorspronkelijke vorm, is het nog steeds in overeenstemming met het Groenboek van de Commissie
over arbeidsrecht, en gaat het nog steeds uit van de gedachte dat flexibiliteit "het belangrijkste instrument
van de economie" is en moet zijn.

Het is gebaseerd op de instrumentalisering van het concept "levenslang leren" ten behoeve van het kapitaal
en het bedrijfsleven en niet van de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de werkenden. Het
ondersteunt de visie dat "zelfstandig ondernemerschap" het soort bedrijvigheid is, dat gestimuleerd moet
worden. Om dezelfde redenen, en daarmee bedoel ik het vasthouden aan de idee van "uitgebalanceerde
flexizekerheid", heb ik ook tegen de motie voor een resolutie gestemd, die de Fractie De Groenen/Vrije
Europese Alliantie heeft ingediend.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik stem voor het merendeel van de maatregelen die in dit verslag
worden voorgesteld. Het is een feit dat de economische crisis het aantal atypische arbeidsovereenkomsten
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en onzekere arbeidssituaties aanzienlijk heeft doen stijgen. En dat hiervan vooral jongeren en vrouwen het
slachtoffer zijn. Ik ben echter van oordeel dat het Europees sociaal model, met zijn doelstellingen van
duurzame groei, volledige werkgelegenheid, bevordering van het welzijn en sociale bescherming, in de
nodige voorwaarden en middelen kan voorzien om de Europese Unie en haar lidstaten door de crisis te
loodsen. In dit verband wil ik twee punten onderstrepen die, gelet op de huidige economische crisis en het
abnormaal hoge werkloosheidscijfer in de Europese Unie, van vitaal belang zijn voor het behoud van behoorlijk
werk en hoogwaardige werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe banen in het kader van de EU
2020-strategie. Het eerste punt heeft te maken met de noodzaak om te investeren in vaardigheden,
beroepsopleiding en permanente educatie. Het tweede heeft betrekking op het belang van een effectieve
toepassing van de flexizekerheidsstrategieën om illegale arbeidsconstructies te bestrijden en paal en perk te
stellen aan de onzekere arbeidsvoorwaarden.

Proinsias De Rossa (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik steun dit verslag, waarin het gaat om maatregelen op
EU-niveau ter bescherming van atypische werknemers en een verdere verbetering van de sociale dialoog op
zowel nationaal als EU-niveau. Verder is het verslag ook gericht op een herdefiniëring van het
flexizekerheidsbeleid, aangezien dat in het verleden te veel op flexibiliteit en te weinig op zekerheid voor
werknemers gericht is geweest. Bij atypisch werk gaat het om deeltijdwerk, arbeidscontracten voor bepaalde
tijd, tijdelijk werk en telewerk, maar ook om nieuwe vormen van arbeidsovereenkomsten zoals
nul-urencontracten en het groeiende verschijnsel van pseudo-zelfstandigen. Hoewel deze contractvormen
bedoeld zijn om flexibiliteit op de arbeidsmarkt te brengen voor zowel werkgevers als werknemers, blijkt
uit onderzoek dat ze veelal samengaan met onzeker werk en derhalve onzeker inkomen. Deze werknemers
beschikken vaak niet over belangrijke rechten als het recht op scholing of het recht zich bij een vakbond aan
te sluiten. Het moet een prioriteit voor ons zijn om alle vormen van onzeker werk te bestrijden, en deze
prioriteit heeft in deze crisis extra gewicht gekregen. De crisis mag niet als excuus fungeren om meer onzeker
werk te creëren. Alle werknemers hebben het recht op gelijke behandeling, ongeacht hun specifieke
arbeidsovereenkomst. Rechten als het recht op sociale zekerheid, het recht op scholing en het recht om zich
bij een vakbond aan te sluiten, mogen werknemers nooit ontnomen worden.

Robert Dušek (S&D), schriftelijk. − (CS) Het verslag over atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde
beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog is het antwoord op de door de huidige
economische crisis veroorzaakte situatie op de arbeidsmarkt. We dienen alles op alles te zetten om zo veel
mogelijk arbeidsplaatsen in stand te houden, echter onder de voorwaarde dat dit dan wel hoogkwalitatieve
arbeidsplaatsen zijn. Momenteel vindt het gebruik van atypische tot zeer atypische arbeidsovereenkomsten
steeds meer ingang in de Europese Unie. Ze worden afgesloten voor een duur van minder dan zes maanden
en minder dan tien uur per week en soms zelfs niet eens op schrift gesteld. Met name jongeren onder de
25 jaar, mensen die vlak voor hun pensioen zitten en – naar het genderaspect kijkend – vrouwen zien zich
als gevolg van de economische en maatschappelijke situatie gedwongen met dergelijke arbeidsvoorwaarden
in te stemmen. We dienen ons serieus af te vragen of dit een adequate reactie is op de situatie op de
arbeidsmarkt en de randvoorwaarden voor dergelijke arbeidsovereenkomsten vast te stellen of de
mogelijkheden daartoe te beperken en ons maximaal in te zetten voor een andere kijk op de arbeidsmarkt;
van het streven zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden naar kwalitatief gezien betere werkgelegenheid,
ingeval het leeuwendeel van de arbeidsplaatsen in kwestie inderdaad van een dergelijke hoge kwaliteit is. Ik
sluit mij geheel aan bij het verslag en zal dan ook stemmen voor aanneming ervan.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) De laatste jaren kende de werkloosheid in de Europese Unie ten gevolge
van de wereldwijde economische crisis een exponentiële groei. Eind 2009 bedroeg het werkloosheidscijfer
ongeveer 10 procent. Nu is gebleken dat het huidige model niet werkt en niet de meest geschikte formule is
om werkgelegenheid te behouden is het essentieel dat wij nieuwe manieren vinden om de crisis te overwinnen
en een duurzaam werkgelegenheidsbeleid op de lange termijn ontwikkelen. Volgens mij zijn investeringen
in de opleiding van werknemers, in de specifieke vaardigheden van elk individu en in innovatie de sleutel tot
succes. Het is bewezen dat onbuigzame modellen van arbeidsrecht tot mislukking gedoemd zijn. Uit het
voorbeeld van de Verenigde Staten blijkt dat flexibiliteit niet gelijk is aan onzekerheid, maar aan een
dynamische arbeidsmarkt. De in het verslag genoemde statistieken bevestigen dat. Zo wordt onder meer
onderstreept dat slechts 10 procent van de perioden van werkloosheid in de Verenigde Staten langer dan
een jaar duren, tegen maar liefst 45 procent (!) in de Europese Unie. Mijns inziens is dat wat Europa moet
bereiken met het Europese begrip van flexizekerheid. Het heeft geen zin om atypische arbeidsovereenkomsten
zoals deeltijdwerk, ploegendienst, incidentele arbeid, tijdelijk werk, thuiswerk, telewerk enzovoort
eenvoudigweg te wantrouwen omdat ze atypisch zijn. De samenleving is geëvolueerd, de wereld is veranderd,
en de arbeidsverhoudingen moeten op deze veranderingen inspelen.
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José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Onder "atypisch" werk wordt verstaan nieuwe vormen van
arbeidsovereenkomsten die een of meer van de volgende kenmerken vertonen: deeltijdwerk, incidentele
arbeid, tijdelijk werk, arbeidscontracten voor bepaalde tijd, thuiswerk en telewerk, deeltijdwerk van ten
hoogste twintig uur per week. Ten gevolge van de huidige crisis zijn er veel banen verloren gegaan, vooral
in de sector van atypisch werk, waar het moeilijker is gebleken om een nieuwe baan te vinden. Meer dan een
vijfde van de Europese werknemers verandert jaarlijks van baan. In de Europese Unie duurt 45 procent van
de perioden van werkloosheid langer dan een jaar, tegen circa 10 procent in de Verenigde Staten.

De Raad moet met deze realiteit rekening houden en concrete maatregelen vaststellen voor het behoud van
behoorlijk werk en hoogwaardige werkgelegenheid en het scheppen van duurzame banen in het kader van
de EU 2020-strategie. Alle werkenden moeten bepaalde grondrechten hebben, ongeacht hun specifieke
arbeidsrechtelijke situatie. Ik pleit tevens voor dringende uitbreiding van de bescherming van werknemers
met atypische arbeidsvormen. De Europese Unie mag het Europees sociaal model niet overboord zetten.
Integendeel, ze moet ervoor zorgen dat het versterkt wordt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Wij hebben tegen dit verslag over atypische
arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog
gestemd omdat het, ondanks sommige positieve elementen zoals het bevorderen van de overgang van
atypische arbeidsvormen naar formele arbeidsvormen, bovenal pleit voor flexizekerheid. Dit blijkt uit tal
van punten, en met name uit het volgende:

"Acht het noodzakelijk dat de gangbare benadering van flexizekerheid op Europees niveau in het licht van
de huidige crisis wordt bijgesteld, waarmee kan worden bijgedragen tot een verhoging van zowel de
productiviteit als de kwaliteit van de arbeidsplaatsen door de zekerheid, de arbeidsbescherming en de rechten
van de werknemer te garanderen terwijl [...] de ondernemingen tegelijkertijd de nodige organisatorische
flexibiliteit krijgen om in reactie op de veranderende marktbehoeften arbeidsplaatsen te scheppen of te
schrappen [...]".

We weten echter dat de werkgevers en de regeringen op Europees niveau niet streven naar "een rechtvaardige
en evenwichtige tenuitvoerlegging van flexizekerheidsbeginselen die de arbeidsmarkt robuuster kan maken
als zich structurele veranderingen voordoen". Integendeel, er is steeds meer onzekerheid en steeds minder
bescherming, zoals onder meer blijkt uit de ontwikkelingen in Portugal. De arbeidsverhoudingen en de
rechten van werkenden worden steeds verder uitgehold.

Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk. – (FR) Uit de beweerde populariteit van zelfstandig werken blijkt geen
nieuwe geestdrift voor het ondernemerschap, maar een diepe moedeloosheid onder werkloze jongeren
vanwege de onmacht of inefficiëntie van arbeidsbemiddeling.

Het almaar tijdelijker wordende karakter van arbeidscontracten en werkgelegenheid is het gevolg van een
beleid dat de markten heeft opengesteld voor buitenlandse mededinging. Deze openstelling drukt de lonen
en de werkgelegenheid, ongeveer de laatst overgebleven aanpassingsvariabele die bedrijven rest in een wereld
van oneerlijke concurrentie. Het huidige immigratiebeleid in Europa heeft ook een negatief effect op de lonen
en op de arbeidsvoorwaarden voor de laagst geschoolden, zoals uit tal van statistische studies blijkt. En dan
is nog buiten beschouwing gelaten dat ze een buitenproportionele kostenpost vormen in de overheidsfinanciën
en zo verantwoordelijk zijn voor tekorten en overheidsschulden, alsmede het fiscaal uitmelken van de
Europese burger.

De rapporteur gaat echter aan dit alles voorbij en volhardt in een algemene beleidslogica die leidt tot
onzekerheid, werkloosheid en een toename van het aantal armlastige werknemers. Het bepleit 'flexizekerheid'
in de wetenschap dat in de wereld die door de Europese Unie is geschapen, ondernemingen in de aard van
de zaak slechts de 'flexi' zullen onthouden. Werklozen en werknemers hoeven geen heil van Brussel te
verwachten – integendeel!

Sylvie Guillaume (S&D), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het verslag-Guny over atypische contracten,
verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog, omdat de laatste jaren
het aantal atypische soorten werk – deeltijdwerk, alternerende ploegendiensten – aanzienlijk is toegenomen
en omdat we werknemers moeten beschermen. De crisis mag geen voorwendsel zijn voor een groei van
onregelmatig werk. Alle werknemers moeten worden beschermd door het arbeidsrecht, wat voor soort
contract ze ook krijgen. In het verslag wordt lidstaten tevens verzocht hun beleid op het gebied van
flexizekerheid te herzien, teneinde werknemers meer bescherming te bieden, en er wordt ons gewezen op
het belang van sociale dialoog en sociale partnerschappen bij deze uitdagingen.
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Elisabeth Köstinger (PPE), schriftelijk. − (DE) De arbeidsmarkt van vandaag en de arbeidsovereenkomsten
die daarmee gepaard gaan worden gekenmerkt door één woord: flexizekerheid. In dat verband moeten we
met twee punten rekening houden. Enerzijds moet het mogelijk zijn om flexibele arbeidsovereenkomsten
te sluiten die niet in het klassieke kader passen. Anderzijds moet ook bij dergelijke "atypische"
arbeidsovereenkomsten de sociale zekerheid van de werknemers gegarandeerd zijn. Ik steun het voorstel
van de rapporteur om meer te doen voor het creëren van duurzame werkgelegenheid en voor opleiding en
bijscholing. Tegelijkertijd moeten we werklozen en werkzoekenden weer in het beroepsleven integreren en
ze daarbij ondersteunen met persoonlijk advies. Daarom sta ik achter het verslag van mevrouw Gruny.

Thomas Mann (PPE), schriftelijk. − (DE) Ik heb vandaag voor het initiatiefverslag van Pascale Gruny over
atypische arbeidsovereenkomsten in de EU gestemd. Hiermee geven we een duidelijk signaal voor de
arbeidsmarkt: atypische arbeidsovereenkomsten moeten in Europa de uitzondering blijven. We moeten
streven naar duurzame, beschermde en hoogwaardigere arbeidsovereenkomsten. De structurele veranderingen
verlopen snel, en daarom zijn flexibelere vormen van werk weliswaar nodig, maar atypische overeenkomsten
mogen niet de regel worden wanneer die leiden tot slechte sociale zekerheid, of zelfs tot bewuste uitbuiting.
Wie misbruik maakt van atypische arbeid houdt zich niet aan het Europese sociale model. Dat varieert van
lidstaat tot lidstaat, maar het is de basis voor het draagvlak in de samenleving voor verantwoorde politiek.
Niet alleen in dit Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en niet alleen in crisistijden na de
crash van 2008 hebben we geen keuze, we moeten benadeelde de bevolkingsgroepen beschermen.

Vrouwen, ouderen en jongeren worden onevenredig vaak met atypisch werk geconfronteerd, en we moeten
garanderen dat ook zij kunnen participeren en onder faire voorwaarden kunnen werken, en dat hun
grondrechten worden gerespecteerd. Dat lukt alleen maar wanneer we op nationaal en Europees niveau zelf
initiatieven nemen: we moeten de strijd met zwart werk aanbinden, het aantal precaire arbeidsovereenkomsten
reduceren en de toegang tot bijscholing, opleiding en levenslang leren garanderen. We moeten het juiste
evenwicht vinden tussen de productiviteit en de bescherming van de rechten van werknemers.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Als Europa zich daadwerkelijk wil richten op de burger moet het de
integratie op de arbeidsmarkt bevorderen. In deze tijden van economische en financiële crisis moeten wij
alle mechanismen benutten die bijdragen aan het behoud van de werkgelegenheid, met bijzondere aandacht
voor de minst beschermde groepen op de arbeidsmarkt. Dialoog en collectief overleg kunnen een aanzienlijke
bijdrage leveren aan de verbetering en het behoud van de arbeidsmarkt.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik wil in de eerste plaats de heer Gruny lof toezwaaien
voor zijn gewetensvolle inspanningen om het best denkbare compromis te vinden voor atypische contracten,
een belangrijk onderwerp. Wij moeten niet vergeten dat hervormingen inzake het recht op arbeid erop
gericht moeten zijn werknemers beter te beschermen tegen atypische contracten en om overgangen tussen
verschillende soorten werk en werkloosheid te vergemakkelijken. Daarom wil ik de Commissie en de nationale
regeringen vragen hun verantwoordelijkheden in acht te nemen ten aanzien van de situatie van 'uitgesloten'
mensen – werknemers met 'atypische' of 'zeer atypische' contracten – en een evenwicht te vinden tussen hun
rechten en die van de zogeheten 'insiders'. Tenslotte wil ik in het bijzonder benadrukken dat contracten van
onbepaalde duur de regel moeten zijn, en dat flexizekerheid niet kan werken zonder sociale bescherming.

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb voor het verslag-Gruny gestemd, dat zeer evenwichtig is en
rekening houdt met een aantal sociale en economische aspecten. Atypische werknemers kunnen een
meerwaarde vormen in de huidige context van economisch herstel, en daarom moeten ook zij worden
beschermd en in de reeds geldende richtlijnen worden opgenomen.

In het verslag worden duidelijk omschreven richtsnoeren en concrete maatregelen opgevat om arbeidsplaatsen
in stand te houden en zo in heel Europa een werkgelegenheid van hoge kwaliteit te waarborgen. Ik vind het
heel belangrijk om de lidstaten op te roepen actief werknemers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze
flexibele arbeidsvoorwaarden, recht op verlof en de mogelijkheid tot deeltijdwerk hebben, en dat ze worden
geprikkeld om thuis te werken.

Europa moet naar gemeenschappelijke beginselen toe, waarbij het zich vooral moet richten op verhoging
van de productiviteit en de kwaliteit van de werkgelegenheid, en moet zorgen voor veiligheid, sociale zekerheid
en bijzondere steun aan benadeelde personen.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) De Europese Unie heeft te maken met een ernstige financiële,
economische en sociale crisis. Om deze crisis te verslaan moeten er grotere inspanningen worden geleverd
met betrekking tot het investeren in vaardigheden, beroepsopleidingen en het creëren van duurzame banen.
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Tegen deze achtergrond zijn atypische arbeidsvormen duidelijk toegenomen. Die hebben het meeste effect
op jonge werknemers tussen 19 en 29, werknemers ouder dan 50, vrouwen en laaggekwalificeerde
werknemers. De kwaliteit van werk voor deze werknemers wordt gekenmerkt door een laag niveau van
werkzekerheid, geen structureel loopbaanontwikkelingsplan, minder mogelijkheden voor opleiding en
loopbaanontwikkeling en grotere moeilijkheden om werk en privéleven in balans te houden.

Daarom moet de bescherming worden uitgebreid naar werknemers met een dergelijk atypisch contract,
moeten er maatregelen worden genomen tegen zwart werk en moet een soepele overgang worden gerealiseerd
tussen werkgelegenheid en werkloosheid.

Iedere vorm van werkgelegenheid moet vergezeld gaan van een aantal rechten, waaronder: gelijke behandeling,
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, toegang tot opleidingen,
cao-onderhandelingen en vrijheid van vereniging en vertegenwoordiging.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Het verslag als goedgekeurd door de commissie is in
plenaire vergadering aangenomen. De tekst brengt geen schade toe, maar is betrekkelijk zwak. Wij van de
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie hebben een alternatieve resolutie ingediend om ons standpunt
duidelijk te maken en te kunnen verdedigen in het plenaire debat, maar het bleek helaas niet mogelijk er een
meerderheid voor te vinden. Ons voorstel werd als verwacht verworpen, maar werd wel gesteund door de
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement en een deel
van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links.

Negatieve punten zijn: er wordt nergens verwezen naar een rechtskader voor gelijke rechten; er wordt geen
melding gemaakt van een definitie van wat een werknemer is (van belang in verband met pogingen wetgeving
te omzeilen); er is te veel PPE-gepraat over flexibiliteit en administratieve lasten; en er wordt te veel gesproken
over flexizekerheid, waardoor de tekst als geheel te sterk een pleidooi voor flexizekerheid is.

Positief is dat de tekst bepaalde grondrechten voor alle werkenden garandeert, ongeacht hun specifieke
arbeidsrechtelijke situatie; de bescherming van atypische werknemers uitbreidt; bepaalt dat arbeidsovergangen
veilig moeten zijn; bezorgdheid uitdrukt over EHvJ-zaken; en het belang onderstreept van versterking van
de sociale partners.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. − (IT) Wij hebben voor dit verslag gestemd, omdat het enerzijds goed is dat
er flexibiliteit is in de arbeidsmarkt en dat jongeren bereid zijn atypische arbeidsovereenkomsten te aanvaarden
die nuttig zijn voor hun opleiding, terwijl we er anderzijds voor moeten waken dat dergelijke mogelijkheden
worden gebruikt door oneerlijke marktdeelnemers die misbruik maken van jongeren door ze onder te betalen.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), schriftelijk. − (DE) In de Europese Unie stijgt het aantal atypische
arbeidsovereenkomsten snel. Daarom ben ik blij met de analyse in het verslag van Pascale Gruny. Met name
in de culturele sector, in de media en in de nieuwe media bestaan normale arbeidsovereenkomsten nauwelijks
nog. Cameramannen en -vrouwen in filmteams worden bijvoorbeeld als zelfstandigen bestempeld, hoewel
ze in loondienst werken. Uiteindelijk worden in het verslag dan echter toch niet de nodige politieke stappen
gezet om te garanderen dat de betrokken werknemers krijgen waar ze recht op hebben, zoals pensioenrechten
en het recht op vertegenwoordiging. Daarom gaan wij in onze alternatieve resolutie verder. Wij zijn van
mening dat voor alle arbeidsovereenkomsten dezelfde rechten moeten gelden, en dat dit principe in de
wetsteksten van de EU moet worden vastgelegd. Het is namelijk onaanvaardbaar dat er twee klassen van
arbeidsovereenkomsten bestaan. Bovendien vinden wij van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
het belangrijk dat de grijze zone van de schijnzelfstandigheid wordt gereduceerd. Daarom willen wij ervoor
zorgen dat een werknemer die qua organisatie en financieel afhankelijk is, officieel als werknemer wordt
erkend. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen die hun leven lang werken van een waardige
oude dag kunnen genieten.

Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Werken doen mensen vandaag in alle mogelijke hoedanigheden: in
loondienst of als (schijn)zelfstandige, voltijds, deeltijds, beperkt in duur of onbeperkt, thuiswerk of als interim.
Feit is dat de door werkgevers gevraagde flexibiliteit vaak ten koste van de noodzakelijke bescherming van
werknemers gaat. De Fractie De Groenen diende vandaag een alternatieve resolutie in die vooral wou focussen
op een eenduidig statuut van "werknemers" (in welke hoedanigheid ook) en aandrong op een richtlijn die
gelijke rechten voor elke werknemer garandeert. Deze resolutie heeft het niet gehaald en het Parlement heeft
een kans laten liggen om een sterker sociaal Europa te bouwen. Toch heb ik ook de oorspronkelijke resolutie
gesteund omdat die aandringt op een uitbreiding van de bescherming van werknemers, de basisrechten van
werknemers wil garanderen alsook een veilige overgang naar ander werk en de rol van vakbonden wil
versterken.
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In het Europese jaar van de armoedebestrijding kunnen we deze insteek zeker gebruiken, zeker als we weten
dat meer en meer mensen in atypische contracten tewerk gesteld zijn. In Europa is 8 procent van de
werknemers arm en 17 procent van de Europeanen heeft een laag inkomen. Actie is dus zeker gewenst en
dus juich ik het standpunt van het hele Europees Parlement toe.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), schriftelijk. − (SV) Ik heb tegen dit verslag gestemd dat atypische
arbeidsovereenkomsten bepleit, zij het onder betere voorwaarden dan wat in het verslag zeer atypische
arbeidsovereenkomsten wordt genoemd, die volkomen ongereguleerd zijn en die vaak op handslag tussen
werkgever en werknemer worden gesloten. In vergelijking met de mededeling van de Commissie, die gebaseerd
is op het groenboek van de Commissie met als titel "De modernisering van het arbeidsrecht", zijn er in de
loop van het proces verbeteringen aangebracht. Het verslag onderstreept ook een bezorgdheid over de
gevolgen van de antivakbondsarresten voor de arbeidsmarkt in Europa. Dat is belangrijk. In grote landen
als, bijvoorbeeld, Duitsland en Groot-Brittannië behoort een kwart van de banen tot de lageloonsector.
Werkloosheid en sociale dumping in de interne markt van de EU hebben de vakbonden en arbeidersbeweging
in het defensief gedwongen. Ik denk desondanks dat de EU zich niet moet bemoeien met de
arbeidsovereenkomstvormen. Dat is een kwestie die nationaal moet worden aangepakt. In het land waar ik
vandaan kom, zijn het autonome partijen die collectieve overeenkomsten onderhandelen om deze kwesties
aan te pakken. Het uitgangspunt moet altijd het recht op voltijdwerk als norm zijn, maar met de mogelijkheid
tot deeltijdwerk.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik heb tegen deze resolutie gestemd omdat zij
neerkomt op de bevordering van flexibele werkgelegenheid, flexizekerheid en de zaken die er gewoonlijk
mee gepaard gaan: inzetbaarheid, geschiktheid voor en aanpassing aan werk en ondernemingsgeest.

Deze resolutie heeft ook tot doel de diverse arbeidscontracten te vereenvoudigen, onder het voorwendsel
dat daarmee het aantal atypische arbeidscontracten wordt teruggedrongen en de overgang tussen diverse
soorten arbeidscontracten wordt vergemakkelijkt.

Het is waar dat in deze resolutie de sociale gevolgen van de huidige crisis worden erkend, in het bijzonder
de toename van het aantal armlastige werknemers en van atypische vormen van werkgelegenheid, maar er
wordt ook geweeklaagd over het onvermogen van ondernemingen om nieuwe soorten arbeidsovereenkomsten
te scheppen die genoeg flexibiliteit bieden om aan de huidige crisissituaties het hoofd te bieden.

Kortom, deze resolutie wordt nog steeds gekenmerkt door een neoliberale benadering waarvan de rampzalige
gevolgen voor de werkgelegenheid en arbeidsrechten al vele jaren zichtbaar zijn.

Verslag-Fernandes (A7-0203/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), schriftelijk. – (RO) Een efficiënter gebruik van hulpbronnen in Europa is een
van de prioritaire doelstellingen van de EU 2020-strategie. Ik zal hier een voorbeeld van geven. Biogas is een
waardevolle grondstof voor de productie van elektriciteit en brandstof voor vervoer, en voor invoeding in
het gasnet. De meest efficiënte methode om biogas te produceren is het gebruik van organisch afval, waarbij
zowel de industrie, de economie als het milieu baat hebben.

Het recyclen van bioafval kan ook het gebruik van met name fosforhoudende kunstmest in de landbouw
helpen terugdringen, en de waterretentiecapaciteit van de bodem verbeteren om een hoge productiviteit te
bewaren. Deze synergie tussen de overgang naar een recyclingsamenleving, de ontwikkeling van een
koolstofarme economie en de groene banen die dit kan opleveren, is in het huidige economische, milieu- en
sociale klimaat van belang.

Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb voor dit verslag
gestemd, omdat ik van mening ben dat een efficiënt en duurzaam beheer van bioafval een absolute prioriteit
van de Europese Unie moet zijn, onder meer gezien het feit dat in de EU volgens schattingen jaarlijks tussen
de 76,5 en 102 miljoen ton voedsel- en tuinafval en 37 miljoen afval van de levensmiddelen- en
drankenindustrie wordt ingezameld.

Sophie Auconie (PPE), schriftelijk. – (FR) De heer Fernandes heeft mijn steun gekregen voor zijn verslag
over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie. Ik meen
dat hij alle uitdagingen, waarvan preventie en hergebruik de belangrijkste zijn, tamelijk goed tegen elkaar
heeft weten af te wegen. Bioafval is van belang in een meer omvattende kwestie: de bestrijding van
klimaatverandering. Wij moeten daarom bioafval volledig scheiden van standaardafval, dat op de lange
termijn de slechtste oplossing is. In plaats daarvan zouden we het moeten gebruiken voor compost of voor
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de productie van bio-energie, zoals in het verslag sterk wordt benadrukt. Verder beheren de lidstaten bioafval
op dit moment op uiteenlopende wijzen. Ik zelf ben voorstander van een enkele wetsbepaling zoals in dit
verslag wordt voorgesteld. Tot slot wil ik nog opmerken dat het beheer van bioafval de sociale cohesie van
de Europese Unie ten goede kan komen, aangezien een onderneming voor hergebruik veel banen schept.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. – (LT) Door de groei van de economie en het steeds groter wordende
grondgebied van de EU wordt er voortdurend meer afval geproduceerd. Met het oog op een effectiever beheer
van bioafval dient prioriteit te worden gegeven aan de preventie en reductie van afval. Om deze doelstelling
te verwezenlijken, is het noodzakelijk om ook de burgers hierbij te betrekken. Daarnaast kan bioafval als
grondstof voor de productie van biobrandstof worden gebruikt voor de bio-energie-, elektriciteits- en
vervoerssectoren. Een effectief beheer van bioafval kan bijdragen tot de verwezenlijking van het EU-streefcijfer
van minimum 20 procent hernieuwbare energie tegen 2020. Om de afvalbronnen op effectieve wijze te
kunnen beheren en de kosten van dat beheer te verminderen, dient de Europese Commissie een richtlijn
inzake het beheer van bioafval op te stellen. In deze richtlijn dient onder andere de invoering van verplichte
systemen voor de afvalinzameling in de lidstaten en van nationale verwerkingsmethoden voor bioafval
vastgelegd te worden, ter voorkoming van het gebruik van minder geschikte methoden, zoals het storten of
verbranden van afval.

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, hoewel ik enkele bezwaren
heb ten aanzien van de haalbaarheid van enkele in het verslag vermelde doelstellingen, heb ik besloten heb
verslag van de heer José Manuel Fernandes te steunen en aldus voor te stemmen. De toepassing van de
technieken voor het beheer van bioafval die erop gericht zijn het storten van afval te vermijden, is niet alleen
een verstandige stap voor het milieu en de gemeenschappen, maar ook een strategische investering voor het
versterken van een nieuwe potentiële bron van werkgelegenheid.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) Gescheiden inzameling en recycling van bioafval zijn
essentieel voor een duurzame ontwikkeling van Europa. Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat de rapporteur
de Europese Commissie verzoekt nog dit jaar met een specifieke richtlijn voor het beheer van bioafval te
komen. De nieuwe wetgeving moet voorzien in een verplicht systeem voor gescheiden inzameling en recycling
van bioafval.

Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Afvalbeheer is een probleem voor Europa en voor de mensheid in
het algemeen. Elke dag worden tonnen afval geproduceerd, met alle gevolgen van dien voor het milieu en
de gezondheid en de levenskwaliteit van de burgers. In de eerste plaats wil ik de rapporteur, de heer Fernandes,
feliciteren met het uitstekende werk dat hij heeft verricht. De huidige wetgeving betreffende afvalbeheer
beantwoordt niet aan de regelgevingsbehoeften. Daarom verwelkom ik het initiatief om een specifieke
richtlijn vast te stellen waarmee de doelstellingen van een efficiënt en duurzaam beheer van bioafval
gerealiseerd kunnen worden (betere wetgeving, vereenvoudiging, duidelijkheid en rechtszekerheid). Het gaat
hier niet uitsluitend om de negatieve gevolgen voor het milieu die aan het storten van dit soort afval verbonden
zijn, maar ook om enerzijds het belang ervan voor de bodembemesting en anderzijds het onderliggende
energiepotentieel (in de vorm van biogas), dat kan worden gebruikt om elektriciteit, warmte of
transportbrandstof te genereren.

Een specifieke richtlijn voor het beheer van bioafval lijkt mij van essentieel belang voor de tenuitvoerlegging
van de beginselen van de afvalstoffenrichtlijn. Wij moeten de thans versnipperde voorschriften samenvoegen,
de bestaande praktijen harmoniseren en de interne markt nieuw leven inblazen door een synergie tussen
milieuaspecten, recycling en het scheppen van groene banen tot stand te brengen. Een Europa dat zijn
middelen efficiënt beheert, is meer dan een Europa 2020; het is een Europa van de toekomst.

Mário David (PPE), schriftelijk. − (PT) Een goed beheer van bioafval komt niet alleen het milieu ten goede,
maar heeft ook gunstige sociale en economische gevolgen. Daarom stem ik voor de voorstellen die in dit
verslag vervat zijn. Het beheer van bioafval moet efficiënter worden gemaakt en preventie en reductie moeten
daarbij prioritaire aandacht krijgen, aangezien dit zal bijdragen aan de bevordering van duurzame ontwikkeling
en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook de positieve gevolgen van een beter beheer van
bioafval mogen niet genegeerd worden, met name het effect op de werking van de interne markt, op de
toekomst van de landbouw door behoud en herstel van de bodemvruchtbaarheid en op het gebruik van
hernieuwbare energieën. Daarom is het belangrijk om alle voorschriften betreffende het beheer van bioafval
in een enkel wetgevingsinstrument samen te voegen en de beleidsbenaderingen van de lidstaten te
harmoniseren in een specifieke richtlijn voor bioafval.
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Robert Dušek (S&D), schriftelijk. − (CS) Afval is na de opwekking van elektriciteit, de industrie en de landbouw
de op drie na grootste bron van broeikasgassen, in hoofdzaak doordat veel afval gestort wordt. Er komen
bij het storten van afval niet alleen grote hoeveelheden methaan vrij, maar ook bestaat er het enorme risico
op vervuiling van het grondwater, de bodem en natuurlijk ook het oppervlak van het perceel waarop het
afval gestort wordt. Als gevolg van dit alles valt een steeds groter oppervlak ten prooi aan onomkeerbare
bodemdegradatie. Bioafval is wereldwijd nog wel het meest gestorte afval; hooguit één luttele procent wordt
gescheiden en hergebruikt. We produceren in de EU jaarlijks wel tot zo'n 100 miljoen ton keuken- en tuinafval
en 37 miljoen ton afval uit de drank- en voedingsindustrie. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bioafval
in de strijd tegen de klimaatverandering. Indien die daadwerkelijk tot stand wordt gebracht, komt er een
enorm potentieel vrij voor de opwekking van hernieuwbare energie. De Europese burger is zich reeds bewust
van de noodzaak van gescheiden afvalinzameling. Bioafval daarentegen eindigt vrijwel altijd op de vuilstort.

In een aantal oude lidstaten kan men bioafval in speciale containers deponeren waarna het verwerkt wordt
en opnieuw gebruikt. In de nieuwe lidstaten is het afgezien van de gescheiden inzameling van plastics, glas
en papier vrijwel onmogelijk biologisch afval gescheiden in te leveren; de burger kan het domweg nergens
kwijt. Het is dan ook van groot belang dat in alle lidstaten van de EU de nodige voorwaarden tot stand worden
gebracht voor het hergebruik van bioafval en de omzetting ervan in energie. Het verslag gaat op adequate
wijze om met de hele problematiek en dus zal ik voor goedkeuring ervan stemmen.

Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag over het Groenboek van de Commissie over
het beheer van bioafval in de Europese Unie gestemd, omdat de invoering van een verplicht systeem voor
gescheiden inzameling en recycling van bioafval zal bijdragen aan de versterking van de milieubescherming
in de Europese Unie en de strijd tegen de klimaatverandering zal aanscherpen.

Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Een blik op de hoeveelheid bioafval die wij dagelijks wegwerpen als
resultaat van onze privéconsumptie zou ons moeten doen beseffen dat wij formules moeten vinden om dit
afval zo goed mogelijk te gebruiken en het effect ervan op het milieu tot een minimum te beperken. Als wij
aan onze privéconsumptie de industriële consumptie toevoegen, neemt deze noodzaak al snel urgente
vormen aan. Deze vaststelling zou politieke besluitvormers en deskundigen ertoe moeten bewegen hardnekkig
onderzoek te doen naar de meest geschikte processen en methoden. Ik ben van oordeel dat een richtlijn die
een effectieve verbetering van het beheer van dit soort afval beoogt, bijzonder gunstige gevolgen zal hebben
voor alle burgers van de lidstaten.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik ben blij met de aanneming van deze resolutie, waarvoor
ik rapporteur ben. In de tekst wordt gepleit voor de opstelling van een specifieke richtlijn voor bioafval voor
eind 2010 en de invoering van een verplicht systeem voor gescheiden inzameling in de lidstaten, behalve
wanneer dit economisch gezien of vanuit milieuoogpunt niet de beste oplossing is.

Geschat wordt dat in de Europese Unie jaarlijks ongeveer honderd miljoen ton bioafval wordt geproduceerd.
Dit soort afval is de op drie na grootste bron van broeikasgassen in de Europese Unie, vooral wanneer het
op stortplaatsen terechtkomt. De resolutie die ik heb ingediend, heeft ten doel het storten van bioafval terug
te dringen, de productie van hoogwaardig compost te bevorderen voor bodemherstel zonder chemische
producten en het gebruik van hernieuwbare energie aan te moedigen. De Europese Commissie heeft tot
dusver altijd verklaard dat zij het onnodig vindt een richtlijn voor deze afvalstroom op te stellen.

Ik hoop dat de commissaris die verantwoordelijk is voor het directoraat-generaal Milieu het verslag leest,
nota neemt van het standpunt van de meerderheid van het Parlement en niet langer doof blijft voor dit
probleem. Wij nemen een ambitieus maar realistisch standpunt in. Wij dringen aan op een specifieke richtlijn
die garanties biedt voor duidelijkheid en rechtszekerheid en wij hopen dat de commissaris tegemoetkomt
aan de wensen van het Parlement.

João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) Bioafvalbeheer, dat absoluut noodzakelijk is voor een gezond
voortbestaan van de menselijke soort en een harmonieuze co-existentie tussen mens en natuur, mag niet
gezien worden in het licht van louter commerciële belangen. Het verslag dat wij hier bespreken, maakt gewag
van "de invoering van verplichte gescheiden inzameling in de lidstaten" en de geschikte behandeling van
bioafval door middel van anaerobe vergisting en compostering. Hoewel wij over het geheel genomen akkoord
gaan met deze beginselen kunnen wij niet nalaten een reeks problemen aan te stippen. Los van de technische
moeilijkheden die aan de aanbevolen behandeling verbonden zijn en niet genegeerd mogen worden, gaat
het om een buitengewoon dure oplossing. Er rijst dan ook een vraag waarop het verslag geen antwoord geeft:
wie gaat dat betalen?
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Het verslag gaat onvoldoende in op de maatregelen die betrekking hebben op de preventie van afvalproductie
en beperkt zich haast uitsluitend tot recycling. Reductie is echter een van de beste formules om
afvalgerelateerde problemen te bestrijden. Ik vraag hier uw aandacht voor thuiscompostering, een manier
om veel bioafval uit het algemene behandelingssysteem te houden, maar die niet in het verslag genoemd
wordt. Met betrekking tot compostering volstaat het niet te verklaren dat compost geproduceerd moet
worden. Wij moeten tevens de voorwaarden scheppen die nodig zijn om compost te gebruiken, zonder
beperkingen en zonder technische en wetenschappelijke grondslagen, aangezien die alleen maar de
meststoffenindustrie ten goede komen en haar concurrentiepositie nog versterken.

Françoise Grossetête (PPE), schriftelijk. – (FR) Ik heb gestemd voor het groenboek over het beheer van
bioafval (biologisch afbreekbaar afval) in de Europese Unie.

Er is een groot verschil tussen de lidstaten die het minst aan hergebruik doen – 90 procent aan vuilstortplaatsen,
10 procent aan hergebruik en energieterugwinning – en de lidstaten die zich op de meest efficiënte aanpak
zijn gaan toeleggen – 10 procent vuilstortplaatsen, 25 procent energieterugwinning en 65 procent hergebruik.

Bioafval speelt een belangrijke rol in de bestrijding van klimaatverandering en is potentieel interessant op
het gebied van bodembescherming en de bevordering van de productie van hernieuwbare energie. De lidstaten
moeten maatregelen nemen om de gescheiden inzameling van bioafval te bevorderen – bijvoorbeeld om
compost te produceren. We hebben behoefte aan een echte Europese compostmarkt, omdat composteren
de meest geschikte verwerkingsmethode van groen afval is en het voordeel heeft dat de bodem er weer
vruchtbaar mee kan worden gemaakt.

Een adequaat beheer van bioafval levert dus niet alleen ecologische, maar ook economische voordelen op.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) De breed gedragen steun in dit Parlement voor het
verslag-Fernandes is een aangenaam signaal. Het laat zien dat dit Parlement eensgezind van mening is dat
deze kwestie ernstig moet worden genomen en het doet een duidelijke boodschap uitgaan naar de andere
instellingen en naar de lidstaten. De Schotse regering heeft afgelopen maand een Zero Waste Plan gepubliceerd
met betrekking tot veel van de zaken die in het Groenboek van de Commissie worden besproken. Er moet
op EU-niveau worden gehandeld en de stemming van vandaag zal ertoe bijdragen dat er vooruitgang wordt
geboekt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Dit verslag getuigt van een goede benadering. Door
voor te stellen om stortafval op te geven, compostering en verbranding te bevorderen en ervoor te zorgen
dat door verbranding energie wordt teruggewonnen, wordt gedeeltelijk teruggegrepen naar het ecologische
planningskader dat wij voorstaan. Ik juich dit toe. Anderzijds worden met het pleiten voor de terugwinning
van biobrandstof en het aanmoedigen van de privatisering van afvalbeheer weer alle oude liberale stokpaardjes
van stal gehaald, zonder dat hun mislukkingen in aanmerking worden genomen. Ik onthoud mij daarom
van stemming.

Nuno Melo (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik ben van oordeel dat de maatregelen ter verbetering van het beheer
van bioafval in de Europese Unie van vitaal belang zijn vanwege de enorme economische en milieuvoordelen
die eraan verbonden zijn. De economische en territoriale uitbreiding van de Europese Unie gaat gepaard met
een voortdurende toename van de afvalproductie. Geraamd wordt dat de Europese Unie jaarlijks ongeveer
100 miljoen ton voedsel- en tuinafval en 37 miljoen ton afval van de levensmiddelen- en drankenindustrie
produceert. Een groot deel van deze biologisch afbreekbaar tuin-, keuken- en voedselafvalstoffen kunnen
en moeten gebruikt worden als hernieuwbare energiebron en in gerecycleerde materialen. Op die manier
dragen wij niet alleen bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, maar zorgen wij ook voor een gezondere
bodem en gaan wij het verlies van biodiversiteit tegen.

Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. − (DE) Met het oog op de milieubescherming is het belangrijk dat we alle
grondstoffen zinvol benutten, en dus ook bioafval recyclen, als we het ontstaan ervan al niet kunnen vermijden.
De burgers worden al milieubewuster, en daardoor kunnen we al sterker de nadruk leggen op de bescherming
van klimaat en milieu. Er bestaan in de lidstaten al heel lang verschillende methodes voor het gebruik van
bioafval voor bijvoorbeeld het opwekken van energie. Aangezien er op dit gebied al heel wat is geïnvesteerd,
is het zinvol om op basis van het subsidiariteitsbeginsel rekening te houden met die verschillen. Dat gebeurt
in onvoldoende mate in dit verslag, en daarom heb ik me van stemming onthouden.

Justas Vincas Paleckis (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verslag over het Groenboek van
de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie, waaruit een krachtig voornemen spreekt
om de klimaatverandering te bestrijden en de negatieve gevolgen van economische groei tegen te gaan. De
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behandeling van bioafval is al uitgebreid besproken in de Europese instellingen, maar men kan er niet omheen
hoezeer de situatie de afgelopen jaren is veranderd. In het debat moet rekening worden gehouden met
technologische vooruitgang, maar daarbij is het ook zo dat naast Litouwen niet minder dan elf nieuwe
lidstaten zich bij de EU hebben gevoegd, die allemaal zo hun eigen manieren van afvalbeheer hebben. Waar
geraamd wordt dat jaarlijks in de EU tussen 76,5 en 102 miljoen ton voedsel- en tuinafval wordt ingezameld
en 37 miljoen ton afval van de levensmiddelen- en drankenindustrie, vind ik het van het grootste belang om
een debat voor te bereiden aangaande eventueel noodzakelijke toekomstige beleidsmaatregelen. Verbetering
van het beheer van bioafval en toenemend gebruik van bioafval als hulpbron zullen leiden tot aanzienlijk
winst op economisch, maatschappelijk en milieugebied en ertoe bijdragen dat de EU verandert in een
'recyclingsamenleving' waarin de hulpbronnen efficiënt worden ingezet.

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. − (IT) Bioafval, oftewel biologisch afbreekbaar tuin-, keuken- en
voedselafval, vormt ongeveer een derde deel van het stedelijk afval en heeft in potentie een aanzienlijke
invloed op het milieu. Als het wordt gestort, komt er methaan vrij, een broeikasgas dat 23 keer zo sterk is
als kooldioxide en een van de belangrijkste veroorzakers is van de klimaatverandering.

Hoewel het afvalbeheer in de Europese Unie is gereguleerd door een uitgebreid pakket aan wetgeving, is er
op het gebied van bioafval nog ruimte voor verdere verbetering, te meer omdat bioafval kan worden gerecycled
en als bron van hernieuwbare energie kan worden gebruikt.

In dat opzicht zou een specifieke richtlijn voor het beheer van bioafval een cruciaal punt zijn voor de
tenuitvoerlegging van de beginselen die voortkomen uit de kaderrichtlijn afvalstoffen en uit de andere
richtlijnen over afvalbeheer in het algemeen. Het enige bezwaar dat ik heb, betreft de flexibiliteit die de
richtlijn moet hebben op lokaal niveau om de beste oplossing in milieu- en economisch opzicht mogelijk
te maken.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. − (PT) Het verheugt mij dat dit verslag met een overweldigende
meerderheid is aangenomen, aangezien het nader ingaat op de urgente kwestie van het beheer van bioafval
in de Europese Unie en de Europese Commissie oproept een richtlijn op te stellen om een verplicht systeem
voor gescheiden inzameling voor alle lidstaten in te voeren.

Afvalbeheer is inderdaad een ernstig en actueel probleem dat een dringende oplossing behoeft, vooral gelet
op het feit dat in de Europese Unie jaarlijks ongeveer honderd miljoen ton bioafval wordt geproduceerd. Het
zij tevens onderstreept dat de strijd tegen de klimaatverandering die de Europese Unie is aangegaan en waarin
zij wereldwijd een voortrekkersrol speelt, een goed afvalbeheer vereist, aangezien afvalstoffen de op drie na
grootste bron van broeikasgassen zijn in de Europese Unie.

Bioafval kan opnieuw worden gebruikt voor de productie van bio-energie en biobrandstof. De
recyclingindustrie schept thans 250 banen per 10 000 ton gerecycleerd afval. Het verzoek om een specifieke
richtlijn voor het beheer van bioafval op te stellen is een belangrijke bijdrage van dit verslag. Hiermee wordt
erkend dat de huidige voorschriften betreffende bioafval her en der verspreid zijn en dat moet gestreefd
worden naar meer duidelijkheid, vereenvoudiging en rechtszekerheid.

Marit Paulsen, Olle Schmidt en Cecilia Wikström (ALDE), schriftelijk. − (SV) Wij hebben ervoor gekozen
om het verslag van de heer Fernandes te steunen als signaal dat het milieuvriendelijke beheer van biologische
afvalstoffen in Europa belangrijk is om de klimaatverandering te verlichten en milieuverontreiniging te
bestrijden. Wij willen echter onderstrepen dat dit zou moeten worden verwezenlijkt via correcte
tenuitvoerlegging en naleving van bestaande wetgeving, niet door nog meer regelzucht.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) Een van de strategische doelstellingen van het afvalbeheersbeleid
is de EU om te vormen tot een recyclingsamenleving. Het enorme afvalvolume dat jaarlijks in de EU
geproduceerd wordt (naar schatting tussen de 76,5 en 102 miljoen ton bioafval, waaronder ongeveer
8 miljoen ton in Roemenië) mag niet zomaar verspild worden. Bioafval speelt een belangrijke rol bij de
bestrijding van de klimaatverandering (in 2004 werd in totaal 109 miljoen ton broeikasgas uitgestoten in
de afvalsector), en biedt een waardevol potentieel als factor van bodembescherming en het bevorderen van
de productie van hernieuwbare energie.

Dit betekent dat duurzame ontwikkeling bevorderd kan worden via efficiënt beheer van de hulpbronnen.
Dit betekent een beheer van bioafval conform de geldende EU-regels, het bevorderen van technologische
innovatie en het creëren van groene banen (zo creëert de recyclingindustrie tot 250 nieuwe banen voor
iedere 10 000 ton afval die wordt gerecycled).
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Zodoende zijn verplichte gescheiden inzameling, het recyclen van bioafval, een specifieke richtlijn voor
bioafvalbeheer, het bevorderen van onderzoek en innovatie en het aanwakkeren van het bewustzijn van de
burger over maatregelen tegen de opeenhoping van afval allemaal nodig om de economie en het milieu te
helpen, en om de doelstellingen van de EU 2020-strategie te bereiken.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Het ontwerpverslag bevatte voor ons, als Groenen,
reeds de meest relevante kwesties. Wij hebben ons er vooral op gericht de problemen te benadrukken die
samenhangen met de benutting van bioafval door middel van afvalverbranding waarbij energie wordt
teruggewonnen, door erop te wijzen dat recycling van bioafval verre valt te prefereren boven verbranding
ervan, aangezien dan niet alleen de vorming van methaangas wordt voorkomen, maar ook een bijdrage
wordt geleverd aan de strijd tegen de klimaatverandering door middel van koolstofvastlegging en verbetering
van de bodemkwaliteit. Dit is opgenomen in de overwegingen van de door de commissie goedgekeurde
tekst.

Oreste Rossi (EFD), schriftelijk. − (IT) Wij zijn gunstig gestemd over het Groenboek van de Commissie over
het beheer van bioafval. De invoering van systemen voor gescheiden inzameling, de ontwikkeling van normen
voor compost, richtsnoeren voor preventie van bioafval, de toepassing van het concept levenscyclus en
afvalbeoordeling zijn de uitgangspunten om te zorgen voor meer efficiency en besparing, waarbij wij hopen
op een verplichte gescheiden inzameling in alle EU-lidstaten, behalve waar dit om economische en
milieutechnische redenen niet te realiseren is.

Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. − (PT) Het beheer van bioafval in de Europese Unie is uitgegroeid tot een
enorm probleem, niet alleen vanwege de massale hoeveelheid afval die jaarlijks wordt geproduceerd en die
op 139 miljoen ton wordt geschat, maar ook vanwege de voortdurende klimaatverandering waarvan wij
getuige zijn. De productie van bioafval is per definitie onvermijdelijk, maar wij kunnen wel voorkomen dat
dit afval slecht wordt beheerd en op stortplaatsen terechtkomt die de voornaamste bron voor de uitstoot
van broeikasgassen in de ozonlaag zijn.

Bioafval kan getransformeerd worden en kan dus een toegevoegde waarde voor de samenleving hebben. Als
wij voordeel halen uit dit soort afval kunnen wij industrieën innoveren en hulpbronnen gebruiken die anders
onbenut zouden blijven. Ik denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van bioafval voor de productie van
bio-energie, die kan worden omgezet in elektriciteit en warmte, en in biobrandstoffen, een alternatief voor
de fossiele brandstoffen die haast zijn uitgeput door de niet-aflatende vraag. Met het verslag wordt een
belangrijke stap gezet naar een duurzame ontwikkeling van de Unie. Samen met de rapporteur ben ik ervan
overtuigd dat het opstellen van een richtlijn voor bioafval de beste manier is om de beoogde doelstellingen
op zowel milieugebied als met betrekking tot de interne markt daadwerkelijk te verwezenlijken.

Georgios Toussas (GUE/NGL), schriftelijk. – (EL) Wij, afgevaardigden van de Griekse Communistische Partij,
stemmen tegen het verslag, dat op één lijn zit met het Groenboek van de Commissie en getrouw de
milieuonvriendelijke EU-koers voor massale verbranding van gemengd afval volgt, een koers ingegeven door
de communautaire instanties (Raad en Commissie) en de politieke vertegenwoordigers van de monopolies
in het Europees Parlement. Het verslag geeft prioriteit aan "energieterugwinning" uit stedelijk biologisch
afval door de productie van biogas door middel van "anaerobe vergisting", en beschouwt verbranding als
een "levensvatbaar alternatief", terwijl bekend is dat verbranding de vervuiling en achteruitgang van het
milieu versterkt; als er al voordelen aan zitten, dan zijn die verwaarloosbaar. Tegelijkertijd wordt op deze
wijze het belang van het aerobe procedé onderuitgehaald, terwijl dat een milieuvriendelijke, eenvoudige,
beproefde en veilige technologie is, die tegen beduidend lagere kosten een stabiel product van hoge kwaliteit
voortbrengt. De reden daarvoor is dat dit procedé geen hoge winsten voor het kapitaal garandeert, en geen
deel uitmaakt van ander EU-beleid dat de verbranding van biomassa en biobrandstoffen propageert en
eveneens rampzalig is voor het milieu. Het verslag bewijst dat de EU en het politieke personeel van het
kapitaal in het Europees Parlement er zijn ten dienste van monopoliewinsten, ten koste van de gezondheid
en zelfs het leven van de werkenden.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), schriftelijk. – (FR) Ik heb voor de resolutie gestemd waarin het Europees
Parlement de Europese Commissie oproept actie te ondernemen inzake de verwerking en het beheer van
bioafval – namelijk afval dat voortkomt uit maaltijden en de bereiding hiervan, groen afval (tuinen, parken
en dergelijke), industrie (hout en dergelijke) – en, in het bijzonder, door een specifieke ontwerprichtlijn in
te dienen. Aldus herhaalt het Europees Parlement het verzoek dat het heeft gedaan tijdens de herziening van
de communautaire wetgeving over afval in 2008.
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Het Europees Parlement verlangt met name dat het sorteren van bioafval verplicht wordt gesteld, bioafval
wordt hergebruikt en er een classificatie van compost komt op grond van kwaliteit.

De Commissie en de lidstaten moeten maatregelen nemen opdat de Europeanen zich bewust worden van
de ecologische voordelen van de verwerking van biologisch afval. Dit afval bestaat immers uit 118 tot
138 miljoen ton aan organisch afval en wordt grotendeels samen met normaal afval ingezameld, terwijl het
voor andere doeleinden kan worden teruggewonnen.

De Commissie moet hier dringend werk van maken, zeker na de mislukking van de top van Kopenhagen,
waardoor milieuproblemen – zacht uitgedrukt – op de achtergrond zijn geraakt.

8. Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen

(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat)

VOORZITTER: JERZY BUZEK
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

10. Economische governance in de EU en de eurozone en toezicht op de nationale
begrotingen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de verklaring van de voorzitter van de Commissie over economisch bestuur
in de EU en de eurozone, en toezicht op de nationale begrotingen (2010/2773(RSP)).

José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, economische
governance is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van onze Unie. Toen voorzitter Delors
in 1993 duidelijk maakte dat er behoefte was aan een diepgaandere coördinatie van de economische
beleidsvormen, waren veel lidstaten het daar niet mee eens.

Toen de eerste Commissie – waar ik tot mijn genoegen voorzitter van was – deze kwestie ter sprake bracht
in haar verslag ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie in 2008,
hadden maar weinig mensen daar oren naar. Toch heb ik toen benadrukt hoe belangrijk het was om met
een passende oplossing te komen voor de kwestie van economische governance in mijn richtsnoeren voor
het huidige mandaat, die we ongeveer een jaar geleden samen hebben besproken.

Commissaris Olli Rehn heeft dit vervolgens met u besproken tijdens zijn hoorzitting. Op dat moment had
de Commissie reeds laten weten voorstellen te willen indienen om de economische governance in de Europese
Unie te versterken, in het bijzonder in de eurozone. Helaas heeft de crisis duidelijk gemaakt dat we gelijk
hadden. De urgentie van dit debat is echter erkend en ik kan alleen maar blij zijn met het feit dat we eindelijk
een stap in de richting van een echte Europese economische governance kunnen zetten.

Dientengevolge heeft de Commissie op 12 mei een aantal gedetailleerde voorstellen voorgelegd. Deze
voorstellen hebben het debat op gang gehouden, ook met het Europees Parlement, en in het bijzonder de
werkzaamheden van de taskforce onder voorzitterschap van de voorzitter van de Europese Raad. De
Commissie is verheugd met de voortgang van deze werkzaamheden en met de consensus die tot nu toe is
bereikt, wat heel duidelijk naar voren kwam tijdens de Europese Raad.

Om deze dynamiek vast te houden, heeft de Commissie afgelopen woensdag een reeks voorstellen aangenomen
die, eenmaal omgezet in wetgevingsinitiatieven, vanaf 2011 ten uitvoer kunnen worden gebracht als ze tijdig
worden aangenomen. Deze voorstellen worden zonder wijziging van het Verdrag gedaan. Nu is het moment
om te handelen, binnen de juridische context waar we vandaag de dag over beschikken. Dat is geen beperking.
De nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon ons biedt, kunnen en moeten volop benut worden,
want we hebben geen tijd meer om nog langer te wachten. Onze burgers, onze ondernemingen en onze
economie vereisen dat wij initiatieven nemen. Het is onze verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen
en nu actie te ondernemen.
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(EN) Als gevolg van de economische crisis is de Europese Unie met een reeks serieuze tests geconfronteerd.
De versterking van het economische bestuur is natuurlijk slechts één aspect van de reactie van de Europese
Unie op de crisis.

Er zijn ook andere aspecten aan die reactie verbonden: de uitgebreide hervorming van de regulering van de
financiële markten en voorstellen voor een nieuwe Europese toezichtstructuur. Zoals ik vanmorgen al zei
is de komende dagen een akkoord binnen bereik. Ik roep alle partijen op de positieve dynamiek vast te
houden, zodat de nieuwe instanties begin 2011 met hun werk kunnen beginnen. Daardoor zal Europa zijn
voorsprong behouden wat betreft de tenuitvoerlegging van onze G20-toezeggingen op dit gebied, namelijk
de maatregelen die de financiële stabiliteit moeten waarborgen: in de eerste plaats door middel van het plan
voor Griekenland, vervolgens via de instrumenten voor de eurozone als geheel en ten slotte, maar volstrekt
niet zonder belang, via een in de Europa 2020-strategie opgenomen programma voor groei en banen door
middel van structurele hervormingen.

Onze reactie op de crisis is holistisch. We stabiliseren, we consolideren en we moderniseren. We bereiden
ons voor op een nieuwe sociale markteconomie om onze burgers een betere toekomst te waarborgen. Ik wil
me nu echter eerst richten op bestuur.

In de afgelopen maanden hebben we ons vooral afgevraagd of ons economisch bestuur in een goede
verhouding staat tot de druk die opnieuw uitgeoefend wordt op onze economische en begrotingsstabiliteit.
Er staan bepalingen in het Verdrag waardoor we handelend kunnen optreden. De noodzakelijke instellingen
zijn er. Wij moeten ervoor zorgen dat ze gebruikt worden.

We hebben voor een reëel risico gestaan en we hebben dat met succes bestreden. Nu dichten we de leemtes
die we ontdekt hebben om te voorkomen dat dergelijke risico’s opnieuw optreden. Eerst heb ik het Parlement
op de hoogte gesteld van de ideeën die we uitgewerkt hebben in de mededeling van de Commissie van 12
mei. De debatten die we daarna gehouden hebben, zijn weergegeven in de mededeling van de Commissie
van 30 juni. Nu zijn we op weg naar het operationele stadium; de Commissie zal al in september
wetgevingsvoorstellen kunnen indienen.

Voordat ik nader op de punten inga, wil ik erop wijzen hoeveel baat dit proces gehad heeft van de
samenwerking met de Europese Raad, de taskforce onder voorzitterschap van de voorzitter van de Europese
Raad, en zeker ook van de beraadslagingen in het Parlement. Door deze werkzaamheden zijn bouwstenen
gelegd voor werkelijke Europese stootkracht. Ik hoop dat daardoor het nadenken over en het aannemen van
wetgevingsvoorstellen straks snel zal verlopen.

Onze aanpak van het economisch bestuur bestaat erin dat we regels opstellen die veelomvattender en
doelmatiger zijn. Het huidige Verdrag geeft ons meer dan genoeg ruimte om dat te doen en ik ben ervan
overtuigd dat de communautaire methode ons opnieuw het juiste antwoord zal verschaffen.

We hebben behoefte aan een beter systeem van toezicht, een systeem dat strikter en meeromvattend is, dat
zowel het begrotings-, macro-economische als structurele beleid bestrijkt en dat rekening houdt met de
realiteit dat elke lidstaat zijn eigen eigenaardigheden heeft. Maar het moet ook een systeem zijn waarin de
onderlinge afhankelijkheid weerspiegeld wordt die centraal staat in de Europese economie, zoals we allemaal
weten.

Wat betekent dat in detail? In de eerste plaats is er een betere coördinatie nodig. Het “Europees semester” is
daarbij een essentieel hulpmiddel. De economische transparantie zal erdoor vergroot worden en het zal een
stimulans zijn voor wederzijdse beoordelingen vooraf door en van lidstaten. Als de lidstaten hun stabiliteits-
en convergentieprogramma’s en hun nationale hervormingsprogramma’s gelijktijdig indienen, hebben we
een werkelijk gezamenlijke aanpak. Voor de lidstaten zal dit Europese perspectief een voordeel zijn als ze
hun nationale begroting volgens hun eigen grondwettelijke procedures opstellen, bespreken en aannemen.

In de tweede plaats hebben we geloofwaardigheid nodig en die gaat samen met een betere handhaving. Dat
houdt in een verfijnder systeem van prikkels en sancties, een doeltreffender mix van zowel preventieve als
correctieve maatregelen. We hebben een stabiliteits- en groeipact nodig dat doelgericht is, niet alleen met
betrekking tot het tekortcriterium, maar ook wat betreft schulden – een pact met tanden, dat gerespecteerd
wordt. Natuurlijk zijn de doeltreffendste sancties díe sancties die niet gebruikt hoeven te worden omdat ze
de prikkel tot naleving scheppen, maar om dat te bereiken moeten de regels strikt genoeg zijn om dat respect
af te dwingen.

Ik wil dit heel duidelijk stellen. Zonder een strakker systeem van prikkels en sancties zullen we het economisch
bestuur niet op een geloofwaardige manier krachtiger kunnen maken. Als een lidstaat zich niet houdt aan
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de gezamenlijk afgsproken regels, zal dat land de gevolgen moeten dragen. Dat betekent ook dat sancties zo
ontworpen moeten worpen dat ze op alle lidstaten op voet van gelijkheid toegepast kunnen worden. Ik kan
het Parlement verzekeren dat de Commissie haar uiterste best zal doen om daarvoor te zorgen.

Met betrekking tot financiële sancties hebben we voorgesteld om die op een breder scala aan uitgaven uit de
EU-begroting te baseren dan eerst. In een notendop kun je zeggen dat alle lidstaten voortaan het risico lopen
geld uit de EU-begroting mis te lopen als ze er steeds maar niet in slagen de begrotingsregels na te leven. De
toepassing van deze regels moet ook nagenoeg automatisch zijn wat betreft het corrigerende deel van het
Stabiliteits- en groeipact.

De timing van de maatregelen is ook essentieel. We moeten ons er niet toe laten verleiden te lang te wachten
met het uitoefenen van sancties. Prikkels en sancties moeten naar de bron toegebracht worden, zodat er actie
ondernomen kan worden voordat de situatie uit de hand loopt. Preventieve maatregelen kunnen veel
doeltreffender zijn dan corrigerende, maar daarvoor zijn wel discipline en politieke wil nodig.

Een van de zwakste aspecten van de huidige regels is dat ze geen instrumenten bieden voor de aanpak van
problemen in zogenaamde “goede tijden”. In onze voorstellen doen wij daar iets aan, vooral met betrekking
tot de eurozone.

In de derde plaats moet het toezicht alle wezenlijke elementen omspannen. Wij moeten ons niet beperken
tot het begrotingsbeleid. We hebben gezien dat een dergelijke smalle benadering niet werkt. We moeten
daarom instrumenten hebben waarmee we de macro-economische onevenwichtigheden tussen lidstaten
kunnen opsporen.

Door zulke onevenwichtigheden wordt de cohesie binnen de EU verzwakt, vooral die binnen de eurozone.
Door een uitgebreid scorebord met indicatoren te gebruiken, kunnen we zien wat we nodig hebben om
toenemende verschillen vast te stellen en oplossingen voor te stellen. Die oplossingen moeten natuurlijk
aangevuld worden met passende handhavingsinstrumenten.

In de vierde plaats moeten we ons, naast striktere begrotingsregels, inspannen voor de structurele
hervormingen, innovatie en handel die Europa weer op het spoor van groei en banen voor de toekomst
zullen zetten. Daar gaat het om bij onze Europa 2020-strategie. Twee weken geleden is de Europese Raad
daarachter gaan staan. Nu moeten we dat allemaal in de praktijk gaan brengen om ervoor te zorgen dat het
nationale en het Europese beleid volledig op elkaar afgestemd worden, zodat er een positieve spiraalwerking
ontstaat waarbij groei in één deel van Europa de groei in een ander deel bevordert.

In de vijfde plaats wil ik graag opnieuw het grote belang benadrukken van transparante en stevige regels
voor de financiële markten en alle spelers in het proces oproepen de noodzakelijke hervormingen zo spoedig
mogelijk door te voeren.

Ik wil graag de historische dimensie onderstrepen van de hervormingen die we voorstellen. Zij vormen een
antwoord op de uitdagingen waar onze gemeenschappelijke munt in Europa voor staat, maar hebben ook
een aanzienlijk effect op de financiële markten wereldwijd.

Het is nu tijd de Economische en Monetaire Unie het gereedschap te geven dat zij nodig heeft om volledig
te kunnen functioneren, om haar geloofwaardigheid te waarborgen. Het gaat hier niet maar om wat technische
regels. Het gaat om de toekomst van de euro en zelfs tot op zekere hoogte om de toekomst van ons Europese
project.

Om dit alles mogelijk te maken moeten we ondubbelzinnig aantonen dat de wereld veranderd is en dat onze
voorstellen over economisch bestuur niet “meer van hetzelfde” zijn, maar een werkelijke doorbraak. Nu is
aan de voorwaarden voldaan om het Stabiliteits- en groeipact, het economisch bestuur en de structurele
hervormingen samen te voegen in een samenhangend systeem binnen de Economische en Monetaire Unie.

In dat systeem moet gebruikgemaakt worden van al onze gereedschappen ten behoeve van het
gemeenschappelijke doel: de structuurfondsen, budgetbewaking en de hervormingen in de Europa
2020-strategie.

Dit is een strategie voor de hele Unie. Dit is niet alleen maar een optelling van verschillende strategieën. Het
is een werkelijke economische strategie voor Europa, maar we kunnen alleen maar een Europese economische
strategie hebben als we ook een werkelijk economisch bestuurssysteem hebben. Het systeem van prikkels
en sancties moet echter de speciale verantwoordelijkheden weerspiegelen van de lidstaten die de
gemeenschappelijke munt al geaccepteerd hebben, met strikte inachtneming van het juridisch raamwerk.
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Die lidstaten delen een gezamenlijk goed, namelijk de euro, en het is niet acceptabel dat wangedrag van
sommige lidstaten alle andere in gevaar brengt.

Ik ben ervan overtuigd dat deze voorstellen een omslag zullen betekenen in de economische samenhang van
de Unie en dat tegelijkertijd de onvermijdelijk specifieke kenmerken van de lidstaten in de eurozone bewaard
zullen blijven, natuurlijk met respect voor de landen die nog niet tot de euro zijn toegetreden.

Wat we in deze situatie nodig hebben zijn ambitie en doortastendheid: de voorstellen van de Commissie
zullen zowel binnen de EU als daarbuiten de krachtige boodschap uitzenden dat de Europese Unie tegen
haar taak opgewassen is. Daarom is het van het grootste belang dat onze drie instellingen er consequent en
in een geest van nauwe samenwerking aan werken dat deze voorstellen afgerond en goedgekeurd worden,
met vertrouwen in elkaar en geloof in onze gemeenschappelijke toekomst.

Het is belangrijk dat al onze partners over de hele wereld begrijpen dat we er alles aan zullen doen om de
euro en de stabiliteit van onze gemeenschappelijke munt te verdedigen. Het is de taak van de Commissie
haar recht van initiatief te gebruiken om het gemeenschappelijk belang van Europa en zijn burgers te
bevorderen. De Commissie is vastbesloten die taak te vervullen en zij is ervan overtuigd dat deze voorstellen
Europa in de juiste richting zullen voeren.

(Applaus)

Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter Barroso, commissaris Rehn, uw voorstellen
zijn een belangrijke stap op weg naar versterking van het economisch bestuur in Europa. Hulde dat u uw
recht van initiatief ook actief invult en niet afwacht waar de task force van de Raad mee komt. Onze PPE-Fractie
is positief over de voorstellen en wil ook nauw met u en de Raad samenwerken om deze voortvarend tot
stand te brengen. Samenwerken ook om de volgende stap te zetten op weg naar een communautaire aanpak.
Geen nieuwe instellingen, maar een sterke en onafhankelijke rol van de Europese Commissie. Een Europese
Raad die zich verbindt tot een gezamenlijke aanpak en democratische controle door het Europees Parlement.
Wat de PPE-Fractie betreft zijn dat de ingrediënten voor de wetgevingsvoorstellen die u begin september aan
ons zult voorleggen.

We verwachten veel van het Europese semester met coördinatie van nationale actieprogramma's. Belangrijke
hervormingen en pijnlijke maatregelen in de lidstaten zijn nodig om de concurrentiekracht van onze lidstaten
te versterken. Dat brengt banen en welvaart voor onze burgers. We verwachten ook veel van de maatregelen
ter versterking van het Stabiliteits- en groeipact met een stok achter de deur, dus met sancties. U noemde de
reeks maatregelen een gereedschapskist. Veel zal ervan afhangen hoe de gereedschapskist concreet gevuld
wordt.

Een van onze Nederlandse voetbalteams heeft als leuze: geen woorden maar daden. Geen woorden maar
daden, dat is ook precies wat het Parlement wil als het gaat om de versterking van het economisch bestuur.
En ook geen woorden maar daden als het gaat om de wetgeving inzake het Europese toezicht op de financiële
instellingen. De Raad heeft het verslag van Jacques de Larosière omarmd, maar dat moet nu omgezet worden
in daden, in wetgeving, toezichthouders met echte bevoegdheden die op 1 januari van start kunnen. Het
komt er nu op aan dat de Raad dat dus ook daadwerkelijk gaat doen. Het Parlement gaat morgen stemmen,
maar we houden wel de deur op een kier voor de Raad om tijdens de bijeenkomst van de Raad Economische
en Financiële Zaken deze maand een akkoord te sluiten. Dat betekent aansluiten bij de positie van het
Parlement als het gaat om de bevoegdheden voor deze nieuwe toezichthouder, want het Parlement zal op
zijn strepen staan, niet in zijn eigen belang, maar in het belang van de burger om weer rust te brengen op de
financiële markten, zodat we weer met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, wij zijn bang dat de voorstellen van
voorzitter Barroso en commissaris Rehn onevenwichtig zijn. Begrotingsstabiliteit kan niet geïsoleerd worden
van een sterke economische groei en een hoog werkgelegenheidsniveau. De huidige en verdere geplande
bezuinigingsmaatregelen zullen leiden tot een langdurige periode van lage groei, toenemende werkloosheid
en verdere sociale uitsluiting.

Voorzitter Barroso, ik weet dat u niet van mening bent dat miljoenen meer werklozen en meer sociale
uitsluiting een acceptabele prijs zijn voor een snelle begrotingsconsolidatie, maar het lijkt er wel op dat dat
het pad is dat u nu betreedt. Ik vind dat u met uw voorstellen van de afgelopen week de plank misslaat. Er is
inderdaad behoefte aan een kwalitatieve sprong voorwaarts in het Europese economische beleid en in het
besturen daarvan, maar die zou moeten leiden naar een evenwichtige beleidsagenda waarin
begrotingsverantwoordelijkheid gecombineerd wordt met economische doeltreffendheid en sociale
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rechtvaardigheid. U hebt verscheidene heel relevante opties, waarmee echt een kwalitatieve sprong
voorwaarts op dit terrein gemaakt zou kunnen worden, achterwege gelaten. Echte coördinatie van het
economisch beleid moet een gedifferentieerder consolidatieplan voor Europa opleveren, en niet de kortzichtige,
alles over één kam scherende bezuinigingsagenda, die economisch nergens op slaat.

In de tweede plaats moet u op de proppen komen met een economische beleidsagenda voor inspanningen
op het gebied van banen én begrotingen. We hebben nu alleen maar een agenda voor het indammen van
tekorten ten koste van banen.

In de derde plaats hebben we krachtige voorstellen nodig over hoe we overheidsgelden voor de onlangs
overeengekomen Europa 2020-strategie veilig kunnen stellen, zoals nieuwe belastinginkomsten uit heffingen
op financiële transacties en andere bronnen. We hebben van u, de Commissie, ook dringend operationele
voorstellen nodig over hoe we zo spoedig mogelijk de belastingdruk op arbeid kunnen verminderen. In veel
lidstaten is de belasting op werk veel te hoog.

Als laatste, maar niet onbelangrijk punt noem ik dat u besloten hebt in een vernieuwd Stabiliteits- en groeipact
geen positieve prikkels toe te passen, in plaats van negatieve sancties, terwijl dat een veelbelovende
mogelijkheid zou kunnen zijn. Ik hoop dat u daarop wilt terugkomen en in het najaar een evenwichtiger
pakket voorstellen op tafel zult leggen.

Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik ben tevreden over de presentatie
van het pakket door de voorzitter van de Commissie en, als ik het mag zeggen, zou ik u willen voorstellen
om dit pakket zo spoedig mogelijk in te dienen op basis van uw initiatiefrecht. Dien het in bij de Raad en
dien het in bij het Europees Parlement, want dat is de manier waarop de Unie werkt. De Commissie heeft het
initiatief.

Aldus wil ik de nieuw aangestelde werkgroep veel succes wensen, maar uiteindelijk zal de Commissie haar
verantwoordelijkheden moeten nemen en een voorstel moeten indienen bij de verschillende instellingen.

Desondanks, mijnheer de Voorzitter, blijven er een paar vragen over dit pakket bestaan.

De eerste vraag, een van fundamenteel belang, is om te weten wie deze economische governance gaat beheren.
Zijn dat de lidstaten, de Raad of de communautaire instellingen, dat wil zeggen de Centrale Europese Bank
en de Europese Commissie? Voor het Europees Parlement is het heel duidelijk: dat moeten de communautaire
instellingen zijn, want ik heb nog nooit meegemaakt dat de lidstaten deze controle zelf goed kunnen uitvoeren.
Dat werkt niet. Het heeft in het verleden nooit gewerkt en het zal in de toekomst ook niet werken.

Ten tweede ben ik het ermee eens dat er boetes moeten komen, maar niet alleen met betrekking tot het
Stabiliteitspact, omdat dat, zoals u zei, slechts een aspect van het beleid is. Die moeten we bijvoorbeeld ook
toepassen als het gaat om concurrentievermogen, structurele hervormingen en de Europese economie. Er
moeten boetes komen en wat dat betreft zou ik bepaalde lidstaten willen vragen om consequenter te zijn.
Zij verdedigen – eisen zelfs – boetes met betrekking tot het Stabiliteitspact, maar als we het hebben over
boetes ten aanzien van Europa 2020, op het gebied van concurrentievermogen, zijn ze een stuk
terughoudender. Het is het een of het ander. Als we boetes willen, moeten ze op alle terreinen worden
toegepast.

Ten derde zou ik willen zeggen, mijnheer de voorzitter van de Commissie, dat we ook moeten nadenken
over een strategie voor economische groei. Het is niet genoeg om te zeggen dat we de tekorten zullen
terugdringen. Die afname is nodig – als voormalig minister van Begroting ben ik voor het terugdringen van
de tekorten –, maar daarnaast is er ook behoefte aan een economisch groeibeleid, en de enige instelling die
daarvoor kan zorgen is de Europese Unie. De Unie heeft een leenvermogen en projecten voor de pan-Europese
infrastructuur die we nodig hebben, zoals wordt benadrukt in het verslag van de heer Monti, en daarom
moet de Commissie ook in die richting met voorstellen komen: niet alleen om de tekorten terug te dringen
– wat moet gebeuren omdat het Stabiliteitspact dat vereist – maar ook om een geloofwaardige strategie voor
economische groei te ontwikkelen die ervoor zorgt dat we niet in de val lopen van een economische stagnatie
zoals in Japan, zoals we die ruim tien jaar hebben gekend.

Mijn vierde punt betreft de “stresstests”. Ik ben blij dat er is besloten om deze tests te publiceren. Dat hadden
we een jaar geleden al moeten doen, net als de Amerikanen, omdat dit de enige manier is om de
kredietverstrekking in de particuliere sector nieuw leven in te blazen.

Tot slot – en daar sluit ik mee af, mijnheer de Voorzitter –, wat betreft het financieel toezicht moeten we heel
duidelijk zijn op dit punt: er zal geen overeenkomst zijn met het Parlement als de Raad en de lidstaten zich
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niet neerleggen bij het feit dat de Europese autoriteit in geval van conflicten het laatste woord heeft. Dat is
een cruciaal punt. Bovendien komt dit element terug in de voorstellen van de Commissie. Het is het
uitgangspunt van het verslag-De Larosière. De lidstaten hebben dat nog niet helemaal begrepen. Het is tijd,
mijnheer de Voorzitter, dat de lidstaten dit accepteren, anders komt er geen akkoord voor het financieel
toezicht.

Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank voor het afleggen
van deze verklaring. Ik vind dat wij op onze hoede moeten zijn om in een zeer moeilijke situatie niet in oude
patronen te blijven vervallen. Onder “oude patronen” versta ik dat de rechtse fracties de nadruk leggen op
begrotingstekorten en problemen met betrekking tot het concurrentievermogen, terwijl de linkse fracties
blijven hameren op de risico’s van strenge maatregelen.

Naar mijn mening boeken we op deze wijze geen vooruitgang. Indien we echter eerlijk naar dit voorstel
kijken, moeten we toegeven dat het tekenen van grote vooruitgang bevat, bijvoorbeeld ten aanzien van de
begrotingscoördinatie. Er wordt tevens specifiek melding gemaakt van onevenwichtigheden. Tot voor kort
was het nog bijna onmogelijk om serieus te praten over onevenwichtigheden. Het feit dat er sancties volgen
indien lidstaten hun huiswerk niet maken, is eveneens een teken van vooruitgang.

Dit voorstel heeft echter tevens blinde vlekken, en wij kunnen niet langer van ons zelf en onze burgers
verwachten dat ze dit accepteren. Dit betekent natuurlijk economisch regeren en tevens spreken over
belastingkwesties. Feit is dat wij belastingparadijzen hebben, grote sectoren in de economie die niet belast
worden, om nog maar te zwijgen van buitensporige belastingconcurrentie. Op deze onderwerpen mag geen
taboe meer rusten en zij moeten vanzelfsprekend worden opgenomen in een dergelijke verklaring.

Ten tweede is het niet voldoende om het begrotingsbeleid uitsluitend te coördineren op de wijze zoals is
beschreven. Wij moeten ervoor zorgen dat het begrotingsbeleid anticyclisch is en hierdoor crises tegengaat.
Dit staat helaas niet in de tekst. Bovendien is het blijkbaar nog steeds taboe om te zeggen dat er bij de
onevenwichtigheden landen met een tekort en landen met een overschot zijn, waarbij beide groepen hun
specifieke bijdrage leveren. U hebt helaas nog steeds niet de moed de dingen zo duidelijk te zeggen als
noodzakelijk is.

Wij hebben problemen met vermogensprijzen en

-zeepbellen. Ook dat wordt niet expliciet vermeld. Ik wil alleen maar zeggen dat we in ieder geval eerlijk
moeten zijn en onze ideologische meningsverschillen na deze crisis even opzij moeten zetten en alle oorzaken
van de crisis onder de loep moeten nemen in plaats van eenzijdig te zoeken naar deze problemen. Het is nu
niet meer voldoende om vooruitgang te boeken in deze crisis. Onze burgers verwachten holistische,
alomvattende oplossingen, en die verdienen ze ook.

Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, economisch bestuur, een systeem
van toezicht, instrumenten voor grensoverschrijdend crisismanagement: ze zijn allemaal erg belangrijk voor
na de financiële crisis. Op al die terreinen moeten we ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een sterke,
veerkrachtige structuur gecreëerd wordt, zodat we een gemeenschappelijk pakket regels kunnen presenteren
– of het nu is voor de rekeningen van de lidstaten en voor hun gedrag met betrekking tot het economisch
bestuur, of voor onze hervorming van de financiële diensten. We moeten op consensus uitkomen. Het
resultaat moet door alle 27 lidstaten volledig ten uitvoer gelegd en volledig nageleefd worden. Alle nieuwe
instellingen moeten apolitiek zijn en het personeel moet bovenal geselecteerd worden op basis van verdienste
en het vermogen het werk aan te kunnen. We moeten een duidelijk signaal uitzenden dat deze nieuwe
procedures en toezichthoudende instellingen, met name het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR),
noodzakelijk zijn en zodanig kunnen functioneren dat onze kiezers en gezamenlijke economieën er baat bij
hebben.

Door de recente financiële en economische crisis zijn er harde maatregelen nodig geweest. In Europa hebben
we geïnventariseerd op welke gebieden er hiaten in de regelgeving gedicht kunnen worden en hopelijk zal
ook de transparantie van onze markten en financiële diensten als geheel verbeterd worden. De onlangs
bereikte overeenkomst over de Amerikaanse financiënwet is door velen begroet alsof de VS qua hervorming
van de regelgeving op de EU voorlopen, maar ik ben het daar niet mee eens. Als we de komende dagen en
weken tot overeenstemming kunnen komen over de architectuur van het toezicht, zullen we een stevig
EU-raamwerk hebben dat zich concentreert op een nieuw Europees Comité voor systeemrisico's en worden
de drie Lamfalussy-comité’s omgevormd naar Europese overheden. Wanneer dat raamwerk er eenmaal is,
zou het moeten bijdragen aan de veiligheid van het financiële systeem en zou het zelfs een voertuig kunnen
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blijken te zijn voor de verbetering van het functioneren van de gemeenschappelijke markt in financiële
diensten.

Als we deze agenda echter volgen, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat alle nieuw ingestelde overheden
doeltreffend samenwerken met de nationale toezichthoudende organen en dat er in de discussies en
onderhandelingen te allen tijde gestreefd wordt naar de beste structuur, het beste toezicht en het beste
resultaat, in plaats van dat het steeds gaat over “meer” of “minder” Europa. Ik ben blij dat de Commissie zich
concentreert op de belangrijkste kwesties en ik geloof dat we binnenkort, hoewel op heel verschillende
manieren, een mondiaal financieel systeem zullen hebben dat veiliger is en dat onze economie beter van
dienst kan zijn.

Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, in de afgelopen weken heeft de
Commissie met haar reddingspakket voor de euro en haar EU 2020-strategie maatregelen gepresenteerd om
dreigende crises te voorkomen, waardoor enerzijds de banken worden gered en anderzijds wordt bezuinigd
op de sociale zekerheid, de salarissen en de pensioenen. Thans liggen voorstellen ter tafel om het Stabiliteits-
en groeipact te hervormen. Deze voorstellen van de Commissie ter hervorming van het Stabiliteits- en
groeipact gaan naar onze mening in de verkeerde richting.

De Commissie wil in navolging van de werkgroep onder leiding van voorzitter Van Rompuy dit Pact niet
inhoudelijk wijzigen maar in plaats hiervan de sancties verscherpen en naleving afdwingen. Zowel de
Commissie als de Raad eist nog meer controle en nog meer straffen voor lidstaten met een tekort. Dit heeft
in het verleden niet gewerkt en zal in de toekomst niet werken. Wij in de Confederale Fractie Europees Unitair
Links/Noords Groen Links van het Europees Parlement zijn echter in ieder geval blij dat de zwaarste straffen
die de Commissie voorstelt voor landen met een tekort, niet zijn toegepast.

De regulering van de financiële marken duldt geen uitstel. Wij zullen het onze bijdragen om een oplossing
te vinden voor deze situatie. De Europese burger moet al betalen; nu moet de Raad eindelijk ook eens in actie
komen.

De problemen met het Stabiliteits- en groeipact bestaan niet in de gebrekkige naleving ervan of de snelle
verlaging van het jaarlijks tekort naar het doel van het Verdrag van Maastricht, een begrotingstekort van 3
procent. Hierdoor kan de nog geringe en broze groei in de eurozone in de kiem worden gesmoord.

Wij moeten de bestaande economische onevenwichtigheden in de EU uit de weg ruimen omdat speculanten
hiervan leven. Landen met een sterke economie kunnen bijvoorbeeld hun agressieve exportstrategieën
opgeven, die voor de andere landen desastreuze gevolgen hebben. Deze landen moeten grotere inspanningen
leveren om hun nationale markten te versterken en de vraag te stimuleren. We moeten criteria zoals het
werkloosheidspercentage en het bestaan van armoede opnemen in het Stabiliteits- en groeipact. Het is zaak
dit Pact fundamenteel te hervormen en niet de voorwaarden ervan te verscherpen.

Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, leden van de Commissie – de drie
amigo’s, als ik u zo mag noemen – op de vorige zitting, mijnheer de voorzitter, moest u er snel vandoor. Ik
geloof dat u een dringende afspraak had. U hebt daardoor mijn wijze woorden niet gehoord en ik ben blij
dat u er vandaag wel naar kunt luisteren, want ik denk dat ik verstandige dingen te zeggen heb.

U zit in een behoorlijk moeilijk parket, he? Ik zou bijna medelijden met u kunnen krijgen, maar een deel van
de problemen hebt u toch echt aan uzelf te wijten. Het experiment met de gemeenschappelijke munt – een
experiment dat gedoemd was te mislukken; ik herinner me dat ik college gaf in Cambridge in de jaren negentig
en uitlegde dat er grote gebreken aan kleefden en dat het niet werkbaar was; ik gaf de euro tien jaar en ik ben
bang dat het erop lijkt dat ik gelijk had – vertoonde zelfs volgens uw eigen spelregels mankementen. Eigenlijk
verscheurde u uw eigen reglementen toen u de gemeenschappelijke munt introduceerde. U gooide ze in de
prullenmand! U haalde elke disfunctionerende economie binnen in de eurozone, zelfs Griekenland – dat het
ter ziele gaan van de eurozone zou versnellen – dus dat is geen verrassing. Ik heb de teloorgang van de euro
allang aan zien komen. Het stond als het ware altijd al in de sterren geschreven. Als iemand nu zegt dat we
pas hebben ontdekt dat Griekenland failliet was, is dat intellectueel bedrog. Ik was destijds in de City en we
kochten coupons van een Griekse 10 procent-obligatie. Ze gingen naar 5 procent en je kon precies voorspellen
hoe het verder zou gaan – een beetje alsof je al wist wie de winnaar was voordat de paardenrennen begonnen
waren!

Onze commerciële banken hebben zichzelf enorm in de nesten gewerkt doordat ze rommelobligaties kopen.
Ze hebben rommelobligaties opnieuw uitgezet door ze opnieuw te verpakken en er een AAA-rating op te
plakken. En wat doen onze centrale banken nu? Precies hetzelfde. Ze kopen rommelobligaties op op de

115Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



secondaire markt, verpakken ze opnieuw en plakken er een AAA-rating op. Dat is precies hoe we vanaf het
begin in de problemen zijn geraakt. Als u uit deze toestand wilt komen, moet u ervoor zorgen dat de steun
van het politieke establishment voor de commerciële banken verdwijnt en moet u de centrale banken
afschaffen. Die zijn een deel van het probleem, niet de oplossing.

Marine Le Pen (NI). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, het Europa van de eurozone maakt een ongekend
economisch verval door met de laagste groei ter wereld, de hoogste werkloosheid en een constante daling
van zijn concurrentievermogen. Deze totale mislukking werd voor iedereen duidelijk tijdens de recente
staatsschuldencrisis die Griekenland heeft getroffen en die binnenkort ook Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk
zal treffen, met als gevolg algemene armoede onder de bevolkingen van deze landen.

U had beloofd dat de Europese landen elkaar dichter zouden naderen en meer gelijk getrokken zouden
worden. Vandaag stevenen we door uw toedoen in sneltreinvaart af op een sociale en politieke explosie. U
alleen bent verantwoordelijk voor deze tragedie, omdat u door het opleggen van een gemeenschappelijk,
uniform en totalitair monetair beleid voor economieën die zo van elkaar verschillen, koortsachtige speculatie
in de hand hebt gewerkt bij bepaalde mensen en economische futloosheid bij anderen.

Hoe moeten we verklaren dat Spanje, dat in 2007 nog een begrotingsoverschot van 2 procent had, vandaag
de dag te kampen heeft met een tekort van 12 procent, als het niet komt doordat de gemeenschappelijke en
uniforme rentevoet van de ECB heeft geleid tot ongekende bouwspeculatie in dit land dat vol staat met lege
huizen? De gehele Europese bankensector is in feite besmet door deze nieuwe subprime-crisis, wat een ware
verschrikking is.

Als enige antwoord stelt u voor om door te gaan op de verkeerde weg, terwijl u op alle fronten heeft gefaald,
door de overname door de Europese Unie en haar macht te vergroten door middel van een voorafgaande
controle van de nationale begrotingen en door de Europese volkeren een ongekend bezuinigingsbeleid op
te leggen. Fouten maken is menselijk. Volharden is des duivels.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal proberen antwoord
te geven op sommige concrete vragen. Ten eerste Corien Wortmann-Kool: dank voor uw steun. In feite zijn
we van mening dat dit de geloofwaardigheid van ons Stabiliteits- en groeipact zal vergroten, maar ook die
van de euro en het Europese project als geheel, en we vinden dat het Parlement bij al deze inspanningen
nauw betrokken moet worden.

Bij de laatste Europese Raad, waar Voorzitter Buzek ook was, heb ik erop gewezen dat het Parlement volledig
op de hoogte gehouden moet worden van de voortgang van de besprekingen over het toekomstige economisch
bestuur van Europa.

Ik vind dat we rekening moeten houden met de zorgen die de heer Hughes en de heer Bisky geuit hebben,
maar volgens mij wordt in ons voorstel met sommige van die zorgen al rekening gehouden. In het voorstel
zeggen we namelijk iets nieuws: dat het Stabiliteits- en groeipact niet alles is, dat we de analyse van de
uitvoering van de maatregelen in het kader van het Stabiliteits- en groeipact koppelen aan macro-economische
onevenwichtigheden, aan de problemen van verschillen in concurrentievermogen. In feite is dat wat we
voorstellen dus een holistische benadering, waarbij niet alleen gekeken wordt naar macro-economische
aspecten, maar ook naar groei – zoals Guy Verhofstadt ook al opperde – en waarbij ook gekeken wordt naar
innovatie, naar hervormingen. Dat is nu net wat we beogen met Europa 2020. En ja, mijnheer Verhofstadt,
u merkt terecht op dat we ons zorgen maken over de interne markt en dat we daaraan werken op basis van
het door Mario Monti op mijn verzoek gepresenteerde verslag, en commissaris Barnier zal in het najaar een
aantal heel belangrijke voorstellen doen, namelijk wetgeving over de interne markt om dit probleem aan te
pakken.

Ons voorstel gaat dus echt niet alleen over voorzichtigheid op macro-economisch terrein. Vandaag hebben
we het over economisch bestuur en dan is het logisch dat we kijken naar wat niet goed is gegaan, maar ik
wil beklemtonen wat ik net al zei: dit gaat niet alleen over wijs beleid op macro-economisch gebied, maar
ook over groei en over onze hervormingsagenda. Wat er nieuw aan is, is dat we nu voor de eerste keer –
tenminste als men uiteindelijk met dit plan instemt – deze brede benadering gebruiken, waarbij we naar alle
aspecten proberen te kijken. U zult zich wel herinneren dat mensen in bepaalde delen van Europa zeiden,
toen ik een paar maanden geleden de Europa 2020-strategie presenteerde: “Nee, je kunt het niet koppelen
aan het Stabiliteits- en groeipact, want het Stabiliteits- en groeipact wordt daar zwakker door”. Ik denk dat
iedereen het er nu wel over eens is dat het geen zin heeft de macro-economische beperkingen te bespreken
zonder ook structurele hervormingen onder de loep te nemen, en zonder te kijken naar verschillen in
concurrentievermogen.
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Daarom ben ik het ook niet eens met de kritiek dat onze benadering niet evenwichtig is. We hebben ervoor
gevochten dat doelstellingen als armoedebestrijding, onderwijs en werkgelegenheid ook in Europe 2020
werden opgenomen. Daarom is het nu juist een zeer evenwichtige aanpak, een aanpak waarbij we proberen
alle economische beleidsinstrumenten te combineren, zowel een Europese als een nationale dimensie te
hanteren en tegelijkertijd zowel doelstellingen met betrekking tot concurrentievermogen als doelstellingen
met betrekking tot sociale integratie en onderwijs te realiseren.

Mijnheer Verhofstadt, u hebt gelijk dat het de taak van de Commissie is de voorstellen te maken, en dat doen
we ook. We zullen formele voorstellen doen. Het gaat hier om drastische hervormingen. Vandaar ook de
uiterst belangrijke inbreng van Olli Rehn namens de Commissie in de taakgroep. Wij vinden het belangrijk
voor eendracht te zorgen, gezien deze uitermate belangrijke veranderingen, maar te zijner tijd zullen we
natuurlijk zelf de wetgevingsvoorstellen aan de Commissie presenteren, en dat is de beste manier om uw
Parlement erbij betrokken te houden.

Maar in deze holistische benadering willen we ook macro-economisch toezicht opnemen met TIF. Daarbij
gaat het niet alleen om sancties voor lidstaten die niet aan de criteria voor schulden en tekorten voldoen,
maar ook om een betere coördinatie wat betreft macro-economische onevenwichtigheden.

Enkelen onder u hadden het ook over de toezichthouder en ik wil u er nogmaals aan herinneren dat het nog
steeds onze bedoeling is de nieuwe instantie begin 2011 van start te laten gaan. Dat is nodig omdat onze
hele hervorming gebaseerd is op deze nieuwe structuur. In de afgelopen dagen heeft een nieuw, Belgisch
voorzitterschap flinke stappen in de richting van een akkoord gezet. Van weerszijden heerst er over het
algemeen een sfeer van constructief pragmatisme. Ik ben dankbaar voor de ambitie die het Parlement getoond
heeft. Ik ben dankbaar voor uw krachtige steun. Ik wil u vragen door te gaan met uw inspanningen voor een
bevredigend akkoord in de komende dagen. Ik denk dat een akkoord nu binnen bereik is. De Commissie
heeft verscheidene compromisteksten aangeleverd en is heel blij dat er vooruitgang is geboekt. We doen nu
een beroep op beide wetgevers de positieve dynamiek vast te houden. Mevrouw Swinburne merkte terecht
op dat de Amerikanen het politieke akkoord hebben aangekondigd, maar ze hebben het nog niet wettelijk
geregeld. Als je de krant leest, lijkt het er soms op dat de Amerikanen veel verder zijn dan wij, maar dat is
niet waar. Tijdens de G20 zei president Obama dat hij een overeenkomst tussen twee partijen bereikt had.
Dat is mooi, dat juichen we toe, maar in feite zullen wij waarschijnlijk ons wetgevingswerk veel eerder klaar
hebben dan onze Amerikaanse partners. Ik vind dat dat ook moet, om te laten zien dat we wereldleider zijn
op het gebied van financiële regelgeving en financieel toezicht. De rol van Europa op dat gebied kan er alleen
maar door versterkt worden.

Ten slotte hebben sommigen van u opmerkingen gemaakt over de “stresstests”. Zoals u weet, speelt de
Commissie een belangrijke rol bij de bevordering van transparantie en de bekendmaking van de uitkomsten
van de huidige stresstests voor banken. Tijdens de laatste Europese Raad heb ik een stevig pleidooi gehouden
voor bekendmaking van de uitkomsten. U weet dat het hier om een nationale bevoegdheid gaat, maar ik ben
er heel blij mee dat de Europese Raad met publicatie akkoord is gegaan. Door die beslissing moeten
investeerders gerustgesteld worden, zodat ze ongefundeerde achterdocht laten varen of met eventuele nog
bestaande problemen leren omgaan. Ik heb groot vertrouwen in de veerkracht van de banken in de EU in
het algemeen, maar we moeten wel eventuele kwetsbare aspecten opsporen en aanpakken. Dat kan door
middel van een volledig transparante stresstest. Er moeten blokkades ontworpen worden die in geval van
nood ingezet kunnen worden; dat is alweer een nationale verantwoordelijkheid. Krachtens de communautaire
regels voor staatssteun zal de Commissie tijdig onderzoeken of interventie door een lidstaat nodig is. De
leiders van de G20-landen hebben het afgelopen weekeinde de Europese beslissing de individuele resultaten
van de stresstests van de banken te publiceren, zeer goed ontvangen. Wij zijn van mening dat dit de manier
is om het vertrouwen in ons hele systeem te herstellen.

U ziet dus dat wij op verschillende fronten actief zijn. Ik heb u vandaag de recentelijk gemaakte voorstellen
met betrekking tot economisch bestuur gepresenteerd, maar we mogen die voorstellen niet scheiden van
onze overige inspanningen om ons economisch beleid meer samenhang te geven, om te begrijpen dat een
monetaire unie zonder een zekere mate van economische coördinatie geen zin heeft. Ik vind dat de stabiliteit
van de euro in het belang is van al onze burgers. Stabiliteit is zeker in het belang van de eurozone, maar ook
van de hele Europese Unie en van al diegenen die open markten, open economieën en open samenlevingen
willen.

(Applaus)

De Voorzitter. – Voorzitter Barroso, dank u voor uw visie en voor uw samenwerking met het Europees
Parlement.
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Het debat is gesloten.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Tunne Kelam (PPE), schriftelijk. – (EN) Ik ben blij met de voorstellen van de Commissie. Ik kan u verzekeren
dat wij, in de PPE en het Parlement, klaar staan om hier met u en de Raad aan te werken. Het gaat in Europa
om wederzijdse en nauwe onderlinge afhankelijkheid. Uit de huidige crisis blijkt hoe belangrijk het is meer
te weten over de uitdagingen en zorgen van de andere lidstaten en bereid te zijn tot gezamenlijke maatregelen.
De voorgestelde coördinatie- en controlemechanismen zijn noodzakelijk, waarbij zowel rekening gehouden
moet worden met de Europese dimensie als met de specifieke realiteit van elke lidstaat. Controlemechanismen
zijn echter niet de oplossing, maar slechts een middel. Ze moeten niet overschat worden. De oplossing is
gelegen in doelmatiger werken, ondernemerschap en innovatie. De sleutel tot de oplossing is preventie. Er
moet vooral aandacht gegeven worden aan begrotingskaders en aan de staatsschulden. In plaats van het
financiële toezicht in kleinere clusters te verdelen, moet de macro-economische situatie als geheel bewaakt
worden. Het nieuwe duale stelsel van prikkels en sancties verdient onze steun. Mijn advies is ook beter gebruik
te maken van Eurostat. Betrouwbare en snelle data zijn essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen.
Ik raad de Raad aan zijn politieke wil te tonen met betrekking tot de voorgestelde maatregelen, zodat we
verder kunnen met de fase van de praktische uitvoering.

Alexander Mirsky (S&D), schriftelijk. – (LV) Ik wil de aandacht van de afgevaardigden vestigen op het
probleem van de nationale begrotingen. Het belastingstelsel kan niet alleen dienen als een middel voor het
verzamelen van inkomsten, het moet ook de economische ontwikkeling reguleren en optimaliseren, en de
sociale bescherming van de bevolking garanderen. Het belastingstelsel in Letland is gericht op slechts een
uitkomst: het verzamelen van inkomsten op alle mogelijke manieren. Het lijkt alsof het Letse ministerie van
Financiën zich niet bekommert om wat er morgen zal gebeuren. Het programma dat door de Letse regering
wordt gevolgd kan in een jaar tijd tot een situatie leiden waarin het aantal belastingbetalers drastisch zal
afnemen en de werkloosheid aanzienlijk zal toenemen, met enorme sociale kosten als gevolg. Dit is allemaal
het resultaat van onlogische en onduidelijke belastingwetgeving. In individuele gevallen kan het personeel
van de belastingautoriteiten deze verwarrende wetgeving toepassen op elke manier die het wil. Dit heeft
geleid tot faillissementen van veel bedrijven en commerciële structuren. We moeten met spoed een commissie
oprichten, bestaande uit een groep deskundigen, die het Letse belastingstelsel moet beoordelen. Wat er
vandaag in het Letse belastingsysteem gebeurt, kan in een woord worden omschreven: onrechtmatigheid!
In wezen berooft de staat ondernemers van liquide middelen.

11. Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van
het Europees Comité voor systeemrisico's - Bevoegdheden van de Europese
Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
en de Europese Autoriteit voor effecten en markten - Europese Autoriteit voor
effecten en markten - Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en
oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's - Europese Bankautoriteit
- Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen -
Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- het verslag (A7-0167/2010) van Ramon Tremosa i Balcells, namens de Commissie economische en
monetaire zaken, over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale
Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's [05551/2010
- C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)];

- het verslag (A7-0163/2010) van Antolín Sánchez Presedo, namens de Commissie economische en monetaire
zaken, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de
Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG,
2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit,
de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten
en markten betreft [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)];
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- het verslag (A7-0169/2010) van Sven Giegold, namens de Commissie economische en monetaire zaken,
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een
Europese Autoriteit voor effecten en markten [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)];

- het verslag (A7-0168/2010) van Sylvie Goulard, namens de Commissie economische en monetaire zaken,
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair
macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor
systeemrisico’s [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)];

- het verslag (A7-0166/2010) van José Manuel García-Margallo y Marfil, namens de Commissie economische
en monetaire zaken, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van een Europese Bankautoriteit [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)];

- het verslag (A7-0170/2010) van Peter Skinner, namens de Commissie economische en monetaire zaken,
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 -
2009/0143(COD)]; en

- het verslag (A7-0213/2010) van Elisa Ferreira, namens de Commissie economische en monetaire zaken,
met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector
[2010/2006(INI)].

Ramon Tremosa i Balcells, rapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, aan de bron van deze financiële crisis
staan de nationale toezichthouders. Onze financiële markten zijn op Europees niveau geïntegreerd en in elk
land zijn de belangrijkste financiële instellingen grensoverschrijdend, maar het financiële toezicht is nog
steeds nationaal georganiseerd.

In dit stadium en gezien de reusachtige crisis die we doormaken, zijn er slechts twee mogelijkheden. We
kunnen de nationale toezichthouders versterken of we kunnen Europese toezichthouders in het leven roepen
om het Europese financiële toezicht aan te passen aan het proces van globalisering. In dit verslag stel ik een
nauwere koppeling tussen de Europese Centrale Bank en het Europees Comité voor systeemrisico’s voor.
De president van de ECB zal dan ook het ECSR voorzitten en het ECSR naar buiten toe vertegenwoordigen.

Naar mijn mening heeft de Europese Centrale Bank aan geloofwaardigheid gewonnen en is de ECB in deze
financiële crisis een wereldwijd gerespecteerd instituut geworden. Zij krijgt over de hele wereld erkenning,
ook van sommige Angelsaksische deskundigen, zoals David Marsh, de president-directeur van de London
and Oxford Group. Naar mijn mening is de Europese Centrale Bank de enige onafhankelijke Europese
instelling die genoeg moreel en materieel gezag heeft om een belangrijke rol te spelen in het toekomstige
Europese toezicht op zowel de financiële markten als de financiële instellingen.

Laten we ter rechtvaardiging van een nauwere band tussen de ECB en het ECSR eens kijken wat gebeurt in
landen buiten de eurozone. Drie weken geleden zag ik tot mijn plezier in de Financial Times dat de heer George
Osborne, de Britse conservatieve minister van Financiën, besloten heeft tot de grootste verandering in de
City-wetgeving sinds 1997. In het VK wordt de belangrijkste financiële toezichthouder gesplitst en krijgt de
Bank of England meer macht en grotere invloed. Langs dezelfde lijn als in het voorliggende voorstel heeft
het VK afscheid genomen van de Engelse driepartijenstructuur, gevormd door de Bank of England, de Financial
Services Authority en het ministerie van Financiën. Minister Osborne zei dat het met deze structuur niet
gelukt was de crisis te voorkomen omdat niemand wist wie de baas was. Minister Osborne geeft de Bank of
England de volledige controle over het toezicht op systeemrisico’s en de supervisie over individuele banken.

Ten slotte wil ik zeggen dat ik het helemaal met de heer Osborne eens ben als hij stelt dat tegenwoordig alleen
onafhankelijke centrale banken het brede macro-economische inzicht, het gezag en de kennis hebben die
vereist is om de macroprudentiële beslissingen te nemen die nodig zijn.

Dit verslag is in de Commissie economische en monetaire zaken met een grote, partijoverschrijdende
meerderheid van stemmen aangenomen, dus ik denk dat de Britse conservatieven op basis van deze
argumenten op Europees niveau ook voor mijn voorstel zullen stemmen.

Ter afsluiting: dit is niet de gelegenheid voor een debat over een minder vergaande hervorming. Ik weet dat
het nationalisme in de EU nu in opmars is en ik weet ook dat er geen consensus is over zulke vergaande
hervormingen, maar dit is waar we voor gekozen hebben – een sprong naar een politieke en economische
unie of een terugkeer naar onze failliete naties.
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Naar mijn mening kan alleen een hechtere en sterkere unie de eurozone redden.

(Applaus)

Antolín Sánchez Presedo, rapporteur. − (ES) Mijnheer de Voorzitter, het pakket betreffende financieel
toezicht is een van de belangrijkste wetgevingsmaatregelen die aan het Europees Parlement worden voorgelegd,
en tevens een duidelijke stap in de richting van verbetering van het economisch bestuur van de Europese
Unie.

De behandeling van dit pakket, die formeel in september 2009 begon met de wetgevingsvoorstellen die de
Commissie voorlegde naar aanleiding van het verslag van de groep-de Larosière, heeft diepere wortels in dit
Huis.

Ik wil met name wijzen op het werk van alle leden van het Europees Parlement die jarenlang de noodzaak
van Europees financieel toezicht hebben benadrukt, in het bijzonder de leden van mijn eigen fractie.

Toen de Raad in december vorig jaar, onder het Zweedse voorzitterschap, zijn standpunt innam, vonden de
belangrijkste fracties dit standpunt onvoldoende om de vastgestelde problemen op te lossen. Als rapporteurs
zijn wij er vervolgens in geslaagd brede overeenstemming te bereiken in de Commissie economische en
monetaire zaken, wat heeft geleid tot de stemming van 10 mei jongstleden.

De dag erna begonnen de trialogen. Sinds dat moment is er een marathon aan vergaderingen geweest: achttien
onder het Spaanse voorzitterschap en twee onder het huidige Belgische voorzitterschap. Er is aanzienlijke
vooruitgang geboekt op essentiële gebieden, die reeds belangrijke bases vormen van de overeenkomst, zoals
het vaststellen van doelstellingen, consumentenbescherming, de rol van de autoriteiten in het
regelgevingsproces, toezicht op de naleving van wettelijke normen, het instellen van een mechanisme van
bindende bemiddeling, het tijdelijk verbieden van producten, de introductie van het idee van systeemrisico
en de versterking van het toezicht daarop, uitbreiding van het concept “stakeholder”, een correct gebruik
van de vrijwaringsclausule, een stemsysteem voor de autoriteiten, et cetera.

Toen we dit punt op de agenda plaatsten voor deze plenaire vergadering, verwachtten wij het
onderhandelingsproces tegen die tijd wel te hebben afgerond. We wilden onze burgers en de financiële
markten een positief signaal sturen en onze belofte bekrachtigen om de nieuwe autoriteiten vanaf 1 januari
volgend jaar te laten functioneren. Bovendien wilden wij ons aansluiten bij de argumenten van de Europese
Raad van juni voor een snelle afronding van de onderhandelingen.

Tot het laatste moment stonden we open voor een compromis, maar door de technische, juridische en
politieke complexiteit van de procedure hebben we nog geen definitieve tekst kunnen opstellen.

Daarnaast heeft het nieuwe voorzitterschap van de Raad nadrukkelijk om tijd gevraagd om zijn standpunten
op één lijn te brengen, teneinde in eerste lezing een overeenkomst te bereiken.

Als medewetgevers moeten wij ons blijven inspannen, want dit akkoord is nog steeds mogelijk. Daarom
hebben wij als rapporteurs besloten om, ter ondersteuning van het ambitieuze mandaat van het Parlement,
voor deze tekst te stemmen, omdat hij onze verbintenis weerspiegelt, maar de wetgevingsresolutie niet ter
stemming voor te leggen. Dat biedt enige ruimte om in de komende weken een compromis in eerste lezing
te bereiken.

De “omnibus”-richtlijn, waarvan ik rapporteur ben, voorziet in de invoering van de nieuwe toezichtsstructuur
in elf richtlijnen van de sectorale, communautaire wetgeving op het gebied van banken en effectenmarkten.
Het gaat dus niet om een gewone, algemene herziening. Er bestaat grote parlementaire overeenstemming
om dit met behoud van het acquis communautaire te doen, door de comitologieprocedure aan te passen
aan het Verdrag van Lissabon en de Lamfalussy-architectuur op het gebied van financiële diensten te updaten.

Financieel toezicht moet gebaseerd zijn op een geheel aan voorschriften, één enkel Europees wetboek, en
daarvoor is in alle sectorale wetgeving, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon, opgenomen dat de
autoriteiten een sleutelrol spelen bij de opstelling van technische of regelgevende voorschriften, door middel
van gedelegeerde handelingen of uitvoeringsmaatregelen. De Commissie heeft de benodigde bevoegdheden
gekregen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen binnen de vastgestelde periodes worden goedgekeurd.
Alle bevoegdheden zijn in de sectorale wetgeving opgenomen.

Ik hoop dat het overleg over deze richtlijn een bevredigend einde kent.
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Sven Giegold, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik vind het echt symbolisch dat
de bank van de Raad leeg is, juist nu wij over dit onderwerp gaan spreken. Ik weet wel dat de Raad momenteel
aanwezig is bij de beëdigingsceremonie, waardoor hij een goed excuus heeft voor zijn afwezigheid. Die lege
bank van de Raad wijst er echter op dat wij thans, na zeer vele weken en achttien trialogen over de
kernpakketten, namelijk het ECSR en de verschillende toezichthouders, nog steeds geen schriftelijk
gemeenschappelijk standpunt van de Raad hebben ontvangen waarin hij reageert op hetgeen wij als Parlement
hebben gedaan.

Het Parlement heeft de volgende boodschap, die wordt ondersteund door een grote, fractieoverstijgende
meerderheid. Wij laten niet toe dat de Raad de voorstellen van de groep-de Larosière en die van de Commissie
zelf afzwakt tot een nationaal vooringenomen, bekrompen benadering; er wordt namelijk niet gereageerd
op de ervaringen met deze crisis maar in plaats hiervan kleingeestig gekibbeld over competenties zonder
erop te letten welke oplossingen efficiënt zijn en hoe het toezicht op de financiële sector eruit moet zien in
een Europese interne markt. Er wordt veeleer voor gewaakt geen enkele van de competenties op te geven
die, zoals de afgelopen jaren overduidelijk is gebleken, helemaal niet doelmatig zijn uitgeoefend omdat de
financiële markten in Europa met elkaar hebben geconcurreerd om de beste voorwaarden te scheppen en
mensen graag af en toe een oogje dichtknepen.

Sindsdien voeren wij een brede discussie over vele kwesties. De Europese burgers begrijpen niet waarom een
gemeenschappelijke Europese financiële toezichthoudende autoriteit verdeeld wordt over drie verschillende
steden. Zij zouden tevens hebben verwacht dat deze autoriteiten sterke rechten krijgen ter bescherming van
beleggers en consumenten. Die beslissing hebben wij nu in het Parlement genomen. Er lijkt gelukkig ook
een brede consensus te bestaan dat deze stap noodzakelijk is.

Met de regulering van derivaten worden nieuwe Europese marktinfrastructuren in het leven geroepen. Het
zou normaal moeten zijn dat collectieve voorzieningen in Europa eveneens onder Europees toezicht worden
geplaatst en niet uitsluitend onder het toezicht van nationale overheidsinstellingen. Evenzo hebben wij als
Parlement erop gestaan dat de nieuwe autoriteiten rechten krijgen om gevaarlijke financiële producten te
verbieden.

Ik zal er geen doekjes om winden: het gaat er niet om de introductie van innovatie producten op de financiële
markten een halt toe te roepen. Indien zaken echter gevaarlijk blijken te zijn, moet het mogelijk zijn deze
producten in geheel Europa te verbieden. Dit beginsel is nu aanvaard tijdens de onderhandelingen, maar bij
de uitwerking van de details worden pogingen ondernomen om het verbieden van producten dermate
moeilijk te maken, dat het in de praktijk nauwelijks zal gebeuren, in ieder geval niet met innovatieve financiële
producten.

Voorts hebben we het lange debat over directe beslissingsrechten. Ook hier moesten wij ertegen strijden dat
de voorstellen werden afgezwakt. Het kernpunt is en blijft: wie slaat er alarm indien er een echte financiële
crisis uitbreekt? De Raad staat erop dat de Raad zelf beslist dat beslissingsrechten van lidstaten worden
overgedragen aan een Europese autoriteit. Zal de Raad dit ooit doen? Hij staat erop dat we de kat op het spek
binden. Dat is niet logisch, en ook de Commissie heeft keer op keer hierop gewezen. Tot nu toe stelt de Raad
zich star op.

Bovendien staat de Raad erop dat alle beslissingen van de Europese autoriteiten teruggedraaid kunnen worden
zodra de begrotingsrechten van de lidstaten hierdoor worden beperkt. Wij willen dit beginsel graag aanvaarden,
maar niet bij kleine bedragen en niet indien het bijvoorbeeld vermindering van belastinginkomsten inhoudt.
Het moet gaan om grote bedragen die worden toegewezen door middel van een beslissing op Europees
niveau.

Met andere woorden: ondanks maandenlange onderhandelingen en achttien trialogen kunnen we nog steeds
niet alles afronden. De Raad is nu aan zet. Wij moeten nu deze week stemmen over dit onderwerp en een
duidelijk signaal afgeven om ervoor te zorgen dat de Raad eindelijk gehoor geeft aan de wensen van onze
burgers en een efficiënte, uniforme Europese financiële toezichthoudende autoriteit opricht, die een adequaat
antwoord op de crisis kan geven. Ik ben ervan overtuigd dat wij in die zin onze constructieve samenwerking
in dit Parlement zullen blijven voortzetten, en ik wil al mijn medeleden hiervoor bedanken.
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VOORZITTER: ROBERTA ANGELILLI
Ondervoorzitter

Sylvie Goulard, rapporteur. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in afwezigheid van het
voorzitterschap denk ik dat we in dit stadium moeten kijken naar waar we vandaan komen en wat we de
afgelopen maanden hebben gedaan.

Toen we ons op het hoogtepunt van de crisis bevonden, waren alle betrokkenen, of het nu om de regeringen
ging of om het Parlement en de Commissie, het erover eens dat we een krachtig en goed georganiseerd
financieel toezicht nodig hadden in Europa.

Sindsdien heeft de Commissie haar werk gedaan. Zo heeft zij Jacques de Larosière opdracht gegeven een
verslag op te stellen. Dit uitstekende verslag heeft als basis gediend voor een hele reeks teksten die, naar mijn
mening, blijk geven van veel ambitie voor de introductie van deze autoriteiten.

Ook het Parlement heeft zijn werk gedaan en in het bijzonder hebben we afgelopen mei in de parlementaire
commissie ECON een veeleisende tekst goedgekeurd die nog verder gaat dan het voorstel van de Commissie,
met name als we kijken naar de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de crisis in Griekenland en in de
eurozone.

Wat de Raad betreft, die is vanaf het begin van plan geweest om flink de schaar te zetten in de voorstellen
die zijn ingediend door de Commissie. Afgelopen december is het Zweedse voorzitterschap unaniem tot
een akkoord gekomen, waarvan het Parlement op de dag dat het werd ondertekend echter al zei dat het niet
toereikend was. Het Spaanse voorzitterschap heeft de afgelopen maanden hard gewerkt, maar is er niet in
geslaagd om de gaten te vullen, en hier zitten we dan met een nieuw voorzitterschap dat vanaf afgelopen
donderdag heeft laten zien over een hele hoop energie te beschikken, maar nog maar kort geleden is
aangetreden.

Om die reden heeft het Parlement ermee ingestemd een vrij gecompliceerde stap te zetten die we echter wel
aan de burgers kunnen uitleggen en die erin bestaat het Belgische voorzitterschap een kans te geven zonder
inhoudelijk iets te moeten inleveren.

We verrichten een vrij opmerkelijke inspanning door te zeggen dat we morgen gaan stemmen over de
amendementen op de ECON-tekst; er ligt een tekst van het Parlement in de plenaire vergadering. Simpelweg,
we zullen de procedure niet in eerste lezing voltooien om onze Belgische vrienden een kans te geven.

Ik wil de punten benadrukken waarover de lidstaten zich, naar mijn idee, moeten buigen opdat het Parlement
daarover een overeenkomst aanvaardt. Allereerst zijn er de zaken met betrekking tot efficiency. Daar hebben
de vorige sprekers ons zeer duidelijk op gewezen en ik wil benadrukken dat er sprake is van een vrij
opmerkelijke overeenkomst tussen de vier grootste fracties, wat ons in staat stelt om als één man vooruit te
komen.

Wij hebben het nodig dat deze autoriteiten Europees zijn en dat ze in bepaalde gevallen op Europees niveau
besluiten kunnen nemen. Het gaat er niet om de nationale toezichthouders te vervangen, maar om in urgente
gevallen, als er sprake is van giftige producten op de markt, als er sprake is van schending van het
Gemeenschapsrecht, als er sprake is van nationale autoriteiten die het niet met elkaar eens zijn, op de interne
markt beslissingen te nemen op Europees niveau. We hebben geen vrijwaringsclausule nodig. Daar wil ik
echter iets over zeggen. Tegen wie proberen de lidstaten zichzelf te beschermen als ze vrijwaringsclausules
voorzien tegen Europa? Alsof er sprake is van een complot waarin mensen hun handen in de schatkisten
van de lidstaten willen steken. Dat is natuurlijk belachelijk. We hebben behoefte aan een systeem dat werkt
en waarin beslissingen kunnen worden genomen, zonder misbruik, zoals de heer Giegold al zei, maar waarin
ook geen algemeen vetorecht wordt gegeven aan lidstaten die niets willen doen.

Om redenen van efficiency willen we ook dat deze autoriteiten op één plaats gevestigd worden. We hebben
voorstellen en tegenvoorstellen gedaan waarvoor de achtereenvolgende voorzitterschappen tot op heden
nog niet de moeite hebben genomen om erop te reageren. Ik vind dat als we van de werknemers zulke grote
aanpassingen vragen als we nu doen, we onze medeburgers voor de gek houden als we zeggen dat de lidstaten
de overplaatsing van bepaalde autoriteiten naar één stad niet in overweging kunnen nemen.

Een laatste punt over alles wat te maken heeft met informatie van het Parlement en het toezicht op autoriteiten
waarvan we willen dat ze onafhankelijk zijn. We willen dat ze onafhankelijk zijn, maar omdat we willen dat
ze onafhankelijk zijn, willen we ook dat er verantwoordelijkheid en dialoog mogelijk is met degenen die
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gekozen zijn door het volk. Ook op dit gebied hebben we een aantal verzoeken gedaan. We hebben ook
gevraagd om meer openheid van deze organen.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over de Verenigde Staten. Ik schrik er altijd van als mensen zeggen dat de
Amerikanen voorlopen. En ik merk dat sommige regeringen discussies in twee stappen voeren. Ten eerste
weigeren wij elke bondsstaat. We weigeren elke nieuwe stap op het gebied van integratie en we bekritiseren
de communautaire methode. Ten tweede vergelijken we onszelf altijd met de Verenigde Staten. Er komt een
dag dat we onze verantwoordelijkheid zullen moeten nemen.

Ik wil een sterker Europa. We willen toezichthoudende autoriteiten die in staat zijn te functioneren en die
Europa wereldwijd weten neer te zetten in deze competitiestrijd waar we momenteel in verwikkeld zijn.

José Manuel García-Margallo y Marfil, rapporteur. − (ES) Mevrouw de Voorzitter, Cassandra bezat een gave.
Ze kon namelijk de toekomst voorspellen. Maar er rustte tevens een vloek op haar, namelijk dat er niet naar
haar werd geluisterd. Dat is waarom Troje is gevallen.

Het Parlement voorzag meer dan tien jaar geleden al dat een liberalisering van de markten zonder daarbij
ook Europese toezichtsmechanismen in te voeren tot een systeemcrisis zou leiden. En wel om één simpele
reden: nationale autoriteiten kunnen geen toezicht uitoefenen op grensoverschrijdende instellingen, omdat
hun bevoegdheden niet verder reiken dan de landsgrenzen. Ze kunnen alleen worden gecontroleerd door
Europese autoriteiten. We hebben daar geen rekening mee gehouden en vervolgens is er een crisis ontstaan.
Exotische producten, producten die zelfs hun ontwerpers niet meer begrepen, overstroomden de markt.
Niemand vertrouwde iemand anders, niemand leende aan iemand anders en het krediet droogde op. Het
resultaat: 23 miljoen werklozen en 3,5 miljard euro, een derde van onze totale productie, bestemd voor
steun aan de financiële sector. Wat nu?

Als Parlement liggen wel al enkele dagen in de clinch met de Raad. Het Parlement heeft veel terrein weggegeven
om een overeenkomst te bereiken, evenals de Commissie. Het Belgische voorzitterschap heeft veel
bereidwilligheid getoond. Het heeft ons om tijd gevraagd en krijgt dat ook van ons. Maar laten we vandaag
wel tonen dat het Parlement verenigd is, dat het heldere ideeën heeft. Laten we om die reden morgen massaal
voor de amendementen stemmen die de meest invloedrijke fracties van dit Huis gezamenlijk hebben ingediend.
Er zijn diverse ideeën die het Parlement wil benadrukken. Het eerste is dat we de crisis alleen te boven kunnen
komen als het vertrouwen wordt hersteld en markten, instellingen en producten opnieuw transparant worden.
Dat kan alleen als er geloofwaardige, solide, onafhankelijke Europese toezichthoudende autoriteiten zijn,
die onder democratische controle vallen. Autoriteiten die niet slechts als makke schapen de slogans van de
nationale regeringen nazeggen.

Wat wil dat zeggen, Europese toezichthoudende autoriteiten? Het betekent dat zij daadwerkelijk in staat
moeten zijn de verkoop van giftige producten te verbieden. Het betekent dat zij daadwerkelijk in staat moeten
zijn een eind te maken aan de verstoringen in de regelgeving die ervoor zorgen dat de markt niet naar behoren
kan functioneren. Het betekent dat zij daadwerkelijk van nationale toezichthouders moeten kunnen eisen
dat zij altijd het Europese belang dienen. De nationale toezichthoudende instanties mogen geen feodale
heren zijn met absolute macht. De Europese autoriteit moet erop toezien dat de wet wordt nageleefd, dat de
nationale autoriteiten doen wat zij moeten doen als er een pandemie dreigt en dat zij in staat zijn conflicten
op te lossen als de colleges van toezichthouders dat niet willen of kunnen doen. Ze moeten van particuliere
instellingen die buitenspel staan kunnen eisen dat zij doen wat ze moeten doen als de nationale toezichthouders
geen gevolg geven aan de Europese richtsnoeren.

De tweede les is dat er een bijzonder soort grensoverschrijdende instelling bestaat, namelijk de zogenoemde
systeeminstelling. Een fundamentele waarheid over het kapitalisme is dat als men het goed doet, men winst
maakt en als men het slecht doet, men verlies maakt. Dit geldt voor alles, behalve voor systeeminstellingen.
Wanneer de zaken goed gaan, verdienen ze een fortuin, maar wanneer de zaken slecht gaan, mag de
belastingbetaler te hulp schieten. Er zijn slechts twee oplossingen voor het probleem van de
systeeminstellingen: ofwel de toezichthouders in de landen waarin ze opereren krijgen meer bevoegdheden
om toezicht uit te oefenen op hun solvabiliteit en liquiditeit, wat zou betekenen dat het Europees Parlement
naar huis kan, ofwel er komen echt Europese instellingen, zoals dit Parlement voorstelt.

Dit betekent dat Europese autoriteiten deze instellingen goed in de gaten moeten houden, want als zij
omvallen, dan valt alles om. Het betekent ook dat de Europese instelling moet worden voorzien van
mechanismen voor besluitvorming en controle om instellingen die gevaar lopen indien mogelijk te stabiliseren
of, indien dat niet meer mogelijk is, op te heffen. Reddingsboten moeten vóór de reis worden klaargelegd,
niet middenin een storm. Ook moeten deze systeeminstellingen worden verplicht te voorfinancieren, middelen

123Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



te reserveren om de belangen van depositohouders te waarborgen, wat onze belangrijkste zorg is, en de
kosten te dragen van een eventuele crisis. Wat niet mag gebeuren is dat de rekening opnieuw bij de
belastingbetaler belandt. We mogen niet toestaan, zoals de Amerikanen vaak zeggen, dat “Main Street” weer
opdraait voor de excessen van “Wall Street”.

Ik zou de dames en heren van de Raad die vandaag afwezig zijn, die vanochtend druk bezig waren, in de
weer met het hun telefoons (het lijkt wel of de storm is gaan liggen, maar toch zijn ze hier niet), via de
commissaris dezelfde boodschap willen sturen. De Raad heeft om tijd gevraagd. Het Parlement heeft hem
die tijd gegeven. Maar laat er geen misverstand over bestaan: dit is geen teken van zwakte. Het is een teken
van kracht van dit Parlement. De kracht van een instelling die gelooft in wat ze zegt en zich gesteund voelt
door het volk, dat achter haar staat. De Raad en tevens de Commissie, die uitstekend werk levert, moeten dit
moment gebruiken om tot een consensus te komen in het Parlement in de richting van Europa. Ze moeten
dit moment niet gebruiken om te proberen een minderheidsblok te creëren tegen dit Parlement. Voor één
maal verzoek ik het Parlement te luisteren naar Cassandra. Vandaag zijn Cassandra de rapporteurs die hebben
gesproken. Cassandra is tevens Michel Barnier. Degenen die Cassandra niet zijn, weten heel goed op wie ik
doel.

Luister naar het Parlement, probeer een akkoord te bereiken, zeg hetzelfde als wat jullie in Toronto hebben
gezegd. Zeg niet hier het een en daar het ander. Zoals de oude Castillianen zeggen: als de Raad dit doet, zal
God hem belonen. Zo niet, dan zal God het eisen. God en dit Huis.

Peter Skinner, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil me concentreren op het EAVB-verslag, over
de Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. De meesten van u zullen wel weten dat verzekeringen
en bedrijfspensioenen mij heel na aan het hart liggen en dat het de onderwerpen zijn waarmee ik mij in de
Commissie economische en monetaire zaken waarschijnlijk het meest heb beziggehouden.

Solvabiliteit II, waarover het Parlement vorig jaar gestemd heeft en waarvoor ik de rapporteur was, is het
wetgevingsstuk waarop ik tot nu toe eigenlijk het trotst ben. Het is nog steeds het uitgebreidste stuk wetgeving
op het gebied van sectorale financiële dienstverlening waarover in dit Parlement gestemd is. Ik verwacht dat
daardoor zowel de kosten voor consumenten als de systeemrisico’s van de verzekeringssector zullen dalen,
vergeleken met de huidige situatie. Solvabiliteit II is voor een groot deel gewijd aan het overwinnen van de
problemen waar toezichthouders en toezichthoudende instanties tegenaan lopen bij het beheer van de de
risico’s en complexe zaken die verbonden zijn aan het werk van grote, grensoverschrijdende
verzekeringsmaatschappijen. Als zodanig hangt Solvabiliteit II nauw samen met de voorstellen voor de
EAVB. Naar mijn mening levert de EAVB de olie die ervoor zal zorgen dat de raderen van Solvabiliteit II
doeltreffender kunnen werken.

Door mijn ervaring met Solvabiliteit II ben ik misschien des te happiger geweest mij als rapporteur op te
geven. Ik wist dat dat het kader was waarin we Solvabiliteit II echt konden laten functioneren. Dat heeft ook
met zich meegebracht dat ik in het ECON-debat sommige aspecten van de wat ambitieuzere plannen van
een aantal van mijn mede-toezichtrapporteurs op de terreinen die zij beschreven hebben en die ik eerst wel
kon steunen, niet heb kunnen steunen, bijvoorbeeld dagelijks toezicht op financiële instellingen of
resolutiefondsen vóór januari 2011. Voor banken of kapitaalmarkten is dat misschien wel of niet geschikt,
maar met betrekking tot verzekeringen is er echt een open debat. Verzekeren is niet hetzelfde als bankieren
en ik ben blij dat mijn mederapporteurs dat geaccepteerd hebben.

Veel mensen erkennen de zorgen die ik naar voren heb gebracht nu als legitiem en geen van de partijen is
nog van mening dat er sprake is van een geschil. Rechtstreeks toezicht en resolutiefondsprojecten zijn een
zaak voor de komende jaren en ik denk dat de rapporteurs op dit punt niet van mening verschillen. Het doel
van de Commissie is de drie sectorale instanties voor het toezicht op verzekeringen in feite dezelfde
samenstelling te geven. In de sectorale wetgeving, in dit opzicht vooral Solvabiliteit II en de IBPV-richtlijn,
zal komen te staan welke specifieke bevoegdheden de EAVB zal hebben.

De rapporteurs zijn dus van het standpunt uitgegaan dat wat in deze fase bij de ene verzekeringstoezichthouder
binnenkomt, ook doorgespeeld moet worden naar de twee andere, en vanwege mijn ongerustheid vanaf het
begin zijn enkele van de ambities hierachter misschien niet zo rechtstreeks geschikt voor verzekeringen en
pensioenen dat we de – laten we zeggen – nuances hebben dat we ze in de EAVB kunnen inlezen. Die zullen
niet anders zijn, maar uitgebalanceerd. Het gaat daarbij niet zozeer om onderwerpen die de koppen van de
kranten zullen halen, maar ik denk dat we uit kunnen gaan van iets dat werkt – en over de hele linie net zo
goed werkt als voor de andere sectoren.
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Een van mijn kerndoelen was ervoor te zorgen dat het sectoroverschrijdend microniveau een tegenwicht
biedt tegen het niveau waarop de centrale bankiers in het ECSR werken. Ik accepteer het punt van de heer
Tremosa over centrale banken, maar toch is het belangrijk dat dit evenwicht er ook is op het gebied van het
microtoezicht. Daarom ben ik zo blij met het gezamenlijk comité – dat we hebben kunnen onthullen en
onder de aandacht hebben kunnen brengen en waaraan we kunnen zien dat dit evenwicht bewaard zal
worden – en dat mijn mederapporteurs dit punt hebben geaccepteerd, net als volgens mij de Raad en de
Commissie. Dat is echt een winstpunt voor het Parlement. Ik vind ook dat het heel essentieel is voor de
variatie in standpunten die van de werkvloer opstijgen dat de drie verzekeringstoezichthouders een van de
“draaistoelen” als vicevoorzitter van het ECSR bezetten.

We moeten er rekening mee houden dat de EAVB te maken heeft met twee met elkaar verwante, maar toch
heel verschillende sectoren. Daarom moeten de groepen belanghebbenden die erbij betrokken zijn, ook een
neerslag zijn van deze beide sectoren. Zoals ik al zei, de verzekeringstoezichthouders komen voort uit
sectorale wetgeving en ik vind dat Solvabiliteit II en de EAVB heel goed bij elkaar passen.

Voor de pensioenen staat alles nog niet vast. Er zal een heleboel afhangen van het verslag van de Commissie
over de IBPV en ik hoop dat ik daar intensief aan zal werken, maar ik denk wel dat we tot overeenstemming
zullen kunnen komen, overeenstemming die we de komende dagen – misschien weken – zullen kunnen
bereiken en die heel gunstig zal zijn voor de EAVB en voor de rol die het Parlement gespeeld heeft bij de
vaststelling van de bevoegdheden ervan. Dat zal naar mijn mening goed zijn voor de consument en natuurlijk
ook voor de overheden in heel Europa.

Elisa Ferreira, rapporteur. − (PT) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, het Europees project, dat de afgelopen
vijftig jaar met zoveel inspanning is opgebouwd, heeft nog nooit zo onder druk gestaan als op dit moment.
De frustratie van de Europese burgers is enorm: het financiële systeem dat er voor hén had moeten zijn, heeft
hun spaargeld opgeslokt, hun pensioenen, hun investeringen en hun banen; kortom, het heeft hun een
toekomst ontnomen.

Om de markt van financiële diensten, banken, verzekeringen en effecten te verstevigen, wat dringend nodig
is, is het duidelijk welke weg we moeten bewandelen: deze is gelegen in de architectuur die we hier vandaag
bespreken. We hebben een sterke Europese toezichthoudende architectuur nodig die van toepassing is op
alle producten en actoren, met doeltreffende interventiemethodes en -instrumenten, waarmee gereageerd
kan worden op de realiteit van de markt, die - zeker in de Europese context - geen nationale grenzen kent.

De financiële markt kan en moet niet van elk risico ontdaan worden, maar we hebben wel regulering nodig,
om dit risico transparanter te maken en om een opeenstapeling van zeepbellen te voorkomen, die als ze
uiteenspatten het hele systeem aantasten en de reële economie ondermijnen. Maar als er zich, ondanks dit
soort beschermende maatregelen, in de toekomst toch opnieuw crises voordoen, is het van groot belang dat
we mechanismen hebben waarmee het besmettingsgevaar beperkt kan worden, met name als het gaat om
het bankwezen, omdat dit van vitaal belang is voor het functioneren van de economie en omdat daar de
spaartegoeden van de burgers beheerd worden. Juist in deze taken en bevoegdheden van de Europese
Bankautoriteit (EPA) ligt de potentie besloten voor het uitvoeren van een nieuwe strategie voor
grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector, hetgeen het onderwerp is van mijn verslag.

Het ligt buiten onze macht om faillissementen van banken te voorkomen, maar we kunnen er wel voor
zorgen dat de reorganisatie of, in het uiterste geval de liquidatie van banken op een ordelijke manier verloopt,
om te waarborgen dat de gevolgen daarvan voor de rest van het systeem beperkt blijven en vooral om te
zorgen dat het niet de belastingbetaler is die de rekening gepresenteerd krijgt voor de crises die hierdoor
teweeggebracht worden. Daarvoor hebben we een reeks nieuwe mechanismen nodig, en moeten we
gemeenschappelijke regels en gezamenlijke definities, methodes, instrumenten en terminologie aannemen
voor alle actoren die betrokken zijn bij herstructurerings-, reorganisatie- of liquidatie-operaties. De relevante
nationale regelgevingskaders voor crisismanagement moeten worden geharmoniseerd, in het bijzonder de
wet- en regelgeving op het gebied van faillissement en liquidatie. De toezichthouders moeten ruimere
interventiebevoegdheden krijgen. Er moeten heldere criteria worden vastgesteld - zowel kwalitatieve als
kwantitatieve - op grond waarvan kan worden geïntervenieerd bij een instelling die in de problemen gekomen
is. Er moeten noodplannen worden uitgewerkt. Dit hele proces zal tijd vragen, met 27 lidstaten.

Echter, ongeveer vijftig van de 12 000 banken in Europa vertegenwoordigen 70 procent van de activa. Dat
betekent een enorme risicoconcentratie, maar ook betekent dit een kans om met voorrang bij deze banken
te interveniëren. Derhalve zijn de voorwaarden aanwezig om een, dringend noodzakelijk, speciaal proces
voor te stellen voor een kader voor banken die grensoverschrijdend opereren en vanwege hun omvang en
betrekkingen met andere banken mogelijk een systemische invloed hebben op de financiële sector. Voor

125Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



deze banken kan een speciaal toezicht door de nieuwe Europese Bankautoriteit worden uitgewerkt, zij het
binnen het college van nationale toezichthouders. Deze banken kunnen en moeten, gezien het risico dat zij
met zich meebrengen, dringend een bijdrage gaan leveren aan een fonds waaruit eventuele noodzakelijke
interventies gefinancierd kunnen worden; en het is van belang dat er binnen de Europese Bankautoriteit een
gespecialiseerde eenheid gevormd wordt voor de coördinatie van de interventies die worden uitgevoerd
indien een bank in de problemen komt.

Het totaalpakket aan voorstellen moet ervoor zorgen dat interventies bij systeembanken met een
grensoverschrijdend karakter op een consequente en samenhangende manier worden uitgevoerd in de
verschillende landen, en vooral dat een belangrijk Europees uitgangspunt wordt geëerbiedigd: dat de vervuilers
(de banken) betalen voor de kosten die ze zelf hebben veroorzaakt.

Dit voorstel past perfect binnen hetgeen we hier bespreken, als het gaat om de bevoegdheden van de Europese
Bankautoriteit; ik zou zelfs zeggen dat het de beste test is van de doeltreffendheid van deze Autoriteit. Binnen
de Commissie economische en monetaire zaken was er een zeer ruime meerderheid aanwezig voor dit
voorstel, met 87 procent van de stemmen vóór. We rekenen ook hier, tijdens deze plenaire vergadering, op
de massale steun van dit Parlement, in de wetenschap dat we door dit visionaire, en tegelijk realistische en
pragmatische voorstel massaal te steunen, een stap nemen die dringend noodzakelijk is om het vertrouwen
van de Europeanen in Europa en in zijn financiële en vooral bancaire systeem te herstellen.

Olli Rehn, lid van de Commissie. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, de Commissie waardeert de constructieve
geest waarin de onderhandelingen tijdens de trialogen over de regelgeving betreffende het Europees Comité
voor systeemrisico’s is gevoerd. Ik wil de rapporteurs danken voor de enorme inspanningen die zij tot nu
toe gepleegd hebben, terwijl het werk zeker nog niet afgerond is.

Zoals u wel weet, heeft de laatste trialoog tot nu toe gisteravond plaatsgevonden. We betreuren het dat er in
deze plenaire vergadering geen overeenstemming bereikt kon worden over goedkeuring in eerste lezing,
maar we zijn er tevreden over dat alle partijen toegezegd hebben tegen september wél zover te willen zijn.

Ik begrijp dat veel van de discussies tussen de Raad en het Parlement draaien om mensen en instellingen en
over wie wat zal doen in het ECSR. Moet de voorzitter van het ECSR gekozen worden of is de president van
de ECB automatisch voorzitter? Moeten er in het algemeen bestuur en de stuurgroep onafhankelijke
deskundigen zitten en, zo ja, moeten ze wel of geen stemrecht hebben? Moet de voorzitter van het Economisch
en Financieel Comité (EFC) deelnemen aan de werkzaamheden van het ECSR? Ik vertrouw erop dat deze
uiteenlopende verzoeken van de Raad en het Parlement gecombineerd zullen kunnen worden tot een oplossing
die voor beide partijen acceptabel is.

Hetzelfde geldt voor de vele discussies over de betrokkenheid van de Raad en het Parlement bij het vervolg
op de aanbevelingen voor het ECSR. Ook daar is een overeenkomst niet ver weg. Ik vertrouw erop dat er
geen enkel verschil van mening is dat niet kan worden opgelost door diepgaande onderhandelingen en een
passende formulering, die nodig is om elk misverstand over de respectieve voorrechten van de twee organen
weg te nemen.

Aan de ene kant betreur ik het dus dat het Parlement tijdens deze zitting niet zal kunnen stemmen over een
tekst waarover het het helemaal eens is met de Raad, aan de andere kant ben ik heel blij met de duidelijke
bereidheid die iedereen getoond heeft om tegen september een overeenkomst te bereiken.

Ten slotte wil ik er eerlijk voor uitkomen dat ik vind dat we ruim voordat de financiële crisis Europa trof, al
dringend een moderne toezichtstructuur nodig hadden, en ook een instantie voor de uitvoering van analyses
van systeemrisico’s voor de macrofinanciële stabiliteit. We zouden nu het financieel herstel veel beter kunnen
aanpakken als we die zaken al tot onze beschikking zouden hebben.

Ik wil er daarom opnieuw op wijzen dat het inderdaad verstandig is het nieuwe toezichtkader snel tot stand
te brengen, en zeker vóór 1 januari volgend jaar. Onze burgers verwachten dat we zonder verdere vertragingen
actie ondernemen en dat moet mogelijk zijn als je ziet hoe dicht we bij elkaar liggen wat betreft de
basisprincipes en hoe dicht we een overeenkomst genaderd zijn, zelfs over de details.

Net zo belangrijk is het dat het ECSR een hoeksteen is van de sterkste economische pijler van een echte
economische en monetaire unie en dus van onze systeemreactie op de financiële crisis. Het is ook een
hoeksteen voor de terugkeer en versterking van het vertrouwen in de Europese economie, wat nu zo nodig
is. Om het economisch herstel te versterken, het vertrouwen te versterken, moeten we op alle fronten
presteren. We moeten de financiële stabiliteit garanderen, zorgen voor begrotingsconsolidatie, de
gezondmaking van de financiële sector en vooral de nieuwe toezichtstructuur helemaal afmaken, en het
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economisch bestuur versterken. Alleen als we op al deze terreinen concrete en snelle vooruitgang boeken,
kunnen we het herstel bevorderen en de economische en monetaire unie verstevigen. Ik reken op uw steun
bij deze uiterst belangrijke inspanningen.

Michel Barnier, lid van de Commissie. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het was een goed idee
van het Parlement om deel te nemen aan dit debat over het toezicht op en het beheer van de crisis.

Het is ook een goed idee om deze twee belangrijke onderwerpen op een meer algemene manier te bespreken,
aangezien we iets moeten doen om versterkte kapitaalvereisten en een betere corporate governance te
verkrijgen en deze te voltooien. We zullen hier later op terugkomen, net zoals ik, zoals u weet, de komende
weken of maanden terug zal komen op een reeks voorstellen die op een agenda zijn gezet die door de
Commissie is aangenomen op 2 juni, die door de Raad van ministers van Financiën is gesteund en die ook
door de Europese Raad is aangenomen. We zullen ook gaan zien – en ik herhaal wat velen van u gezegd
hebben – of er sprake is van consistentie tussen de besluiten die zijn genomen op de G20, de besluiten die
zijn genomen tijdens de Europese Raad en de besluiten die zijn genomen tijdens de Raad van ministers in
dezelfde richting.

Veel onderwerpen maken deel uit van deze structuur van preventie, crisismanagement en toezicht. Ik denk
dan aan de resolutiefondsen die we - zoals mevrouw Ferreira zelf - hebben voorgesteld in het kader van
crisismanagement. Ik denk ook aan de eerdere voorstellen van de heer García-Margallo y Marfil, en in 2011
zullen we voor deze onderwerpen wetgevingsvoorstellen presenteren. Dan hebben we ook nog de financiële
corporate governance en het kapitaal van het bankwezen. Daar zal ik later op terugkomen als we het verslag
van de heer Karas bespreken.

Ik wil graag iets zeggen over de twee onderwerpen van vandaag. Allereerst het toezicht, waar het in feite
allemaal om draait. Dit is een zeer serieus onderwerp en, zoals u gezegd hebt, als we er niet in slagen om
geloofwaardige autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico’s op te richten, zullen veel andere
hervormingen hun uitwerking missen. Een paar weken geleden hebben we het gehad over ratingbureaus –
daar zal ik later op terug komen – en de invoering van prudentiële normen. We hebben deze geloofwaardige
Europese toezichtconstructie nodig. Om die reden verwelkom ik het hoge ambitieniveau waar uw rapporteurs
de afgelopen maanden blijk van hebben gegeven: de heer García-Margallo y Marfil, de heer Skinner, de
heer Sánchez Presedo, mevrouw Goulard, de heer Giegold, de heer Tremosa i Balcells en de heer Balz, en dan
in het bijzonder het ambitieniveau met betrekking tot de invloed van deze autoriteiten en hun juridisch
bindende macht.

Hierin vinden we de geest en de filosofie terug van de voorstellen van de Commissie. We hebben er nieuwe
ideeën in gevonden die we zouden moeten aangrijpen om het Europese systeem voor financieel toezicht te
verbeteren, evenals de versterking van de bescherming van consumenten die door de heer Giegold is
voorgesteld, met name wat betreft het verbieden van bepaalde financiële producten. Ik denk daarbij aan de
rol die aan de autoriteiten wordt toebedeeld voor de identificatie van systeemrisico’s en in crisissituaties. Ik
denk aan de versterking van het Gemengd Comité dat de heer Skinner na aan het hart ligt. Ik denk ook aan
de verbetering van de transparantie van de markten, die we besproken hebben in het kader van de
omnibusrichtlijn onder leiding van de heer Sánchez Presedo.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden: het moeilijkste komt nog. Natuurlijk hebben we al een berg werk
verzet, in ieder geval heb ik al vijf maanden met u samengewerkt. We hebben veel vooruitgang geboekt,
maar hoewel we het einde naderen, wat ik tenminste wel hoop, zijn we nog niet gekomen tot een
overeenkomst en tot wat ik versta onder een dynamisch en geloofwaardig compromis opdat dit kan werken.
Hoewel niet aanwezig hier, wil ik het Belgisch voorzitterschap welkom heten, dat vanaf de eerste uren – op
1 juli om 10.00 uur ‘s ochtends – aanwezig is geweest in de persoon van zijn minister van Financiën, Didier
Reynders, die gisteravond laat nog heeft deelgenomen aan een trialoog samen met velen van u.

Ik wil graag herhalen wat de heer García-Margallo y Marfil heeft gezegd. De Raad moet goed beseffen dat de
tijd is gekomen om te handelen en vooruitgang te boeken. Anderen hebben dat ook al gezegd. De Commissie
moet met de bevoegdheden waar zij over beschikt, in elk geval doen wat nodig is om de Raad ertoe te bewegen
de mogelijkheid aan te grijpen die u haar biedt –, zo zie ik het tenminste. De bal ligt in zijn kamp om deze
dagen te benutten en tot een intelligente en geloofwaardige overeenkomst te komen. Ik ben beschikbaar, u
kunt op mij rekenen.

Dan wil ik nog iets zeggen over crisismanagement en –preventie om mevrouw Ferreira te bedanken voor
haar inzet. Zelf heb ik lang geloofd in voorzorgsmaatregelen. Ik ben heel lang van mening geweest dat wat
betreft milieurisico’s, industriële risico’s en financiële risico’s de vervuiler moet betalen, dat genezen altijd
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duurder is dan voorkomen en dat, als we moeten voorkomen of genezen, het niet de belastingbetalers zijn
die als eersten moeten worden aangesproken.

Dat is de geest van het instrumentarium dat we zullen presenteren aan de Raad van ministers. We zullen veel
van de middelen naar voren brengen die door mevrouw Ferreira zijn voorgesteld, en we zullen deze voorstellen
omzetten in wetgevingsvoorstellen. Ik beloof u dat er een wetstekst aan u gepresenteerd zal worden. Dit is
een onderwerp waarop ik me vanaf de allereerste dag – op 13 januari – heb vastgelegd voor u en voor de
ministers tijdens mijn hoorzitting en op de Ecofin-Raad in Madrid. U kunt op mij rekenen voor het presenteren
van dit geloofwaardige instrumentarium, waarbij ik me zal verlaten op de voorstellen van mevrouw Ferreira
omdat ik er, ik zeg het nog maar eens, van overtuigd ben dat voorkomen veel goedkoper is dan genezen,
niet alleen op dit gebied, maar ook op andere gebieden.

Sebastian Valentin Bodu, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. – (RO) Ik wilde eerst
vermelden dat ik spreek als schaduwrapporteur voor advies.

De huidige financiële crisis heeft laten zien dat er een gebrek is aan beheersing van crisissituaties die zijn
opgetreden bij grensoverschrijdende financiële instellingen in de EU.

Er zijn op nationaal niveau verschillende benaderingen. In het algemeen hebben de autoriteiten belastinggeld
gebruikt om de banken te redden of het vermogen van de bank in kwestie in hun eigen land geïsoleerd. Om
crisissituaties het hoofd te bieden zijn nationale instrumenten ingezet, maar alleen op het niveau van de
eigen kantoren.

Deze acties hebben gezorgd voor een hoger risico in verband met verlies van vertrouwen,
concurrentievervalsing, juridische onzekerheid en de hoge kosten van het redden van banken, die gedragen
worden door de belastingbetaler.

Tot slot: We hebben maatregelen nodig op Europees niveau, zodat crisisbeheersing met betrekking tot een
grensoverschrijdende bankgroep niet meer met nationale systemen gebeurt. Die kunnen namelijk zeer van
elkaar verschillen en hebben de neiging eigen kantoren op het eigen grondgebied te beschermen, in plaats
van het probleem van de hele groep op te lossen.

Raffaele Baldassarre, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. − (IT) Mevrouw de Voorzitter,
mijnheer de commissaris, dames en heren, de crisis heeft ons erop gewezen dat meer coördinatie op Europees
niveau absoluut noodzakelijk is voor de ontwikkeling en stabiliteit van de financiële markten.

Dat vooropgesteld, wil ik de aandacht vestigen op een fundamentele kwestie, met name in het licht van de
moeizame lopende trialogen. Als financiële toezichthouders de bevoegdheid krijgen om individuele
beslissingen te nemen die rechtstreeks bindend zijn – zoals voorzien in artikel 10 van de verordening – en
als daarmee de politieke wens om snel te handelen bij noodsituaties wordt vervuld, dan zou deze bevoegdheid,
met betrekking tot het dagelijks toezicht, in strijd zijn met de artikelen 17 en 258 van het Verdrag, op basis
waarvan enkel de Commissie toezicht mag houden op de toepassing van het Gemeenschapsrecht. In dit
geval zou er bovendien een paradoxale situatie ontstaan waarbij de lidstaten, die middels hun regeringen in
het hoogste bestuurlijke orgaan zijn vertegenwoordigd, indirect verantwoordelijk worden voor de toepassing
van het Gemeenschapsrecht.

Als rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken heb ik een compromisamendement ingediend
dat, volledig in overeenstemming met het Verdrag, een einde probeert te maken aan de discrepantie tussen
de macht van de toezichthouders enerzijds en de rol en de bevoegdheden van de Commissie anderzijds. Ik
hoop dat de bijdrage van de Commissie juridische zaken een basis kan vormen voor eventuele compromissen
met de andere Europese instellingen, om zo tot een spoedige en meer dan ooit noodzakelijke oplossing te
komen die volledig in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht.

Klaus-Heiner Lehne, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. − (DE) Mevrouw de Voorzitter,
dames en heren, wij hebben weliswaar een interne markt maar we hebben een versnipperd toezicht. Het ligt
voor de hand dat dit niet werkt. Wij hebben sterke centrale Europese structuren nodig die gebruik maken
van de expertise en de diepgaande kennis van de organen van de lidstaten maar in geval van nood ook bevoegd
zijn om op te treden. De burgers verwachten alleen al vanwege de enorme belastingdruk waarmee zij als
gevolg van deze crisis worden geconfronteerd, dat dit Parlement onverwijld een snelle, verstandige beslissing
hierover neemt. Het interesseert de burgers nauwelijks indien op nationaal niveau machtspelletjes worden
gespeeld over de onbenullige vraag wie wat beslist. Wat de burgers willen, is dat er doelmatige beslissingen
worden genomen om de problemen op te lossen.
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Indien in een noodgeval maatregelen vereist zijn, dan moeten deze objectief gezien centraal op Europees
niveau worden besproken en besloten indien de coördinatie tussen de lidstaten niet toereikend is en niet
werkt. Zo verloopt de besluitvorming door de G20 en G8 alsmede door de staatshoofden en regeringsleiders,
maar helaas niet op het niveau van de Raad. De Raad hanteert slechts een kleingeestige benadering. Het
publiek vindt dit beleid niet acceptabel. Wij verwachten dat de Raad in actie komt.

Evelyn Regner, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. − (DE) Mevrouw de Voorzitter,
commissarissen, indien de lidstaten van de Europese Unie economisch en naar buiten toe sterk willen zijn,
moeten zij eendrachtig handelen als Europese Unie. Het pakket voor het toezicht op de financiële sector,
met een zo machtig mogelijk Europees Comité voor systeemrisico’s, is derhalve precies wat wij nodig hebben,
evenals sterke Europese – en ik beklemtoon het woordje “Europese” – toezichthoudende autoriteiten voor
banken, effecten en verzekeringen.

Het Europees Comité voor systeemrisico’s lijkt – als ik die vergelijking mag maken – een beetje op de Duitse
bondspresident. Het heeft in zijn huidige vorm geen vergaande bevoegdheden om op te treden – ik zou er
meer willen –, maar kan wel een groot moreel gezag aan de dag leggen. Dit betekent dat het kan waarschuwen
en aanbevelingen kan doen, en altijd in het openbaar. Het Europees Parlement – ik beschouw dit als een
groot succes – heeft er ook op aangedrongen dat belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld, met
andere woorden consumentenbeschermingsorganisaties, vakbonden en wetenschappers, worden opgenomen
in het bestuur van het ECSR. Ik beschouw dit werkelijk als een zeer positieve ontwikkeling die onderstreept
moet worden.

In die zin wil ik een beroep doen op de lidstaten om niet hun toevlucht te nemen tot de achterhaalde methoden

uit het verleden om de economische orde van de 21e eeuw te creëren, maar om Europees te denken en te
handelen.

Françoise Castex, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. – (FR) Mevrouw de Voorzitter,
commissarissen, zorgen voor Europees toezicht op de financiële markten is het minste wat we kunnen doen.
Daartoe is reglementering van de ratingbureaus nodig. Wij hebben gezien welke speculatie-instrumenten
tegen staten worden ingezet. Het mag echter niet zo zijn dat de toezichthoudende autoriteiten die wij in het
leven moeten roepen, hetzelfde euvel vertonen, namelijk dat ze gelijktijdig rechter en partij zijn. Het vraagstuk
van controle is dus nog onopgelost: de controle moet op politiek niveau plaatsvinden. Deze noodzakelijke
regulering is niet afdoende als wij daarnaast niet voorzien in een economisch bestuur in de eurozone en de
Europese Unie, dat verder gaat dan het Stabiliteitspact. Zij is evenmin afdoende als wij geen doeltreffende
maatregelen nemen tegen de kapitaalvlucht naar belastingparadijzen. Ten slotte zal dit toezicht ontoereikend
zijn als wij geen regulering op mondiaal niveau weten te bewerkstelligen.

Regulering in Europees verband is nuttig, maar onvoldoende. Wat wij nodig hebben, is een mondiaal toezicht
op de financiële markten.

Sajjad Karim, rapporteur voor advies van de Commissie juridische zaken. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, in veel
van onze lidstaten is het niet in orde met de financiële regulering. We kunnen gewoonweg niet toestaan dat
de gang van zaken zo disfunctioneel en onsamenhangend blijft.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de nieuwe regering radicale maatregelen genomen om op nationaal niveau
een grondig onderzoek uit te voeren en de vereiste hervormingen door te voeren. Door middel van het
nieuwe Europese kader moeten de kwaliteit en de samenhang van het toezicht door de regelgevende instanties
evenzeer radicaal verbeterd worden. Daarvoor is een onafhankelijke structuur nodig – werkelijk onafhankelijk
wat regelgeving betreft – maar er moet wel een evenwicht gevonden worden. Door de huidige voorstellen
zou de EU de nationale regelgevende instanties domineren en het gevaar bestaat dat er technische normen
worden gebruikt om op EU-niveau beleidskeuzes te maken en op te leggen.

Onze lidstaten hebben gelijk dat ze zich tegen zo’n maatregel verzetten. Het is terecht dat het VK en Duitsland
de standpunten innemen die ze hebben. Commissaris Rehn, commissaris Barnier, het VK blijft de uitvoering
van de maatregelen hoog in het vaandel houden, maar het is nodig de subsidiariteitsbeginselen goed in het
oog te houden.

Íñigo Méndez de Vigo, rapporteur voor advies van de Commissie constitutionele zaken. − (ES) Mevrouw de
Voorzitter, ik denk dat er slechts twee oplossingen zijn voor de financiële crisis die ons heeft getroffen: ofwel
we geven meer bevoegdheden aan de nationale toezichthoudende autoriteiten, ofwel we creëren een Europese
toezichthouder en geven die bepaalde bevoegdheden. Het verheugt me, mevrouw de Voorzitter, dat dit
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Parlement zich op dit moment vastberaden achter Europees toezicht schaart, ook politiek gezien, en ik heb
de indruk dat hierover onder alle fracties grote consensus bestaat.

De Commissie constitutionele zaken zal alle institutionele maatregelen in deze richting steunen en heeft
deze ook gesteund. Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat de Commissie morgen, als deze verbintenis wordt
uitgesproken, een centrale rol heeft in het overleg met de Raad. Bij dit overleg denk ik dat de belangrijkste
vraag zal zijn of deze Europese autoriteiten zich rechtstreeks, op nationaal niveau, tot de getroffen bedrijven
kunnen wenden indien de nationale toezichthouder geen maatregelen neemt.

Daarom wens ik u veel sterkte met deze taak, mijnheer de commissaris. Ik denk dat deze, op dit moment,
een beslissende factor is voor de toekomst van toezicht en kapitaal, voor degenen onder ons die meer Europa
willen.

De Voorzitter. – Ik wil een mededeling doen: velen van u hebben geklaagd over de afwezigheid van de Raad,
wat zeer terecht is, maar vandaag vindt in België de eerste zitting van het nieuwe Parlement plaats en daarom
kon de Raad door overmacht niet aanwezig zijn. Laten we nu beginnen aan het debat met de sprekers van
de fracties.

Markus Ferber, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, commissarissen, dames en heren, af
en toe vraag ik me af wat wij eigenlijk hebben bereikt na een jaar van discussies, debatten en vele vergaderingen
in het kader van de trialoog, terwijl ik me zeker iets mooiers had kunnen voorstellen dan mijn tijd daar door
te brengen. We staan thans, een jaar na de Europese verkiezingen, toen we in het openbaar verkondigden
hoe wij de financiële markten wilden reguleren, op een punt waar wij zeer weinig tot helemaal geen successen
hebben geboekt.

Het probleem is reeds uitgelegd. Wij hebben te maken met markten die tegenwoordig wereldwijd actief zijn.
De lidstaten denken nog steeds dat zij met hun nationale toezichtstructuren regels kunnen opleggen aan
deze sector. Dat dit niet werkte, is niet de echte oorzaak geweest van de financiële crisis, maar het heeft ertoe
bijgedragen dat Europa ook erdoor getroffen is. Daarom rijst bij mij de vraag wanneer dit inzicht, dat vaak
wordt genoemd in hoogdravende redevoeringen, wordt omgezet in politieke actie, nu het plotseling zaak is
aandelenbeurzen en bankstructuren maar niet langer burgers te beschermen.

Dit is de taak waartoe wij ons als Europees Parlement hebben verplicht. Ik hoop dat de lidstaten zich eveneens
zullen verplichten tot deze taak omdat wij de verantwoordelijkheid delen om adequate toezichtregels in te
voeren waardoor het spaargeld van individuen ook permanent veilig is. Ik hoop natuurlijk wel – en ik wend
mij nu tot de commissarissen – dat de Commissie thans alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk een
goed resultaat te boeken, in het belang van de mensen die in Europa wonen.

Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie. – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, het lijkt me duidelijk
dat het besluit dat het Parlement zo dadelijk gaat nemen om de amendementen wel in stemming te brengen
en de stemming over de wetgevingsresolutie uit te stellen, een ultieme poging is om de Raad te wijzen op
zijn verantwoordelijkheden, opdat hij het maatregelenpakket tegen de volgende zitting in september in eerste
lezing zal hebben goedgekeurd. Ik kan eerlijk gezegd niet geloven dat regeringen kortzichtig blijven weigeren
de toezichthoudende instellingen die wij in het leven roepen, van werkelijke bevoegdheden te voorzien. Het
is een gotspe om instellingen in het leven te roepen die geen toezicht kunnen houden, waarom zouden we
ze dan überhaupt in het leven roepen?

Het Europees Parlement is, zoals u weet, geen troep extremisten die de revolutie predikt. Wij zijn gewone
mensen die tussen de burgers leven, tussen degenen die van dichtbij, in hun portemonnee, voelen wat de
rampzalige situatie op de financiële markten bij gebrek aan internationale regelgeving teweeg heeft gebracht.
Onze voorstellen zijn die van de Larosière, niet die van Robespierre, wat de uitstekende commissaris Barnier
goed weet.

Vrienden van de Raad, u zult onze woorden lezen, ook al bent u niet hier. In ruil voor onze blijk van
verantwoordelijkheidsgevoel verwachten wij een positief antwoord van u, en mocht dat niet komen, dan
zullen wij in september overgaan tot de stemming en aan alle Europese burgers duidelijk maken dat wij
rechtstreeks toezicht van de toezichthouders willen op tussenpersonen, dat wij het toezicht van de ESMA
uitgebreid willen zien naar pan-Europese instellingen, en dat wij willen dat de Europese toezichthouder het
laatste woord heeft als nationale toezichthouders er niet uitkomen.

Waarde vrienden van de Raad, weest geen struisvogels, die hun kop in het zand steken. De realiteit is hard,
en daarom moeten we krachtige en moedige keuzes maken.
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Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ondanks de goede dingen in
Solvabiliteit II, die al gemeld zijn, hebben we de regeling voor groepsondersteuning in de ijskast gezet vanwege
onze ongerustheid over het praktische nut ervan in tijden van economische spanning, de wisselwerking met
nationale solvabiliteitswetten en het wantrouwen tegenover de toezichthouders in andere landen. Door de
crisis getroffen banken zoals de Fortis Bank hebben een dergelijke achterdocht blootgelegd en de noodzaak
aangetoond van een toezichtstructuur en

-discipline op Europese schaal. Solvabiliteit II heeft mij ervan overtuigd dat grensoverschrijdende insolventie
en bijna-insolventie bij financiële instellingen op Europees niveau aangepakt moeten worden. Dat is moeilijk,
maar dat het nu nog niet gebeurt is een ernstige tekortkoming in het hele concept van de gemeenschappelijke
markt.

In het verslag-Ferreira worden veel van deze problemen behandeld en ik dank mevrouw Ferreira dat ze mijn
gedachten over het vermijden van morele risico’s (moral hazard) als gevolg van crisisfondsen en een zogenaamd

28e stelsel voor insolventie van grensoverschrijdende banken in het verslag opgenomen heeft. Nu is planning
alles en noodplannen, schriftelijke verklaringen en oplossingsmechanismen zullen ons veel leren over het
heden en bescherming bieden in de toekomst.

Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil mij richten tot de Raad
en net als velen van ons ben ik uiteraard teleurgesteld dat ik dat niet rechtstreeks kan doen. Ik wil namelijk
tegen de Raad zeggen dat het Parlement in dezen redelijk is. Het vraagt niet meer dan om Europees toezicht
voor Europese marktdeelnemers en nationaal toezicht voor nationale marktdeelnemers. Het vraagt om
bescherming van de consument en vooral om een verbod op producten die iedereen hier als giftig bestempeld,
en niet alleen hier, maar ook binnen de bedrijfstak, binnen de sector. Als ze giftig zijn, waarom zouden we
ze dan toestaan? Natuurlijk vragen we om dwingende maatregelen. En dat alles heeft volgens mij niets met
extremisme te maken. Waarom kan de Raad dat niet accepteren? Mijns inziens raakt het geduld van onze
medeburgers en van dit Parlement op. Het Belgische voorzitterschap moet de kans die wij het bieden,
aangrijpen en vanaf volgende week met resultaten komen.

Weet u, in België worden wij geconfronteerd met leuzen van het soort “Eigen volk eerst” of “Wat wij doen,
doen wij beter” en helaas manifesteert zich dit nationale egoïsme maar al te vaak ook op Europees niveau.
Dat luidt ongetwijfeld een toekomstige neergang in voor de burgers van dit continent, waarop we niettemin
trots kunnen zijn. Zoals Jean-Claude Trichet al heeft gezegd, hebben we behalve een monetaire unie een
economische en budgettaire unie nodig. En dat kan ik niet anders dan een politieke unie noemen.

Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie. – (CS) Ik heb vanmiddag aandachtig zitten luisteren naar dit debat en
geloof dat er een paar verstrekkende dingen gezegd zijn. De eerste belangrijke uitspraak kwam van de heer
Barroso die zei dat „we bereid zijn alles in het werk te stellen om de euro te redden.“ De tweede uitspraak
was van een collega: „Een sterkere en eendrachtigere Europese Unie kan de financiële stabiliteit redden.“ Dit
is dan ook dat waar het hele debat over de financiële architectuur, het toezicht op de financiële architectuur
eigenlijk om draait: de monetaire unie. Een monetaire unie kan - ook volgens de economische wetenschap
- nooit en te nimmer worden losgekoppeld van een fiscale unie en die valt of staat op haar beurt bij een
politieke unie.

De burgers die hier naar ons zitten te kijken kunnen zich terecht afvragen: “Hoe denkt u dit dan op te lossen?“,
waarop wij dan antwoorden: „We willen een politieke unie op poten zetten, maar aangezien we al de catharsis
van het Verdrag van Lissabon achter ons hebben, moeten we dat op een of andere manier buiten u om zien
te doen. We moeten dat op een of andere manier zonder uw instemming voor elkaar zien te boksen.“ Wel,
dat lijkt me een doodlopende weg.

Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, wij zijn in
dit Europees Parlement verantwoordelijk voor een stevige regulering van de financiële markten. Alle
voorstellen die wij hebben gedaan, zijn in de trialogen sterk afgezwakt. De Raad en de regeringen willen geen
sterke interventiebevoegdheden. De heer Giegold heeft gelijk wanneer hij hetgeen thans gebeurt, als
“bekrompen” bestempelt. Het schijnt niet de bedoeling te zijn de regels te verscherpen maar eenvoudigweg
een systeem te ontwerpen dat slechts een beetje minder snel ineenstort. Wij krijgen een versnipperde
toezichtstructuur die niet in staat zal zijn om de financiële markten adequaat te controleren. Uit deze financiële
en economische crisis trekken wij niet de juiste consequenties, wat betekent dat de volgende crisis reeds in
de kiem aanwezig is.
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Vele nationale economieën, ook in Europa, zullen niet bestand zijn tegen de volgende klappen, met alle
sociale en economische gevolgen van dien voor de mensen die in Europa wonen. Zij verwachten dat dit
roofzuchtige financiële marktkapitalisme aan banden wordt gelegd en dat het primaat van de politiek wordt
hersteld. Wanneer de voorzitter van de raad van bestuur van UniCredit Bank, Alessandro Profumo, afgelopen
weekend zegt dat wij een sterke, uniforme Europese financiële toezichthoudende autoriteit en
gemeenschappelijke regels voor alle lidstaten nodig hebben en tegelijkertijd pleit voor strengere kapitaalregels,
dan is dat een appel aan dit Parlement om die regels werkelijk op te stellen. Het is de taak van dit Europees
Parlement om druk uit te oefenen op de Raad en met spoed een effectieve regulering uit te voeren. Dit zou
slechts de eerste stap zijn op weg naar een status-quo ante.

Die fraaie beloften moeten eindelijk worden omgezet in daden. Mijn fractie ondersteunt een sterke Europese
regulering. Elke andere situatie, zonder regulering, zou een gevaar vormen voor de euro, voor een
gemeenschappelijke EU en de democratie.

Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie. – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik deel uw
voornemen om de veiligheid op de markten en van de investeringen van de Europese burgers te waarborgen.
Toch vraag ik me af of de weg die wij op het punt staan in te slaan, wel de juiste is. Ik wil niet dat de reactie
van de Europese instellingen op de crisis en de recente financiële schandalen, en dan vooral die van het
Parlement, de plank misslaan.

Nieuwe regels vaststellen en nieuwe, zogenaamd onafhankelijke autoriteiten in het leven roepen is misschien
niet de hoognodige en uiteindelijke oplossing voor de huidige problemen. In heel Europa zijn er al, zowel
op Europees als op nationaal niveau, vele geldverslindende, onafhankelijke autoriteiten, die de crisis op de
markten en de recente Europese financiële schandalen en problemen toch niet hebben weten te voorkomen.

Ik ben het er mee eens dat de nationale autoriteiten meer moeten samenwerken, maar ik geloof dat je niet
alles gelijk moet trekken. Het verdient in mijn ogen zeker de voorkeur om de mogelijkheid te laten bestaan
om autonome toezichthouders naast elkaar te laten bestaan, en investeerders en spaarders op die manier
beter te beschermen.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat de politiek meer verantwoordelijkheid moet nemen. Als enige Europese
instelling die rechtstreekse verantwoording moet afleggen aan de burgers, denk ik dat wij onze prerogatieven
niet uit het oog moeten verliezen. Wij moeten en kunnen niet blind vertrouwen op zogenaamde onafhankelijke
autoriteiten: het zijn slechts technische instrumenten die we wel kunnen inzetten, maar die nooit een oplossing
op zich zullen vormen.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, de Europese Unie heeft reeds ongeveer veertig
EU-agentschappen. Deze organisaties verslinden jaarlijks 1,5 miljard euro. Voor de Raad en de lidstaten is
het nooit een probleem geweest om zeer snel een besluit te nemen over de oprichting van dergelijke
agentschappen. Voor de Raad en de lidstaten is het evenmin ooit een probleem geweest dat de agentschappen
met hun activiteiten zeer vaak het subsidiariteitsbeginsel schenden. Deze agentschappen hebben met name
dikwijls geen nut.

Het is de bedoeling dat er drie nieuwe agentschappen worden opgericht, drie functionele agentschappen
met bevoegdheden die moeten worden uitgeoefend op een gebied waarop de Europese Unie eindelijk kan
bewijzen hoe zeer wij haar nodig hebben. De lidstaten verzetten zich thans in een situatie waarin de politiek
sinds jaren, zelfs sinds decennia, achter de globale effecten van de financiële markten aan holt. Indien de
Europese Unie enerzijds actief is op gebieden waarop we haar niet nodig hebben en anderzijds faalt op
gebieden waarop wij haar zeer dringend nodig hebben, is de ergernis die dit veroorzaakt bij de burgers, maar
al te begrijpelijk.

Ik kan de Raad slechts oproepen eindelijk verstandig te handelen en zijn obstructieve houding op te geven.

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik erken dat ik het moeilijk vind mijn collega’s te volgen
die zo graag hun spierballen tonen en zich beroepen op een monopolie van onze legitimiteit ten opzichte
van de andere instellingen van de Unie. Helaas maken ze zichzelf vaak belachelijk. Maar wanneer de
Parlementsleden op grond van hard werken en uit overtuiging een beargumenteerd standpunt innemen en
tegenover verkrampte staten wat lijkt op een algemeen Europees belang verdedigen, hebben we met een
totaal andere situatie te maken.

In dit debat over het Europees toezicht heeft het Parlement deze laatste rol gespeeld. Wat betreft het Europees
Comité voor systeemrisico’s, waarvoor ik de schaduwrapporteur van mijn fractie ben, heb ik net als de
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rapporteur, mevrouw Goulard, een ambitieus beleid verdedigd. Ik heb gepleit voor mechanismen die een
zekere doeltreffendheid waarborgen en heb gehamerd op het primaat van de Europese Centrale Bank.
Waarom? Omdat de Europese Centrale Bank binnen dit comité de enige communautaire instelling is en heeft
bewezen de zaken serieus aan te pakken.

Uit christelijke naastenliefde zal ik niet de namen noemen van alle instellingen en alle belangrijke personen
die tijdens het woeden van de storm plotseling zijn verdwenen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er
tenminste nog een kapitein aan boord bleef toen de crisis haar dieptepunt bereikte. Het zou me dus
geruststellen als morgen het macroprudentiële toezicht aan een solide communautaire instelling werd
toevertrouwd. Het microprudentiële toezicht blijft noodgedwongen gefragmenteerd.

In deze woelige tijden dient het Europees Comité voor systeemrisico’s zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
De toekomst zal uitwijzen of er aanpassingen nodig zijn. Het is echter wezenlijk om vanuit een gezonde
basis te vertrekken want systeemrisico’s hebben een nadelige uitwerking op de Europese en mondiale
banksector in zijn geheel.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) De huidige economische crisis heeft laten zien dat we een systeem nodig
hebben om crises te voorkomen en hun negatieve gevolgen te beperken.

Het in februari 2009 gepubliceerde verslag-de Larosière is een onderzoek van het financiële toezicht in de
Europese Unie en stelt voor om een instantie sui generis op te zetten die verantwoordelijk is voor
macro-economisch toezicht op het niveau van de Unie, en een oplossing moet bieden voor de huidige
zwakten.

Daarnaast vraagt het Europees Parlement de Commissie al sinds 2000 om te komen met voorstellen ter
garantie van de stabiliteit van de financiële markten van de Europese Unie. In feite bevindt de Europese Unie
zich op een kruispunt, waar zij haar waarde moet laten zien aan de burgers, die oplossingen verwachten
voor de huidige economische recessie en effectieve maatregelen om economische recessies in de toekomst
te voorkomen.

Er wordt gesproken over een democratisch tekort in de Europese Unie, over de dalende deelname van Europese
burgers aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, over het feit dat ze zich niet kunnen identificeren
met Europees beleid. Daarom geloof ik dat het Verdrag van Lissabon echt een belangrijke stap kan zijn
richting het oplossen van deze problemen. Dit is echter slechts een begin. Er moet een sterk fundament
worden gelegd, dat het vertrouwen in Europa's economische en politieke systeem zal doen groeien, vanwege
de stabiliteit en de verkregen voordelen.

We hebben een effectief systeem van toezicht nodig, dat de voorwaarden zal scheppen voor een stabiele
financiële sector, economische groei en duurzame banen. De eenheid van deze gemeenschappelijke Europese
markt moet ook in de gaten worden gehouden, als we niet willen dat hij gefragmenteerd raakt.

Daarom ben ik uiteindelijk van mening dat het instellen van een Europees Comité voor systeemrisico’s en
van financiële toezichthoudende autoriteiten op zijn plaats is.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, zelfs de leden van de Raad weten dat
de zwakke kanten van het toezichtsysteem een van de oorzaken van de grootste wereldwijde financiële crisis
zijn of zijn geweest die wij sinds de jaren dertig van de afgelopen eeuw hebben meegemaakt. Zij weten tevens
dat nationale maatregelen alleen niet voldoende zijn om de gevolgen van deze crisis te boven te komen, maar
dat wij moeten zoeken naar globale, of in ieder geval Europese, antwoorden.

De Raad moet ervan doordrongen zijn dat het Europees Parlement niet om dogmatische redenen of uit
koppigheid maar vanuit een diepe, fractieoverstijgende overtuiging voorstander is van de oprichting van
een onafhankelijke Europese toezichtstructuur en van een comité voor systeemrisico’s. Uitsluitend op deze
wijze kunnen wij op basis van een uniform regelgevingskader alsmede een uniforme interpretatie en toepassing
van dit kader transparantie en bescherming voor beleggers waarborgen.

Uit de crisis blijkt duidelijk dat wij in de financiële sector niet minder maar meer betrokkenheid nodig hebben
van Europa; stilstand betekent achteruitgang. De lidstaten moeten hun schijnheilige houding opgeven die
zij ten toon spreiden wanneer zij op G20-bijeenkomsten vragen om globale oplossingen en thuis tenminste
Europese regels eisen, in de trialogen echter de facto weigeren compromissen te sluiten.

Lajos Bokros (ECR). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, wij moeten niet te zelfingenomen zijn met ons werk
op dit vlak en wij moeten vooral niet neerkijken op de Verenigde Staten. Feitelijk zijn de VS in sommige
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opzichten dichter bij het opstellen van een integrale nieuwe wetgeving inzake de regulering van en het
toezicht op de financiële sector. Ook zijn zij veel meer gericht op de inhoud, en niet zozeer op een
territoriumoorlog. De nieuwe wetgeving, die momenteel bij het Amerikaanse Congres ligt, voorziet in een
consumentenbureau met aanzienlijke bevoegdheden om uitspraken te doen, met inbegrip van een verbod
op specifieke financiële producten. Gestandaardiseerde derivaten worden verhandeld op gevestigde beurzen
en komen gedwongen via een clearinghouse tot stand. Hedgefondsen en particuliere
participatiemaatschappijen dienen zich vanaf een bepaalde, zeer hoge kapitaallimiet te registreren bij de
SCC.

Nu praten wij hier over de vraag hoe wij de bevoegdheden moeten verdelen tussen de Europese en de nationale
instellingen. Welnu, de oplossing is vrij simpel. De macroprudentiële instellingen, zoals het ECSR, dienen
nauw gelieerd te worden aan de Europese Centrale Bank, een Europese instelling, terwijl microprudentiële
instellingen juist dienen te worden gecoördineerd door nationale instellingen.

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de toezichtsmaatregelen voor het
Europese financiële stelsel zouden – en daar zou het verslag meer de nadruk op moeten leggen – een prioritaire
doelstelling moeten zijn, die duidelijk geformuleerd en ondersteund dient te worden: we moeten strenge
handhavingsregels instellen voor de markt van de derivaten, die een van de belangrijkste oorzaken, zo niet
de belangrijkste, van de huidige financiële crisis is.

Wij houden ons hier echter vooral bezig met een gecentraliseerde instelling, die in zekere zin een kopie van
de ECB is. Dat is niet goed, omdat we nu nog niet weten wat de rol van de nationale toezichthouders zal zijn
– in ons land is dat de Banca d'Italia. Hun rol lijkt een beetje te worden beperkt tot die van agent, een niet al
te duidelijk omlijnde rol. In plaats daarvan moet het toezicht beginnen bij de lidstaten. In Italië wordt
bijvoorbeeld toezicht gehouden door een netwerk van plaatselijke vestigingen die een goed overzicht hebben
over de situatie.

En waarom moet het hoofdkwartier van de Europese toezichthouder eigenlijk in Frankfurt worden gevestigd?
Wie heeft dat besloten? Op basis van welke criteria behalve, zo zou ik zeggen, het criterium om het te
conformeren aan de ECB? Wij stellen Milaan als hoofdkwartier voor, een groot financieel en bancair centrum,
ook vanuit geo-economisch oogpunt, omdat Milaan in het hart van Europa ligt.

Ik denk dat dit plan over het algemeen veel ingrijpender moet worden, en maatregelen moet bevatten waar
moed voor nodig is, door in de Europese wetgeving bijvoorbeeld een scheiding te maken tussen commerciële
banken en investeringsbanken, die gebaseerd is op de principes van de oude wetgeving van de VS.

Danuta Maria Hübner (PPE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, de huidige crisis heeft ons geleerd dat wanneer
een Europese bank in de problemen komt, deze problemen zich al snel over de grens verspreiden. Daarom
wordt er ter preventie van dergelijke situaties een Europees systeem voor financieel toezicht ingesteld.
Hopelijk wordt de toezichtsarchitectuur zo snel mogelijk gecomplementeerd met een Europees raamwerk
voor grensoverschrijdende crisisbeheersing.

De laatste twee jaar is gebleken dat het duidelijk niet al te verstandig is om te vertrouwen op nationale
maatregelen om de crisis te bezweren. Wij zullen het nieuwe systeem zodanig moeten ontwikkelen dat wij
op effectieve wijze met een crisis kunnen omgaan, morele complicaties worden weggenomen en financiële
injecties van belastinggeld niet nodig zijn. Activaoverdrachten moeten worden gereguleerd op een manier
dat er dezelfde concurrentievoorwaarden gelden, met name voor gastlanden.

Het grensoverschrijdend systeem voor crisisbeheersing – op basis van de concepten van 28 stelsels – dient
zodanig te worden opgezet dat de onderlinge afhankelijkheid tussen banken en nationale begrotingen wordt
weggenomen. Ook zou het systeem moeten bijdragen tot de totstandkoming van een enkel bankenstelsel
in de Unie. Als wij immers in Europa een enkel bankenstelsel hebben, hoeven wij niet langer te praten over
grensoverschrijdende crisisbeheersing.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, wil ik benadrukken dat alle aspecten van het Europees raamwerk
voor financiële stabiliteit, alsmede een resolutieregeling voor grensoverschrijdende instellingen, dringend
moeten worden aangenomen om de onzekerheid en de kwetsbaarheden van de banksector terug te dringen.
Aan de hand van een Europees mechanisme kan Europa doelmatiger zorgen dat mondiale oplossingen zich
snel uitbetalen.

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik alle rapporteurs feliciteren met
hun werk aan dit pakket zeer ingrijpende hervormingen. Deze grondige herziening van de financiële
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architectuur van de EU was een enorme operatie voor de Commissie economische en monetaire zaken en
heeft mijn eerste jaar als Parlementslid grotendeels gedomineerd.

Het verheugt mij dat het erop lijkt dat een akkoord aanstaande is. Om de Unie en de mondiale financiële
stelsels zo goed mogelijk te laten functioneren en om dreigingen zoveel mogelijk in te perken, is een grotere
consistentie vereist tussen het macro- en het microtoezicht. Achteraf gezien, lijkt het verbazingwekkend dat
wij niet beschikken over een enkel macroprudentieel orgaan hiervoor. De financiële markten van landen
zowel binnen als buiten de eurozone zijn zo nauw verstrengeld dat een toezichtsorgaan dat zich richt op
markttrends, financiële zeepbellen, toekomstige oorzaken van systemische risico’s en onevenwichtigheden,
mogelijk zou hebben geleid tot een sneller, beter gecoördineerd antwoord op de crisis.

De crisis heeft een hoop aan het licht gebracht: dat ons regelgevingskader niet solide genoeg was; dat markten
zichzelf niet altijd corrigeren; en, wat nog erger is, dat zij blootgesteld waren aan ongecontroleerde systemische
risico’s. Ik ben daarom met name blij over de instelling van het Europees Comité voor systeemrisico’s, een
orgaan dat bedoeld is als een waakhond die een vroegtijdige waarschuwing geeft bij systemische risico’s of
onevenwichtigheden.

In dit opzicht is het onze grootste directe prioriteit om een kwalitatieve omschrijving te geven van systemische
risico’s, willen wij zorgen voor een effectief functioneren. De recente ontwikkeling dat voor een aantal van
de grootste banken van de EU stresstests moeten worden gepubliceerd, is dan ook welkom. Ik hoop dat de
Commissie dit voorbeeld zal volgen, en evenzo voor de overheidsfinanciën van de lidstaten periodieke
stresstests zal verrichten en publiceren.

Tot slot heeft het Parlement een enorme inspanning geleverd en zijn politieke wil getoond om voor het reces
tot een compromis en een akkoord te komen over dit pakket hervormingen. Wij moeten dan ook moed
putten uit het feit dat een akkoord aanstaande is en dat wij deze hervormingen nog altijd voor januari 2011
kunnen hebben verwezenlijkt.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen zou ik de rapporteurs oprecht willen
danken voor hun enorme inspanningen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de commissaris, de Parlementsleden
en het voorzitterschap, die gisteren tot bijna middernacht geduldig verder hebben onderhandeld. Wij zijn
het er allemaal over eens dat het Europees Comité voor systeemrisico’s en de internationale
controlestandaarden zullen zorgen voor een volledig nieuwe en noodzakelijke benadering voor de beheersing
van financiële risico’s in Europa. Dit is een goed initiatief, maar het is bepaald niet eenvoudig.

Het pakket bestaat uit vijf verschillende richtlijnen, die zelf nog weer elf of meer richtlijnen wijzigen of
beïnvloeden, en het gaat hier om aanzienlijke wijzigingen in de manier waarop nationale toezichthouders,
centrale banken en ministers onderling in wisselwerking staan. Ik ben uitermate verheugd om te zien hoe
dicht wij bij een definitief akkoord zijn gekomen. Ik constateer dat er van de 67 artikelen in de internationale
controlestandaarden reeds over 64 overeenstemming is bereikt. Van de resterende drie artikelen zijn wij het
ook al eens over de meeste leden. Er is dan ook reden tot trots, zeker voor de rapporteurs zelf.

Daarom roep ik op tot een open dialoog tijdens de onderhandeling in de Ecofin-Raad. Wij moeten zorgen
dat deze autoriteiten er komen, dat ze uitgerust worden met kwalitatief goede medewerkers en dat wij, waar
nodig, in een later stadium nieuwe bevoegdheden toekennen.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – (RO) Ik wil graag de aandacht vestigen op de activiteiten van
buitenlandse banken in nieuwe lidstaten, die buiten de eurozone liggen.

Deze activiteiten moeten een belangrijk onderdeel worden van het toezicht op het financiële systeem, zowel
op het niveau van de Unie als op nationaal niveau, om gevallen van irrationeel of roekeloos gedrag te
voorkomen.

Ik steun deze actie, omdat buitenlandse banken in een aantal nieuwe lidstaten een zeer hoog risico hebben
gecreëerd door buitenlandse leningen aan te gaan op korte termijn en leningen te verstrekken op middellange
en lange termijn aan bedrijven en burgers in deze landen. Dit was een van de belangrijkste redenen waarom
de landen in kwestie urgent de voorwaardelijke steun van het Internationaal Monetair Fonds nodig hadden.

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, we hebben meer toezicht op de financiële markten
nodig, ook in Europa. De economische en financiële crisis heeft ons op ingrijpende en pijnlijke wijze laten
zien dat we in het verleden kansen hebben laten liggen.
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De Europese toezichthoudende autoriteiten moeten uitgebreide bevoegdheden krijgen. Ze mogen geen lege
hulzen worden die de marktontwikkelingen passief volgen. Vooral bij financiële instellingen die
grensoverschrijdend opereren, is een centraal orgaan nodig dat op het beslissende moment de krachten kan
bundelen met de nationale toezichthoudende autoriteiten en dat snel en doelgericht kan ingrijpen. Bij
verschillen tussen nationale autoriteiten moet dit centrale orgaan direct kunnen ingrijpen, zowel in
noodsituaties als bij schendingen van het Gemeenschapsrecht.

De Raad moet het Europees Parlement eindelijk accepteren als een gelijkwaardige wetgever. Aan het
voorbereidende werk van de verantwoordelijke Parlementsleden ligt het zeker niet. Er zijn talloze gesprekken
gevoerd en hier in het Parlement is vlot en doelgericht gewerkt. We verwachten nu van de Raad heldere
antwoorden en concrete voorstellen op schrift. Ik denk dat een verwijzing naar het wereldkampioenschap
voetbal op dit moment de situatie goed beschrijft: de bal ligt nu bij de Raad.

Enikő Győri (PPE). – (HU) De crisis heeft ons allen een harde les geleerd. We mogen niet toelaten dat de
financiële instellingen zonder toezicht speculatieve activiteiten ontplooien, waarmee de zekerheid van
miljoenen banen op het spel wordt gezet. De nieuwe toezichtsinstanties dienen dit doel. Ik ben zeer verheugd
dat het is gelukt ook amendementen in de compromisvoorstellen aan de Raad te verwerken, die van belang
zijn voor de Midden- en Oost-Europese landen. Zo is bijvoorbeeld het voorstel aangenomen dat de presidenten
van centrale banken in lidstaten buiten de eurozone ook plaats kunnen nemen in de bestuursorganen van
het Europees Comité voor systeemrisico’s, en dat er een besluitvormingsprocedure met een eenvoudige
meerderheid wordt gehanteerd bij het beslechten van geschillen tussen de toezichtsinstanties. De nieuwe
toezichtsinstanties moeten aan het begin van het Hongaarse voorzitterschap, op 1 januari 2011, kunnen
aanvangen met hun werkzaamheden. In het belang van het bereiken van een compromis acht ik het nodig
dat zowel de Raad als het Europees Parlement concessies doet, waar dat technisch zinvol en gerechtvaardigd
is. Zo zou de Raad moeten toestaan dat de zetels van alle nieuwe instanties in Frankfurt worden gevestigd,
dat grensoverschrijdende financiële instellingen onder de Europese toezichtsinstanties vallen en dat deze
instanties onafhankelijk kunnen opereren van de Commissie. Het Europees Parlement zou ook concessies
moeten doen. Collega’s, ik ben van mening dat het zou volstaan als we ons slechts zouden bezighouden met
strategische richtsnoeren in plaats van technische normen op te stellen. Ten slotte moet het recht op de
aankondiging van economische noodsituaties de Ecofin-Raad toekomen. Ik vertrouw erop dat er langs deze
lijnen uiterlijk in september een compromis kan worden bereikt, zodat de nieuwe instellingen inderdaad op
1 januari van start kunnen gaan.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij dat ik mijn vriend Michel Barnier weer
in dit Parlement tegenkom. Tevens wil ik tegen José Manuel García-Margallo y Marfil zeggen hoezeer ik hem
er dankbaar voor ben dat hij ermee instemt dat de toekomstige Europese Bankautoriteit bevoegd is wanneer
een kredietinstelling niet door een nationale autoriteit wordt gereguleerd. Ik denk dan aan de internationale
openbare bankinstellingen en vooral aan de Europese Investeringsbank.

Ik wil twee onderwerpen aansnijden die mij belangrijk toelijken: allereerst de boekhoudkundige normen en
het meningsverschil dat wij met onze Amerikaanse vrienden over de reële waarde hebben.

Het is van belang dat we dit akkoord handen en voeten kunnen geven in de financiële sector, het
verzekeringwezen en de marktautoriteiten. Lukt dat niet, dan moeten we onze eigen boekhoudkundige
normen binnen deze financiële sectoren kunnen toepassen.

Tot slot: mochten wij het falen van staten aanroeren, dan stel ik voor de verantwoordelijkheid van
kredietinstellingen te berde te brengen en vooral na te denken over de mogelijkheden om deze aan te klagen
wegens ongeoorloofde steun aan een staat in financiële moeilijkheden. Volgens mij is het niet normaal dat
een kredietinstelling geld blijft lenen aan een staat die zich niet aan de regels van het Stabiliteits- en groeipact
houdt.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Deze crisis heeft laten zien dat we een beter mechanisme nodig hebben voor
het reguleren van en toezicht houden op de financiële markten over de grenzen heen.

Het belangrijkste doel van het gehele wetgevingspakket is het handhaven van financiële stabiliteit in de EU,
het bijtijds detecteren van bestaande systeemrisico’s en het beschermen van investeerders. Het is echter zeer
belangrijk om overregulering van de markt te vermijden, met mogelijk meer bureaucratie en zelfs corruptie
als gevolg.

Ik ben van mening dat de drie Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor
systeemrisico’s het toezicht op EU-niveau zullen helpen versterken. Daarom is het belangrijk dat het Parlement,
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de Raad en de Commissie zo snel mogelijk een compromis bereiken over de voorstellen om regulering en
toezicht te verbeteren.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) In werkelijkheid zijn velen van ons politici niet in staat geweest antwoord
te geven op een eenvoudige vraag: waarom is de financiële crisis ontstaan, waar waren we voordien en
waarom waren we niet in staat te voorspellen dat het zo zou lopen? Naar mijn oordeel hebben we een
eenvoudige kwestie, namelijk de controle, overgelaten aan de actoren van de financiële markt zelf. Ik ben
van mening dat de oprichting en het ontstaan van deze drie instellingen onvermijdelijk is geworden, iets wat
echt moet gebeuren. De gegevens die door deze drie instellingen worden verzameld, zullen zeer belangrijk
en voor een deel vertrouwelijk zijn. Ik ben van mening dat we, zoals commissaris Barnier zei, ter completering
van de hoofdketen een Europees ratingbureau moeten oprichten. Als we een gesloten circuit hebben, zullen
we in de toekomst in staat zijn de verzamelde gegevens te gebruiken om het concurrentievermogen van de
Europese markt te verhogen.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Mevrouw de Voorzitter, wij hebben een zeer zware, zeer diepe financiële
crisis meegemaakt, die de wereld op zijn grondvesten heeft doen schudden, onze economie heeft
gedestabiliseerd, de werkloosheid heeft vergroot en onze schulden versneld heeft doen toenemen. Nog steeds
zijn elke dag de gevolgen ervan voelbaar.

Het lijkt me duidelijk waar onze verantwoordelijkheid ligt. We moeten al het mogelijke doen om herhaling
te voorkomen. Daarom is het essentieel dat de rapporteurs, de Commissie en de Raad samen snel aan de slag
gaan om tot een goed akkoord te komen. Wij hebben regulering en toezicht nodig. In het belang van de
Europeanen hebben wij onafhankelijke en krachtige autoriteiten nodig. Wat de Verenigde Staten is gelukt,
moet de Europese Unie ook bewerkstelligen. Dat is de enige manier om dingen te veranderen en daarom
moeten wij slagen.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) De voortdurende turbulentie op de financiële markten toont aan, dat het
wereldwijde financiële systeem erg gevoelig reageert op alle informatie over de kredietwaardigheid of
solvabiliteit van afzonderlijke spelers.

Ook lidstaten van de Europese Unie kunnen bedenkelijke blikken van buitenaf niet voorkomen, of ze nu tot
de eurozone behoren of niet. Daarom is voor het goed functioneren van de Europese Unie een
grondvoorwaarde dat alle afzonderlijke lidstaten een verantwoord en geloofwaardig economisch beleid
voeren. Desalniettemin kan het streven naar striktere regulering en nauwlettender toezicht op zichzelf
mogelijke crises niet voorkomen.

De onevenredige groei van de financiële sector ten opzichte van de reële economie en het winstbejag in deze
sector hebben geleid tot gevaarlijke praktijken, die van de wereldeconomie een soort casino hebben gemaakt,
waarin staten en hun burgers uiteindelijk borg moeten staan voor financiële gokverslaafden.

Daarom is het nodig geduldig verder te blijven werken aan een zo breed mogelijk uitgebalanceerde hervorming
van het financiële systeem, zodat de nieuwe regels het roekeloze gedrag in de politieke sfeer en binnen
financiële instellingen kunnen uitbannen.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de kern van een serieus en
geloofwaardig Europees financieel beleid moet bestaan in een sterke coördinatie tussen het Europese beleid
en het beleid van de individuele lidstaten. Het nieuwe programma voor 2014-2020 moet hiermee rekening
houden, omdat dit goede vooruitzichten biedt voor duurzame ontwikkeling.

De autoriteiten die we om die reden in het leven moeten roepen, moeten interventiestrategieën ontwikkelen
die gericht zijn op de duurzame groei van de Europese Unie. Deze autoriteiten moeten nog voorzichtiger
zijn om te voorkomen dat de economie instort, zonder gezond ondernemerschap in de weg te staan. Er zou
een bankensysteem moeten komen dat – en waarom zou ik niet zeggen: boven alles – tegelijkertijd
bescherming biedt aan gezinnen, betere regelgeving toepast en strenger toezicht houdt, om de Europese
economie levensvatbaarder te maken, omdat deze weer moet kunnen floreren.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik zou graag het volgende tegen de afwezige Raad
willen zeggen: keer terug naar een sterk, gemeenschappelijk Europa, loop niet weg voor de werkelijkheid,
kijk de burgers in de ogen en onttrek u niet aan uw verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

We hebben meer betrokkenheid van Europa nodig. Het voorstel van de Commissie bevat al een
minimumscenario. We hebben een krachtige toezichthouder nodig die zijn tanden kan laten zien, een
beslissende stem heeft en als mediator kan functioneren. We hebben besluiten zonder verdere waarschuwingen
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nodig in noodsituaties. We hebben toezicht op banken nodig als onderdeel van het crisismanagement. De
vrijwaringsclausule is een blokkeringsmiddel en in strijd met de gemeenschappelijke solidariteit.

We hebben een krachtige toezichthouder nodig die zijn tanden kan laten zien. We moeten het volgende
week met elkaar eens worden, niet langer aarzelen en onze burgers vertellen dat we er klaar voor zijn en
bereid om de uitdaging aan te gaan.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik wil u bedanken voor het feit dat u mij
het woord geeft. Ik wil benadrukken dat hetgeen we vandaag bespreken, niet enkel betrekking heeft op de
economie van de individuele lidstaten, maar ook op 500 miljoen mensen.

Het is heel goed dat de Unie niet passief blijft bij het garanderen van financiële zekerheid. In deze context
moet de groeiende activiteit van het Parlement zelf, van de Europese Commissie en van de Europese Centrale
Bank worden opgemerkt. Ik ga er volledig mee akkoord dat we de lidstaten in crisissituaties moeten steunen,
maar „steunen” betekent niet “het vuile werk opknappen”. Laten we niet vergeten om de verantwoordelijkheid
van de Unie aan verantwoordelijkheid van alle lidstaten te koppelen. Beter toezicht op Europees niveau is
een heel goed idee, maar we moeten ook strengere eisen stellen op het gebied van toezicht in de individuele
lidstaten.

Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de financiële crisis
heeft laten zien dat een uniforme financiële toezichthoudende autoriteit absoluut noodzakelijk is voor de
Europese Unie. De drie geplande Europese toezichthoudende autoriteiten voor banken, verzekeringen en
effecten moeten dan het recht krijgen om rechtstreeks in te grijpen bij nationale instellingen, zoals de Deutsche
Bank.

Dit recht om in te grijpen blijft beperkt tot absolute uitzonderingsgevallen en zal hopelijk nooit gebruikt
worden. Als lid van de Commissie juridische zaken betreur ik het dat de commissie ten principale geen
rekening heeft gehouden met onze constitutionele bezwaren over deze geplande rechten, zowel op Europees
als op nationaal niveau, met name na het Lissabon-oordeel van het Duitse Constitutionele Hof. Een aanbeveling
van de Commissie juridische zaken, waarbij de Commissie, als hoedster van de Verdragen, zou fungeren als
hoogste beslissingsinstantie binnen een vastgelegde procedure, oftewel het laatste woord zou krijgen, is niet
overgenomen.

Op dit punt is de Commissie juridische zaken van mening dat de technische expertise die nodig is voor het
maken van beoordelingen, ontegenzeggelijk aanwezig is in de nationale en Europese toezichthoudende
autoriteiten en niet in de Commissie. Ik hoop dat gedurende de onderhandelingen ook een oplossing zal
worden gevonden voor dit constitutionele probleem.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in een tijd van economische en financiële
crisis zou de Europese Unie krachtige Europese maatregelen moeten treffen waarmee het toezicht op de
banken en financiële markten wordt versterkt.

Het oprichten van vier nieuwe toezichtsorganen kan een goed alternatief zijn dat een nauwe samenwerking
tussen de nationale toezichthouders waarborgt. Deze organen zouden niet verantwoordelijk zijn voor het
toezicht op de hele sector, maar het zou gaan om specifieke financiële instellingen waarin vertegenwoordigers
uit de top van de nationale toezichthouders zitting nemen, en die de standaarden en regelgeving van de
verschillende lidstaten harmoniseren. De Europese Bankautoriteit zou meer specifiek toezicht houden op
de toegang tot, de beschikbaarheid en de kosten van consumentenleningen en leningen voor het midden-
en kleinbedrijf.

Na afloop van de G20-Top is het idee om banken te belasten, een idee waar voorzitter Barroso en de heer
Van Rompuy grote voorstanders van zijn, niet eens in overweging genomen. In een Europa dat steeds meer
te maken krijgt met de crisis, moeten we gezamenlijk te werk gaan bij het instellen van Europese regelgeving
die burgers en investeerders beschermt.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, een effectieve Europese toezichthoudende autoriteit
voor banken, zoals voorgesteld in het verslag van de heer García-Margallo y Marfil, zal een bijdrage leveren
aan de architectuur van een nieuw financieel controlesysteem. We willen systeemrisico's permanent tot een
minimum beperken. Daarvoor hebben we natuurlijk het minimale eigen vermogen van de banken nodig
dat verhoogd moet worden, onder andere om de handelsactiviteiten uit te voeren waar minder risico's aan
kleven. Prioriteit moet echter worden gegeven aan nationale toezichthoudende autoriteiten die eindelijk met
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elkaar samenwerken en die elkaar volledig op de hoogte houden, zodat risicovolle transacties voorkomen
worden.

Onze eigen nationale belangen, zoals vastgesteld door sommige Europese ministers van Financiën, zijn even
minder belangrijk. Het zou een ramp zijn als ook maar één lidstaat zijn eigen weg zou gaan, en dan heb ik
het niet alleen over de landen in de eurozone. Het voorzitterschap van de Raad, dat overigens afwezig is,
moet zijn verantwoordelijkheid nemen en in nauwe dialoog blijven met het Europees Parlement en de
Commissie en het huidige nationale denken ombuigen naar gemeenschappelijk, consequent, duurzaam
handelen. Omwille van de belastingbetalers hebben we meer betrokkenheid van Europa nodig, niet minder.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, het feit dat wij overeenstemming hebben bereikt over 64
van de 67 artikelen, geeft aan dat men niet alleen blij is met wat er is voorgesteld, maar dat men ook echt
verheugd is over het feit dat er nu ergens een instantie is die kan ingrijpen in situaties die al te lang uit de
hand lopen en die de vreselijke toestand waarin wij nu verkeren, hebben veroorzaakt. Wat de gewone man
betreft, die zal deze voorstellen zien als een teken van hoop waar er alleen maar wanhoop was, van controle
waar er alleen maar chaos was, van eerlijkheid waar er alleen maar corruptie was, en van optimisme waar er
alleen maar pessimisme was.

Zeker, de boodschap van vandaag wordt luid en duidelijk uitgedragen, niet alleen aan banken, toezichthouders
en speculanten, en ook aan zwakke regeringen: zij zijn voortaan niet zozeer te groot om te kunnen falen,
als wel te groot om het zich te kunnen permitteren om te falen. Als zij nalaten te presteren, zullen zij zich
tegenover iemand moeten verantwoorden. Dat is de kern van de boodschap.

Ik zou tot slot willen zeggen dat ik er geen problemen mee heb dat de instellingen worden gevestigd in
Frankfurt. Duitsland was uiteindelijk een beter model van financiële correctheid dan tal van andere landen.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, de problemen die in Ierland zijn veroorzaakt door de
banken- en financiële crisis kunnen grotendeels worden teruggevoerd op te dure activa, met name huizen,
maar ook andere bezittingen waar banken leningen voor verstrekken.

De Europese Centrale Bank is er zeer wel in geslaagd de inflatie in de Europese Unie te beheersen, behalve
dan de inflatie van activa. Al tweeënhalf jaar lang stel ik bij de bijeenkomsten van de Commissie economische
en monetaire zaken met de President van de Centrale Bank, de vraag wat er kan worden gedaan om de inflatie
van activa te beheersen.

Het verlagen van de rentetarieven, waarbij het rentetarief wordt gebruikt als methode om de inflatie te
beheersen, is een zeer geschikt middel wanneer het gaat om lagere rentes of hogere rentes. Het probleem dat
wij echter over het hoofd zien, is de inflatie van activa. Wij zullen aan de hand van deze nieuwe instellingen,
een manier moeten vinden om de inflatie van activa te betrekken bij de berekeningen en wij zullen moeten
beschikken over een systeem dat een vroegtijdige waarschuwing afgeeft ten aanzien van activa, met name
de inflatie van huizenprijzen, omdat dit in sommige landen en in mijn land in het bijzonder de kern van het
probleem vormt.

Michel Barnier, lid van de Commissie. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Rehn
verontschuldigen die niet aanwezig kan zijn omdat hij een vliegtuig moest halen. Hij heeft echter nog wel
naar de meeste van uw toespraken kunnen luisteren. Van de allerlaatste toespraken, die hij gemist heeft en
die hem wellicht direct aangaan, zal ik hem verslag doen.

In de eerste plaats wil ik de voorzitter, mevrouw Bowles, en mevrouw Ferreira eraan herinneren dat ik groot
belang hecht aan dit preventie- en voorzorgsysteem. Mevrouw Bowles heeft gewezen op de noodzaak van
vroegtijdige interventie. Volgens mij zijn het goede ideeën. U zult deze terugvinden in de mededelingen van
de Commissie in oktober, in de “gereedschapskist” en in de wetgeving die ik in 2011 zal presenteren. Verder,
mevrouw de Voorzitter, zal ik zorgvuldig toezien op een goede afstemming in verband met Solvabiliteit II,
en tevens met alles wat te maken heeft de uitvoering van Bazel.

Velen van u, dames en heren – de heer Ferber zostraks, de heer Győri, de heer Balčytis en de heer M. Karas
daarnet nog –, hebben over de burgers gesproken. Mijns inziens is het goed te wijzen op de schok die deze
financiële crisis heeft teweeggebracht, op de dreun die zij heeft uitgedeeld en op de gevolgen ervan voor
mens, maatschappij en economie. Deze gevolgen zijn nog altijd voelbaar. Deze hervorming wordt met het
oog op de burgers uitgevoerd. Net als velen van u denk ik dat de burgers het ons niet zouden vergeven als
wij de afgelopen twee jaar geen lering hadden getrokken uit de financiële crisis en als we geen instrumenten
ter preventie en voorzorg zouden ontwikkelen, voor het geval zich een nieuwe crisis zou voordoen (we
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hebben zojuist de risico’s in diverse sectoren in kaart gebracht). Deze hervorming is echt gericht op de burgers.
De financiële diensten en markten moeten weer dienstbaar worden gemaakt aan de reële economie en de
werkgelegenheid en dus aan de burgers. Dat is een van mijn prioriteiten, mevrouw de Voorzitter, naast wat
we op dit moment vanmiddag nog meer te berde brengen over andere punten die voor de burgers van belang
zijn, zoals de bescherming van de burgers die bepaalde financiële producten kopen.

Juist vandaag heeft het college van commissarissen op mijn voorstel de herziening van de richtlijn over
depositogaranties, de herziening van de richtlijn over compensatie voor beleggers en een witboek over de
garanties in het verzekeringswezen goedgekeurd.

Mevrouw Lulling heeft een punt genoemd dat van belang is voor mijn collega Olli Rehn. Het is duidelijk,
mevrouw Lulling, dat de president van de Centrale Bank een vooraanstaande rol dient te spelen in het Comité
voor systeemrisico’s. Samen met collega Olli Rehn zijn wij bezig uit te werken hoe de voorzitter precies zal
worden benoemd.

Mijnheer Klinz, ik bedank u voor uw steun. U hebt ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is onze regels
nauwgezet toe te passen. Dat is nu precies de gedachte achter een single rule-book, waarvan ik persoonlijk een
groot voorstander ben.

Ik wil nogmaals tegen de heer Lamberts en de heer Giegold, die hier aanwezig is, zeggen dat ik het een
interessant idee vind om de Europese autoriteiten bepaalde producten of bepaalde transacties te laten
verbieden. Ik sta open voor het idee dat de toezichthoudende autoriteiten binnen het nieuwe Europese
netwerk proactief moeten zijn in het toezicht op de producten, en vooral op de schadelijkste producten, die
een risico kunnen vormen voor de financiële stabiliteit en voor de bescherming van de consument, die ik
zojuist heb aangekaart. Daarmee moet eerst een begin worden gemaakt, mijnheer Giegold, en wel ruim
voordat we over een verbod gaan praten. Ik kan mij voorstellen dat de autoriteiten op dit gebied een belangrijke
coördinatietaak krijgen. De Raad heeft er eveneens mee ingestemd dat deze taak aan de autoriteiten wordt
toegewezen. Volgens mij kan overeenstemming worden bereikt over een tekst met een breed toepassingsgebied
waarbij de mogelijkheid bestaat om handelend op te treden in geval van gevaarlijke producten of transacties.

Mevrouw Hübner, de heer Méndez de Vigo, de heer Balz en de heer Audy hebben gesproken over de
grensoverschrijdende missie van deze instellingen. Het voorstel van de Commissie economische en monetaire
zaken om de controle op de grensoverschrijdende instellingen aan de autoriteiten toe te vertrouwen, herbergt
politieke en technische problemen die u beter niet kunt negeren. Voor mij is het belangrijk dat er op 1 januari
2011 autoriteiten zijn geformeerd die dwingende maatregelen kunnen opleggen zodat we niet langer behept
zijn met een gebrekkige coördinatie en een zwak of falend toezicht zoals in het verleden, maar in noodgevallen
handelend kunnen optreden, de eerbiediging van het internationale recht kunnen waarborgen en toezicht
kunnen houden op de ratingbureaus die vanmiddag door meerderen van u zijn genoemd.

En vervolgens zullen we wanneer deze autoriteiten drie jaar hebben gefunctioneerd en een bekend fenomeen
op de markten zijn geworden, samen met u een evaluatie verrichten om te zien of deze bevoegdheden dienen
te worden aangepast.

De heer Bodu, de voorzitter, de heer Lehne, en mevrouw Regner hebben eveneens onze gezamenlijke arbeid
gesteund. Zoals ik zojuist reeds heb gezegd, hebben we volgens mij een echt doeltreffend en gecoördineerd
Europees toezicht nodig. Daarom is het erg belangrijk dat wij de paar dagen die ons nog resten, nuttig
gebruiken om de Raad ervan te overtuigen de handschoen op te pakken die wij hem hebben toegeworpen.
Hopelijk grijpt de Raad ook de mogelijkheid aan die u hem hebt gegeven om verdieping aan te brengen, en
om tot een echt akkoord te komen.

De heer Baldassarre heeft zorgen over de bevoegdheden van de autoriteiten geuit die door de heer Lehne
worden gedeeld. Ik wil de heer Baldassarre eraan herinneren dat de voorstellen die ik namens de Commissie
heb gedaan en die reeds eerder zijn ingediend, samen met onze Juridische dienst zijn opgesteld, zonder
afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Commissie.

De heer Pittella, de heer Méndez de Vigo, mevrouw De Sarnez zo-even nog, mevrouw Goulard, de heer Ferber
en mevrouw Lulling hebben gewezen op de ambities die ten toon worden gespreid in de voorstellen van de
groep van deskundigen onder voorzitterschap van de heer de Larosière. Net als mevrouw Goulard wijs ik
erop dat deze voorstellen op verzoek van voorzitter Barroso zijn gedaan. In het voorstel van de Commissie
hebben wij getracht de ambitieuze inhoud van het verslag van de heer de Larosière over deze Europese
architectuur zo goed mogelijk recht te doen en soms zijn we zelfs iets verder gegaan. Ik herhaal hierbij dat
ik vastbesloten ben in de weken en hopelijk dagen die voor ons liggen, tijdens ons overleg met de Raad van
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ministers van Financiën, zo goed mogelijk recht te doen aan de geloofwaardigheid en ambitieuze inhoud
van deze eerste voorstellen van de Commissie, die op het voorstel van de heer de Larosière zijn gebaseerd.

Ik wil ook nog even een paar woorden wijden aan een onderwerp dat de heer Bokros en de heer Audy zojuist
hebben aangeroerd en dat betrekking heeft op de boekhoudkundige normen. Het gaat om de trans-Atlantische
kalibratie waarover ik het af en toe heb. Ik maak me geen zorgen over de wederzijdse stimulerende interactie
tussen Amerikanen en Europeanen. Momenteel speelt 80 procent van de financiële transacties zich aan beide
zijden van de Atlantische Oceaan af. De overige regio’s in de wereld bevinden zich tussen Amerikanen en
Europeanen. Ik stel vast dat president Obama en de Europese leiders de overeenkomsten hebben getekend
en de besluiten gezamenlijk binnen de G20 hebben genomen. Wij hanteren dus dezelfde routekaart. Naar
mijn mening was de laatste G20 overigens veeleer een vervolg op een eerdere Top. Ook al was het niet meer
dan dat, toch is het belangrijk dat we even vastberaden aan de slag gaan met wat reeds is besloten en wat nog
in het geheel niet is uitgevoerd. De Amerikanen hebben voor een andere methode dan wij gekozen, namelijk
voor een totaalpakket. Nu is het zaak dat zij een voor een de laden opentrekken en de genomen besluiten
gaan uitvoeren. Wijzelf hebben een serie voorstellen: de regelgeving over hedgefondsen en private equity
wordt momenteel bestudeerd, de regelgeving over RKV 3 is zojuist aangenomen en dat zal hopelijk ook
gebeuren met de regelgeving over het toezicht.

Steen voor steen en week in week uit zullen wij de voorstellen formuleren die op grond van de uitkomsten
van de G20-Top van de Commissie worden verwacht. Daarom heb ik al deze voorstellen in een compleet
en samenhangend document opgenomen, dat op 2 juni is goedgekeurd en voortaan onze routekaart vormt.
Hiermee wilde ik niet de Amerikanen imiteren maar u een volledig beeld verschaffen, zodat journalisten,
bedrijven, markten, burgers en Europese en nationale parlementariërs het totale plaatje voor zich zien.

In bepaalde opzichten hebben de Amerikanen een lichte voorsprong genomen, maar wij komen vanaf
september eveneens in actie op een uiterst belangrijk punt, te weten de regelgeving over derivaten en short
selling.

Ik geloof dat er veel parallellen te trekken zijn tussen Amerikanen en Europeanen. Wij hebben echter niet
altijd dezelfde gereedschappen en zullen niet altijd dezelfde methoden hanteren. Onze banksector is
verschillend. Ik wijs erop dat in Europa de banken tussen twee derde en drie kwart van de economie
financieren. In de Verenigde Staten is het percentage precies andersom. Onze bankstructuren komen niet
altijd overeen. We zullen niet altijd over dezelfde gereedschappen beschikken, maar moeten wel in ongeveer
hetzelfde tijdsbestek dezelfde doelen bereiken. Mevrouw de Voorzitter, het enige discussiepunt waarover de
meningen echt uiteen zouden kunnen gaan lopen, zijn de boekhoudkundige normen, het uiterst belangrijke
punt dat de heer Audy heeft aangesneden. Hierover voeren wij een dialoog met de Amerikanen, vol vertrouwen
maar zonder naïef te zijn.

Dat wil ik ter afsluiting zeggen met dank voor uw inbreng.

VOORZITTER: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Ramon Tremosa i Balcells, rapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik stel voor dat wij even stilstaan bij
wat er met Europa tijdens deze enorme crisis had kunnen gebeuren zonder de euro. In mijn geval zou ik
kunnen zeggen dat Spanje zeer waarschijnlijk te maken had gekregen met een enorme corralito.

De euro is elf jaar geleden ingevoerd. Het invoeren van een enkele munteenheid was geen eenvoudig proces
en grote en belangrijke Europese munteenheden hebben te maken gehad met problemen als gevolg van
valutaspeculatie. Ik denk echter dat het baat en het nut van de euro voor de burgers van de eurozone veel
groter zijn dan de kosten die ermee gemoeid zijn.

Waarde collega’s, wij zitten nu midden in een andere Europese beweging: een andere Europese trein – die
van het Europese financiële toezicht – is het station binnengereden en staat nu te wachten op de Europese
landen om aan boord te gaan.

Laat ik verder nog zeggen dat wij weinig andere kansen zullen krijgen om de financiële sector te redden als
een volgende financiële crisis zich aandient en wij op dezelfde voet verdergaan. Ik zal niet direct zeggen: “In
the ECB we trust,” omdat ik weet dat mijn collega Sven Giegold economie en religie liever gescheiden houdt,
maar deze verdere stap in de richting van een Europese financiële toezichthouder vergroot wel de rol van de
Europese Centrale Bank ten aanzien van het Europees financiële toezicht.
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Antolín Sánchez Presedo, rapporteur. − (ES) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de
Europese Unie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid op het gebied van financiële diensten, omdat zij
wereldleider is op het vlak van banken en verzekeringen en ’s werelds een na grootste effectenmarkt. Europese
burgers verwachten een toezichtstelsel dat betrouwbaarheid en soliditeit van onze financiële diensten
waarborgt en wij mogen ze niet teleurstellen.

Ik denk dat we de tijd moeten gebruiken om snel een overeenkomst te bereiken. We kunnen drie richtingen
inslaan. De eerste is zorgen voor doeltreffende besluiten van de autoriteiten in noodgevallen. De tweede is
duidelijk laten zien dat we ons inspannen om ervoor te zorgen dat deposito-instellingen prioriteit geven aan
de bescherming van spaarders. De derde is de weg van een Europees systeem voor crisisoplossing. Degenen
die voorheen zelfregulering bepleitten, moeten nu zelffinanciering accepteren. Bij een volgende crisis mogen
het niet de burgers zijn die de rekening betalen.

Binnen de omnibusrichtlijn kunnen we drie richtingen op. De eerste is ons aanpassen aan Lissabon. De
tweede is transparantie vergroten, door informatie over sancties te verstrekken aan de Europese Autoriteit
voor effecten en markten en door ervoor te zorgen dat de financiële instellingen de benodigde informatie
verstrekken om verantwoordelijke investeringen te waarborgen. De derde is ervoor zorgen dat er
concordantietabellen zijn voor de omzetting van de richtlijnen.

Ten slotte wil ik graag de rapporteurs bedanken: mijn landgenoten, de heren Tremosa en García-Margallo,
en verder de heer Giegold en mevrouw Goulard en de heer Skinner en mevrouw Ferreira. Bovendien wil ik
de schaduwrapporteurs bedanken, degenen die amendementen hebben ingediend, allen die een bijdrage
hebben geleverd, de secretariaatsstaf, de fractiebeheerders en mijn assistenten. Zij hebben uitstekend werk
verricht, dat echter nog niet tot resultaten heeft geleid. Ik wil ook graag zeggen dat ik het werk van het
voorzitterschap en de Commissie waardeer. In dit Parlement hebben we echter geen Cassandra die ons roept.
Wij moeten wetgeving opstellen en efficiënt toezicht uitoefenen.

Sven Giegold, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Tremosa i Balcells, dames en heren, ook
al voel ik me nu in de verleiding gebracht om het onderwerp religie aan te kaarten, vooral omdat hier
meermaals is gewezen op het subsidiariteitsbeginsel, ik vind het altijd ergerlijk wanneer dit beginsel uit de
christelijk-sociale ethiek wordt gebruikt om te beweren dat we zo min mogelijk willen op Europees niveau.
Dit beginsel zegt heel duidelijk dat alles geregeld moet worden op het niveau waarop het het beste geregeld
kan worden, maar dan wel op het laagst mogelijke niveau. Wat we echter hebben gezien is dat financieel
toezicht op grote, grensoverschrijdende instellingen in één interne markt gewoon niet meer werkt op nationaal
niveau. Het is dan ook jammer dat mijn collega's er niet meer zijn. Anders zou ik hun graag nog iets meer
over de beginselen van de christelijk-sociale ethiek hebben verteld.

Een kwestie die echter ook belangrijk voor mij is, is dit compromis dat we nu aan het opstellen zijn. We
hopen – natuurlijk met uw hulp, mijnheer Barnier – dat we het nu toch echt snel kunnen opstellen om ieder
misverstand hier te voorkomen. Het Parlement heeft afgelopen week een lastminutecompromis voorgesteld.
Volgens de interpretatie die we nu hebben, worden de punten waarbij we vaststellen dat we bereid zijn om
nogmaals water bij de wijn te doen, als deel van een compromis waar we moeite mee hebben, nu als
vanzelfsprekend beschouwd, en moet er over alle andere punten opnieuw worden onderhandeld.

De denkwijze hierachter is de volgende: het Parlement zal wel instemmen, omdat we allemaal willen dat de
autoriteiten van start gaan op 1 januari 2011. Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat we allemaal willen
dat de autoriteiten van start gaan, maar dat we zullen strijden voor grote bevoegdheden. Het werkt niet als
we één vinger geven en uiteindelijk onze hele hand wordt genomen. Deze methode zal mislukken. De
overeenstemming in het Parlement hierover is te groot, en we willen een compromis, maar alleen met grote
bevoegdheden. Ik hoop dat dit signaal ook wordt opgepikt door de afwezige Raad. Anders zal het volgende
week allemaal heel onaangenaam voor ons zijn.

Sylvie Goulard, rapporteur. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik wil drie dingen zeggen.

Ten eerste: wij zijn soepel als het gaat om de procedure, maar des te strenger als het gaat om de inhoud. Het
is goed om dat duidelijk tegen elkaar te zeggen. Wij hebben ons best gedaan. Dit Parlement heeft ermee
ingestemd de procedure van eerste lezing te onderbreken. Niets heeft ons daartoe verplicht, behalve de wil
om een compromis te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. U hebt daar zelf blijk van gegeven. Dat moet
er niet op uitlopen dat we kieskeurig worden en links en rechts de krenten uit de pap gaan halen. Nee. Het
Parlement is maandenlang bezig geweest een uiterst samenhangende visie te ontwikkelen en daarvoor wil
ik al mijn collega’s bedanken. Ik kan ze niet allemaal bij name noemen; ik noem alleen de heer Karas, die
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erop heeft gehamerd dat wij naar een Europese oplossing streven. Dat is ons handelsmerk en wij geloven
daarin vanuit het oogpunt van efficiëntie.

Mijn tweede opmerking betreft de datum. Ja, wij willen dat er op 1 januari een concreet resultaat ligt, waarbij
ik trouwens de woorden van Sven Giegold letterlijk kan overnemen: "Wij brengen samen zoveel tijd door
en we zijn het zo met elkaar eens dat we uiteindelijk in herhaling vallen.” Toch zeg ik het nog maar eens een
keer. De datum is niet heilig. Het gaat niet om 1 januari op zich. Het gaat om de inhoud, die moet op 1 januari
centraal staan. Wij willen geen druk op het Parlement uitoefenen om uiteindelijk op 1 januari met een slap
aftreksel van Europees toezicht opgescheept te zitten.

Voor mijn laatste punt wil ik alle schaduwrapporteurs en alle hier aanwezige collega’s, die het woord hebben
gevoerd, bedanken. Er is namelijk een fundamentele eenheid merkbaar in dit Parlement. Natuurlijk heeft
ieder zijn gevoeligheden maar laten we ons afvragen waarmee we naar de burgers terugkeren wanneer dit
alles voorbij is. Ik wijs u er overigens op, commissaris, dat ik deze vraag ook zou hebben gesteld als het
voorzitterschap aanwezig was geweest. Hebben wij dan op zijn minst de fundering gelegd – ik zeg niet de
eerste verdieping maar de fundering – van een solide Europees huis, of komen we op de proppen met een
van die pseudocompromissen waar de Raad zo’n handje van heeft, maar waar het Parlement niets van moet
hebben?

José Manuel García-Margallo y Marfil, rapporteur. − (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris,
informeert u de Raad alstublieft dat er een zeldzame eensgezindheid heerst in het Parlement.

De Raad dient nota te nemen van het volgende: zes maanden lang heeft hij ons verteld dat hij een vast mandaat
had van het Zweedse voorzitterschap. Wij hebben nu echter ook een mandaat.

En wat Cassandra betreft, het belangrijkste is niet het verleden te voorspellen, zoals het Spaanse voorzitterschap
heeft gedaan, maar de toekomst te voorspellen, wat het Belgische voorzitterschap lijkt te willen doen.

Bij ons is de overeenstemming net zo sterk als in de Raad, maar met een extra voordeel, namelijk dat de wind
in de richting van ons standpunt blaast, in plaats van in de richting van het ouderwetse, achterhaalde standpunt
dat de Raad tot het begin van het Belgische voorzitterschap innam.

Wij hebben het voordeel dat we voorstellen hebben opgenomen die waren verworpen; voorstellen uit het
verslag-de Larosière, zoals de door mevrouw Ferreira genoemde opheffingsmechanismen. Het heeft geen
zin een toezichthoudende autoriteit op te richten die wel het weer kan voorspellen, maar niets kan doen bij
een schipbreuk.

Wij hebben het voordeel dat we dingen hebben voorzien die andere instellingen pas later hebben gezegd.
Toen wij het hadden over systeeminstellingen, werd ons verteld dat iets dergelijks niet bestond. In maart
erkende de Europese Raad echter toch het bestaan ervan.

Toen wij het hadden over het feit dat de belastingbetaler niet voor de kosten van de crisis mag opdragen en
dat de sector vooraf gefinancierde middelen opzij moest zetten om aan zijn verantwoordelijkheden te
voldoen, werd ons verteld dat dit prematuur, utopisch of simpelweg idioot was. Vervolgens stond in de door
de Commissie goedgekeurde Europa 2020-strategie precies hetzelfde. Ook de Ecofin-Raad en de Europese
Raad zeiden het. De Raad verwoordde dit zelfs in Toronto. Ik zou niet weten waarom ze ditzelfde idee nu
niet opnieuw zouden verdedigen.

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Peter Skinner, rapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, Bill Shankly, een beroemde voetbalcoach van
Liverpool kreeg ooit van een journalist de vraag of hij vond dat voetbal een kwestie van leven en dood was,
waarop hij antwoordde: “Ik kan u verzekeren dat het nog veel verder gaat dan dat.” Ik geloof dat wij de passie
waar Shankly toen blijk van gaf, ook hebben kunnen terugzien bij de rapporteurs en schaduwrapporteurs
op dit vlak. Ik zou iedereen willen bedanken die hieraan heeft deelgenomen. Wij zijn uit verschillende
richtingen samengekomen en spreken nu als Parlement met één krachtige stem. Ik denk dat het overtuigend
is – zie ons hier verenigd staan – dat wij er binnen het Europese debat in slagen velen te overtuigen dat dit
juist en passend is.

Het witboek betreffende verzekeringsgarantieregelingen waarnaar u verwees, mijnheer de commissaris, is
inderdaad van groot belang voor ons, en wij zien er dan ook naar uit. Behalve de kwestie van bindende
bemiddeling, brengt het ons op wat Sharon Bowles ook wel de kwestie van groepsondersteuning noemde
– iets wat nog ontbrak in Solvabiliteit II. Sterker nog, als wij dit in de zin van toezicht op een schaal uitzetten,
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denk ik dat wij echt trots kunnen zijn. Wat hier voor ons ligt, is een echt ambitieus project en is iets waarvan
ik geloof dat het in de toekomst zal leiden tot de juiste acties op Europees niveau. Nogmaals, wij hebben alle
reden om trots te zijn.

Ook op internationaal niveau is er reden tot trots. Ik ben het met u eens, mijnheer de commissaris, dat wij
afgezet tegen de Verenigde Staten zeer positief kunnen zijn over wat wij in onze achtertuin op het vlak van
structurele hervorming hebben bereikt en wat de Verenigde Staten nog niet hebben weten te bereiken, zelfs
in hun meest recente financiële wet, met name op het vlak van verzekeringen, en dat wij dit waar nodig aan
Washington moeten voorleggen.

Als het gaat om internationale financiële verslaglegging ben ik het echter niet zonder meer met u eens, zoals
u niet zal verbazen. Ik ben het niet eens met het gebruik van historische trends.

Ten aanzien van het toezicht verdienen onze rapporteurs niettemin een schouderklopje. Wij hebben een
lange weg te gaan en de winst is nog niet binnen, maar goed, het is nu eenmaal net een voetbalwedstrijd. De
reguliere speeltijd is verstreken en wij zitten nu in de verlenging. Laten wij hopen dat het niet aankomt op
penalty’s.

Elisa Ferreira, rapporteur. − (PT) Ik zal proberen het kort te houden, en alleen op vier punten ingaan. Om te
beginnen wil ik zeggen dat het een bijzondere ervaring was om in een dergelijke eensgezindheid samen te
werken met mijn collega's van andere fracties. Ik dank u hartelijk dat u mij heeft opgenomen in het
toezichtpakket, en ik wil in het bijzonder de heer García-Margallo bedanken voor alle samenwerking.

Ten tweede wil ik mijn eigen medewerkers bedanken en mijn collega's die een bijdrage hebben geleverd aan
het verslag dat onder mijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen, waardoor ik 90 procent van hun
voorstellen erin heb kunnen opnemen.

Een speciaal woord van dank ook nog aan het secretariaat, aan Susana Vravova en aan de diensten van de
commissie.

Tot slot wil ik de commissaris bedanken en zijn diensten, en wil ik de hoop uitspreken dat we om te beginnen
- naar ik hoop - morgen het verslag goedkeuren, maar dat we bovendien ook een stevig fundament zullen
kunnen leggen, een echt Europees fundament, ter bescherming van de Europese burgers.

De Voorzitter. – De gecombineerde behandeling is gesloten. De stemming vindt morgen, woensdag 7 juli
2010, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Alfredo Pallone (PPE), schriftelijk. – (IT) De EU kan niet goed met dit soort noodsituaties omgaan, omdat
het ontbreekt aan politieke en economische middelen en aan gemeenschappelijke regelgeving. Ten eerste
hebben we een systeem van toezicht nodig dat daadwerkelijk functioneert en dat verder gaat dan de
bureaucratische benadering die tot nu toe is gehanteerd om crises van het systeem aan te pakken. Ten tweede
is het van cruciaal belang dat het economische en fiscale beleid geharmoniseerd wordt, ook als dit betekent
dat we afscheid moeten nemen van landen die weigeren om dit beleid te harmoniseren. De Europese Unie
heeft de politieke, sociale en morele plicht om in te grijpen. Die plicht is gestoeld op de waarden die aan de
EU ten grondslag liggen en ligt verankerd in de Verdragen. In de eerste plaats moet de EU ook haar eigen
belang dienen: de recente mondiale crisis heeft duidelijk aan het licht gebracht hoezeer financiële systemen
met elkaar verbonden zijn, en dat geldt des te meer voor de landen van de eurozone. Om een crisis het hoofd
te bieden die veel ernstiger gevolgen zou kunnen hebben, moeten we toezicht houden en ingrijpen middels
strikte externe controle. De economie functioneert alleen als de financiële markten gezond zijn en de economie
dienen. Dit is één van de voorwaarden om te zorgen dat Europese burgers vertrouwd raken met hun eigen
interne Europese markt.

12. Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel
stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is het debat over de mondelinge vraag (O-0095/2010) van Sharon Bowles,
namens de Commissie economische en monetaire zaken, aan de Commissie over de Europese faciliteit voor
financiële stabiliteit en een Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen
(B7-0318/2010).
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Sharon Bowles, auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, vandaag de dag wordt van tal van zaken wel gezegd
dat de problemen pas beginnen bij de details. Soms wordt dit iets te makkelijk gebruikt als excuus om met
snelle marktgerichte conclusies te komen, zonder dat men zich realiseert dat conclusies zonder een nauwgezet
vervolg, vaak worden tenietgedaan en leiden tot een situatie die meer kwaad doet dan goed.

Ik heb dit gezegd over de stresstests voor banken, waar wij moeten zorgen dat er transparante en
geloofwaardige aannamen en resultaten worden gepubliceerd. Ik heb dit al eerder gezegd toen het te lang
duurde om de details in te vullen over de redding van Griekenland, en de commissie heeft feitelijk maandenlang
om meer details gevraagd. Wij zijn het die hameren op de details, en wij willen altijd meer.

Op 11 mei is het Europees stabilisatiemechanisme ingesteld met middelen uit de EU-begroting. Het duurde
zo lang voordat de eerste toezeggingen konden worden nageleefd, dat op 7 juni de meer algemene Europese
faciliteit voor financiële stabiliteit is ingesteld. Het zou handig en wellicht wat goedkoper zijn geweest als
wij wat meer haast hadden gemaakt.

Er zijn potentiële domino-effecten als gevolg van deze nieuwe instrumenten, voor de EU-begroting maar
ook voor leningen door overige EU-instellingen, zoals de EIB. Het zou schadelijk zijn als er opnieuw de facto
een reddingsoperatie wordt geregeld voor banken die staatsschulden houden, en leningen aan kleine en
middelgrote ondernemingen in de reële economie de prijs moeten betalen. Wat zijn dan eigenlijk de plannen
om een dergelijk effect in te perken, gelet op het feit dat groei zo belangrijk is voor het herstel en dat kleine
en middelgrote ondernemingen zich daarbij in de voorhoede bevinden?

Wat betreft het special purpose vehicle (SPV) zelf, zouden die landen die geen deel uitmaken van de eurozone,
maar die wel mee zouden willen doen aan het stabiliteitsmechanisme, dit omwille van de EU-solidariteit
moeten kunnen doen. Kunt u bevestigen dat de regels van het SPV zodanig worden gewijzigd dat dit wordt
toegestaan? Sterker nog, wij zouden in het algemeen, zoals ook gisteren in de commissie werd gezegd, meer
willen weten over dit vehikel buiten de balans, de administratieve behandeling daarvan door de lidstaten en
het advies om dit in te stellen.

Er resteren ook nog andere vragen. Hoe gaat de coördinatie tussen het Stabilisatiefonds en het IMF in haar
werk? Gaat de verdeling uit van de verhouding 2:1, overeenkomstig de toegezegde bedragen, en wat is de
relatie tussen de respectieve rentetarieven? Staan de leningen van de EU en het IMF op gelijke rang of profiteren
alleen de IMF-leningen van uitsluiting bij de uiteindelijke herstructurering van de verplichtingen van de
leners. Is dit allemaal wel de juiste volgorde? Moet het IMF een reddingsactie van de EU aanvullen, of moet
het juist andersom zijn? Is het SPV nu actief of moeten eerste oproepen gebruikmaken van het
EU-begrotingsmechanisme?

Ik zou nog even terug willen komen op de euro-obligaties. Wij staan hier voor een fundamenteel dilemma,
namelijk dat als er een algemene euro-obligatie met een gemeenschappelijk rentetarief is, een van de krachtigste
disciplines voor budgettaire discipline – marktwerking – verloren gaat. De marktwerking is op het moment
niet zo populair. Feitelijk deed deze haar werk niet toen de schulden van Griekenland en overige landen al
veel eerder omhoog schoten, al zijn er redenen daarvoor aan te wijzen in de toepassing van een risicogewicht
van 0 procent op staatsschulden in de Europese richtlijn kapitaalvereisten.

Als dat niet het geval was geweest, zouden banken in toenemende mate hebben afgezien van risicovollere
obligaties en zouden de spreads de budgettaire positie van de lidstaten beter hebben weergegeven. De
financiële injecties in banken via het stabilisatiemechanisme waren dan niet nodig geweest en de aanstaande
stresstests zouden een stuk minder gestrest zijn.

Dit zal als onderdeel van het nieuwe economische bestuur absoluut op de lange termijn moeten worden
gecorrigeerd, en ik zou zeggen automatisch, dus niet als onderdeel van een politiek bepaalde
buitensporigtekortprocedure die het risicogewicht van 0 procent wegneemt. Maar ik denk dat dit ons wel
de gelegenheid biedt om iets wat een dilemma is binnen de Europese richtlijn kapitaalvereisten, om te zetten
in een nuttig middel voor de toekomst.

Omdat deze mondelinge vraag van mij afkomstig was, ben ik verheugd dat de Commissie heeft aangegeven
dat het haar intentie is het Parlement te betrekken bij economisch bestuur, toezichtsprocedures en aanstaande
wetgeving, en de commissie ziet er dan ook naar uit van ganser harte deel te nemen aan dat proces.
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VOORZITTER: SILVANA KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Michel Barnier, lid van de Commissie. − (FR) Mevrouw de Voorzitter, zoals u hebt begrepen, zal ik antwoorden
namens mijn collega Olli Rehn, die overigens wellicht iets meer van mijn tijd voor het eindantwoord heeft
gebruikt. Mevrouw Bowles had het over engelen. Ik weet niet of we veel engelen tegenkomen wanneer we
over financiële diensten spreken. Ik wil tegen mevrouw Bowles zeggen dat de duivel altijd in de details zit
en daarom zal ik de vragen die zij gesteld heeft, zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden.

Eerste vraag: om welk bedrag gaat het wanneer we over dit Europees stabilisatiemechanisme spreken? Wat
is de relatie met het plafond van de eigen middelen? Mevrouw de Voorzitter, in de conclusies van de Raad
Economische en Financiële Zaken wordt een bedrag van 60 miljard euro voor het Europees financieel
stabilisatiemechanisme genoemd, maar de wettelijke limiet staat vermeld in artikel 2, lid 2, van Verordening
(EU) nr. 407/2010 van de Raad, waarin het uitstaande bedrag van de leningen beperkt wordt tot de beschikbare
marge onder het plafond van de eigen middelen.

Door het besluit over de eigen middelen worden de mogelijkheden beperkt om in de begroting van de
Europese Unie vast te leggen dat de lidstaten uit eigen middelen moeten betalen ter hoogte van 1,23 procent
van het bruto nationale inkomen van de Europese Unie. Dat betekent dat het totaal van het plafond van het
meerjarig financieel kader en het totaalbedrag van de rente en aflossing over de leningen die in de begroting
van de Europese Unie worden gegarandeerd, samen gedurende een gegeven begrotingsjaar niet boven 1,23
procent mogen uitkomen. Dat is het nauwkeurige antwoord dat de heer Rehn op dit punt had willen geven.

Tweede vraag: gaat de Commissie een effectbeoordeling van deze beide instrumenten verrichten? Volgens
de verordening betreffende het Europees stabilisatiemechanisme dient de Commissie binnen zes maanden
na de instelling van dit mechanisme en vervolgens indien dat passend is, om de zes maanden een verslag
over de werking van dit mechanisme te schrijven. Dit verslag wordt overhandigd aan het Economisch en
Financieel Comité en aan de Raad. Het bevat vooral een effectbeoordeling van de tekst. De Europese faciliteit
voor financiële stabiliteit is een intergouvernementele structuur waarvan de werking niet is onderworpen
aan de beoordelingsplicht die geldt voor teksten van de Europese Unie.

Derde vraag: wat zijn de implicaties voor de financiële capaciteiten van de EIB? Het Europees
stabilisatiemechanisme en de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit hebben geen rechtstreekse gevolgen
voor de leen- en financieringsactiviteiten van de EIB. De EIB verzorgt slechts het beheer van liquide middelen,
de logistieke ondersteuning en bepaalde backofficefuncties voor het Europees financieel
stabilisatiemechanisme. De bank zal geen leningen aangaan of verstrekken in naam van dit mechanisme.

Vierde vraag: wanneer komt er een wetgevingsvoorstel voor een permanent beheersmechanisme voor
staatsschuldcrises? Op welke rechtsgrondslag? Mevrouw de Voorzitter, de Commissie werkt aan mogelijke
voorstellen, in nauwe samenwerking met de werkgroep onder leiding van voorzitter Van Rompuy. Er is nog
geen rechtsgrondslag gekozen. U hebt zojuist gewag gemaakt van de rol van het Europees Parlement. Het
Europees Parlement zal op de hoogte worden gehouden van elke ontwikkeling in verband met al deze nieuwe
procedures. Welk juridisch karakter de deelname van het Europees Parlement krijgt, hangt af van de
rechtsgrondslag van de wetgevingsvoorstellen, zoals in het Verdrag is voorzien.

Zesde vraag: wat behelst de coördinatie met het Internationaal Monetair Fonds? De politieke voorwaarden
van een mogelijk steunprogramma voor een lidstaat worden in overleg met het Internationaal Monetair
Fonds vastgesteld wanneer het Europees financieel stabilisatiemechanisme en het IMF een gemeenschappelijk
pakket hebben, zoals doorgaans het geval zal zijn.

De zevende vraag waaraan u zojuist eveneens enige aandacht hebt besteed: hoe te beantwoorden aan eventuele
behoeften van landen die geen deel uitmaken van de eurozone? Lidstaten die niet tot de eurozone behoren,
kunnen indien nodig een beroep doen op de bestaande regelgeving inzake bijstand voor de betalingsbalans.
Het afgelopen jaar is de maximale steun die krachtens deze faciliteit kan worden verleend, verhoogd van 25
miljard euro tot 50 miljard euro, waarvan 15 miljard reeds is gebruikt voor leningen aan Hongarije, Letland
en Roemenië. Bovendien vallen de leningsvoorwaarden op grond van de regelgeving inzake de betalingsbalans
gunstiger uit dan de voorwaarden op basis van de verordening betreffende het Europees financieel
stabilisatiemechanisme.

De achtste en laatste vraag heeft betrekking op de keuze van de rechtsgrondslagen. Artikel 122, lid 2, van
het Verdrag is gekozen als rechtsgrond voor de verordening betreffende het financieel stabilisatiemechanisme
omdat de Commissie en de Raad hebben gehandeld in noodsituaties, waarbij enkele lidstaten te maken
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hadden met een ernstige dreiging van grote moeilijkheden, veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen
die zij niet konden beheersen. De Commissie en de Raad stonden onder extreem zware druk, vooral van de
kant van de financiële markten, en zij moesten zeer snel handelen om de euro te redden. Dat was moeilijk
te verenigen geweest met een lange procedure waarbij een belangrijke rol voor bepaalde nationale parlementen
zou zijn weggelegd. Ik voeg daaraan toe, mevrouw de Voorzitter, dat het Europees Parlement zelf de Commissie
in een resolutie van april 2009 heeft opgeroepen op basis van dit artikel 122 een verordening vast te stellen
betreffende financiële steun aan de lidstaten.

Dit zijn de meest gedetailleerde antwoorden die ik op de eveneens gedetailleerde vragen van mevrouw Bowles
kan geven.

Othmar Karas, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, helaas kan
ik nu niet ingaan op de minachting van de rechten van het Parlement en de basis voor het vangnet. Ik zou
echter het volgende willen zeggen over het onderwerp. Naar onze mening is het financiële
stabiliseringsmechanisme geen vervanging voor de ontwikkeling van een Europees monetair fonds. Ik geloof
dat we een Europese bankenheffing nodig hebben die in eerste instantie moet dienen voor de vergroting van
het vereiste eigen vermogen voor een Europees ratingbureau en in tweede instantie voor de ontwikkeling
van een Europees monetair fonds.

Het financiële stabiliseringsmechanisme laat zien dat hervormingen van de financiële markt dringend
noodzakelijk zijn. Het laat echter ook zien dat er geen goed crisismechanisme is en dat we een politieke,
economische en sociale Unie en een sterker Europa nodig hebben.

Het beste stabiliseringsmechanisme is naar mijn mening het naleven van de criteria van Maastricht en het
Stabiliteits- en groeipact, het implementeren van de interne markt en het ontwerpen van een concurrentiebeleid
dat gebaseerd is op een dynamische scholings-, onderzoeks- en investeringscampagne, zodat we groei en
werkgelegenheid behouden zonder noodgedwongen in de zakken van de belastingbetalers te moeten grijpen.

Anni Podimata, namens de S&D-Fractie. – (EL) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, er is geen twijfel dat de
beslissing van 9 maart over de oprichting van een Europees financieel stabilisatiemechanisme van cruciaal
belang is voor de bescherming van de eenheidsmunt en, meer algemeen, voor de stabiliteit van de eurozone.
Het Parlement, dat allang aan de Raad had gevraagd om die richting uit te gaan, heeft die beslissing dan ook
onmiddellijk positief onthaald.

Die beslissing, en ook de beslissing tot instelling van een Europese faciliteit voor financiële stabiliteit, hebben
- zij het met vertraging - uiteindelijk een signaal van eenheid en solidariteit in de eurozone gestuurd aan de
internationale markten. Diezelfde intentie en solidariteit heeft ook de Europese Centrale Bank aan de dag
gelegd met haar beslissing om tijdelijk in te grijpen in de secundaire obligatiemarkt, een praktijk die geheel
in overeenstemming is met de bredere geest van de beslissing van de ministers van Economische Zaken van
de eurozone.

Het gaat hier echter om mechanismen en maatregelen van tijdelijke aard en, als we echt een les willen leren
uit de huidige crisis, dan is het wel dat we niet moeten wachten op een volgende crisis om tekortkomingen
en zwakheden van de eurozone en van de Unie aan te kaarten alvorens over te gaan tot beslissingen. Nu is
het beste ogenblik om over te gaan tot de oprichting van permanente mechanismen voor economische
coördinatie en toezicht, die niet alleen correctief, maar vooral preventief moeten werken.

De recente mededeling van de Commissie over een sterkere economische coördinatie gaat ongetwijfeld in
de goede richting, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat onze belangrijkste doelstelling de stabiele
en duurzame herleving van de Europese economie is, en daarom hebben we een kader van economisch
bestuur nodig dat zich niet alleen toelegt op de pijler van financiële herstructurering, maar ook op de
bescherming van de werkgelegenheid, groei en sociale cohesie.

Om dit te bereiken moet onze prioriteit niet liggen bij sancties, maar wel bij stimulering en preventieve
maatregelen om gelijke behandeling van alle lidstaten van de Unie en al hun burgers te garanderen.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, zoals u weet zijn wij in dit Parlement
blij dat er nu eindelijk een basis voor solidariteit is gelegd, al betreuren sommigen dat dit pas verscheidene
maanden na het initiatief van voorzitter Van Rompuy om op 11 februari een buitengewone Europese Raad
over deze vraagstukken te beleggen, is gebeurd. Ondertussen hebben de markten hun werk gedaan.

Wanneer wij met dit Europese initiatief voor solidariteit aan de slag gaan, moeten we volgens mij ook kijken
naar waar we vandaan komen en erkennen dat deze situatie is ontstaan omdat wij het bestuur van de eurozone
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niet helemaal goed hebben geregeld. Onze collega Othmar Karas heeft over het Stabiliteitspact gesproken.
Mijns inziens is toepassing van het Stabiliteitspact alleen niet voldoende en hebben wij vanaf het begin de
risico’s van een verschillende waardering van de soevereine schulden van de lidstaten onderschat.

Momenteel hebben wij een mechanisme dat in een noodsituatie met spoed in elkaar is gezet, u hebt het
zojuist al aangegeven. En u hebt ook aangegeven dat sommigen in dit Parlement sinds oktober 2008, sinds
de uitvoering van de faciliteit betreffende de betalingsbalans, hebben geëist dat naar dit artikel 122 zou
worden gekeken. Dat is met spoed gebeurd. Haastige spoed is echter zelden goed en u hebt gezegd het
eventuele voorstel voor een verduurzaming van dit mechanisme te zullen bestuderen. Ik hoop dat u op dit
gebied met steviger voorstellen komt, want wij zijn er zeker van dat een zone als de eurozone niet alleen
behoorlijk bestuur nodig heeft om zulke situaties te vermijden, maar ook een duurzaam mechanisme,
mochten dergelijke situaties zich toch voordoen.

En verder betreur ik dat de lidstaten geen beroep hebben gedaan op euro-obligaties, maar het special purpose
vehicle-mechanisme hebben ingesteld, juist op het moment waarop wij ons afvragen of dit type structuur
wel goed op de markten werkt.

Nog een laatste opmerking. Ik denk dat in antwoord op de vraag van mevrouw Bowles over de EIB…

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

De Voorzitter. – Dit is een goede manier om te handelen. Aangezien we nog tijd hebben, is dit de beste
manier om het te doen, omdat we ons aan het Reglement houden en geen spreektijd wegnemen. Bedankt
voor uw begrip.

We gaan nu verder met de sprekers in de “catch-the-eye”-procedure.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Op 9 mei hebben de ministers van Financiën van de lidstaten besloten om een
Europees financieel stabilisatiemechanisme te creëren. Dit is onderdeel van het pakket wettelijke maatregelen
om de euro te beschermen en het herstel van de financiële situatie in de Europese Unie te ondersteunen.

Ik denk dat de nieuwe mechanismen een prompt, goed gecoördineerd antwoord moeten bieden als een land
niet in staat is om zijn schulden op eigen kracht te financieren. Dit zal in feite bij kunnen dragen aan de
duurzaamheid van de openbare financiën van de betreffende lidstaat. De EU heeft al op een crisis gereageerd
met gebruik van het Europees financieel stabilisatiemechanisme, waarop zij niet goed was voorbereid.

Tot slot wil ik u de volgende vraag stellen, commissaris Barnier: Gegeven de tijdelijke aard van dit mechanisme,
dat drie jaar duurt, en rekening houdend met de behoefte van de EU om snel te reageren in crisissituaties;
wanneer denkt u dat dit mechanisme permanent wordt en waar zouden de relevante financieringsmiddelen
vandaag komen?

Franz Obermayr (NI). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, in het geval van een crisis in andere lidstaten, moeten
EU-landen hen niet meer helpen met rechtstreekse financiële hulp, zoals tot nu toe altijd is gedaan, maar
zich borg stellen. Dit klinkt goed, maar hiermee is het onderliggende probleem geenszins van tafel.

Het probleem is dat de landen in de eurozone, met grote verschillen in financieel beleid en moeilijke
beleidsomstandigheden, natuurlijk met zeer problematische situaties worden geconfronteerd. In deze gevallen
wordt het probleem alleen maar verschoven, en de borgsteller zelf verandert snel in een schuldenaar. Daarnaast
rijst de vraag over de afhankelijkheid van ratingbureaus. Om kapitaal te vergaren tegen een zo laag mogelijke
rente, zou de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) daarom het beste cijfer van de ratingbureaus
moeten krijgen, waardoor dit instrument vooral afhankelijk zou worden van Amerikaanse bureaus.

Het heeft derhalve geen zin om een publieke maatschappij op te richten, haar dit soort belangrijke taken te
geven en haar dan onder de grote invloed van particuliere ratingbureaus te stellen. Bij een Europese variant
van zo’n bureau rijst echter de vraag op welke manier een neutrale rating gegarandeerd is. Ik vind dan ook
dat deze maatregel te weinig doordacht is. Het gevaar bestaat wederom dat lidstaten schulden gaan maken
voor rekening en bij aansprakelijkheid van anderen.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik ben geïnteresseerd in de
stabiliseringskwestie en de manier waarop wij economische groei kunnen bereiken. Mijn vraag is: gezien
het feit dat we midden in de onderhandelingen over de begroting van 2011 zijn, kent u eigenlijk
begrotingslijnen die echt een positief effect hebben op de werkgelegenheid? Op welke manier kunnen wij
de kleine en middelgrote ondernemingen beter steunen en op welke manier krijgen we meer en betere
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ondernemers? Ik geloof dat dit de hamvraag is als we het over stabilisering hebben. Als we meer geld verdienen,
kunnen we ook meer verdelen en Europa rechtvaardiger maken.

Het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) is precies het soort maatregel dat een
grote hulp voor ons zou zijn voor meer vooruitgang in de toekomst. Iedere inkrimping van dit programma
zou volslagen contraproductief zijn. Bij de analyse zouden we erop moeten letten welke begrotingslijnen
werkgelegenheid doen verdwijnen, welke neutraal zijn en welke nieuwe banen scheppen. Hebt u hierover
een voorstel?

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Mevrouw de Voorzitter, wat betreft de EIB is onder meer de vraag gesteld
onder welke omstandigheden de bank op de markten geld kan lenen wanneer deze mechanismen van kracht
worden en of dat gevolgen heeft voor de rentepercentages.

Ik wil u een vraag stellen, commissaris. Vindt u niet dat in de door voorzitter Van Rompuy aangestuurde
werkgroep u of commissaris Rehn moet voorstellen om te kijken of het mogelijk is een deel van de staatsschuld
te bundelen? Een dergelijk voorstel staat niet op de agenda, maar wordt buiten de werkgroep wel veelvuldig
besproken. Het zou goed zijn als deze bundeling van een deel van de staatsschuld werd opgenomen in de
eventuele voorstellen van deze werkgroep.

Michel Barnier, lid van de Commissie. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, als u mij toestaat zou ik willen voorstellen
dat de heer Rehn u rechtstreeks antwoordt over de belangrijke kwestie van met name euro-obligaties en de
laatste punten die mevrouw Berès zojuist noemde. Hij zal dat in de komende dagen schriftelijk doen.

In haar eerste interventie heeft mevrouw Bowles gesproken over stresstests, tests met betrekking tot de
bestendigheid ten aanzien van gebeurtenissen die zich nog niet hebben voorgedaan en die zich misschien
ook niet zullen voordoen. We moeten dus goed begrijpen waar het om gaat en we hebben in de Commissie
– voorzitter Barroso heeft zijn mening gegeven over dit onderwerp, evenals de heer Rehn - al vroeg onderkend
dat transparantie een groot goed is. Ik verwijs naar het vrij uitgebreide antwoord van voorzitter Barroso op
deze vraag.

De heer Karas heeft een heel belangrijk punt genoemd, dat aan de orde kwam in het eerdere debat over
preventie en voorzorg, en met name het idee dat de banken moeten betalen voor de banken, en niet de
belastingbetalers. Ik bevestig dat we, naast de mededeling die ik over dit onderwerp heb gepresenteerd, begin
2011 wetgeving zullen voorstellen die zal voorzien in de instelling van deze voorzorgs- of resolutiefondsen
om het beginsel van "de vervuiler betaalt" uit te voeren. Daarnaast benadrukken we ook een ander idee, dat
ik hier wil herhalen, namelijk dat preventie altijd minder kost dan reparatie. Het is echter slechts een
instrument, mijnheer Karas. Zo’n resolutiefonds, zo’n belasting of bank levy is slechts een instrument in een
gereedschapskist die meerdere instrumenten bevat en ten doel heeft de risico's in een vroeg stadium te
onderkennen om te voorkomen dat ze tot een crisis leiden en dat een crisis tot een ramp leidt.

Met betrekking tot ratingbureaus onderzoeken we alle vragen, waaronder die over de rating van
overheidsschulden waarover mevrouw Berès zojuist sprak. Ik bevestig dat we werken aan de diversificatie
van deze markt, die momenteel te geconcentreerd is in enkele handen, en met name aan de mogelijkheid
van een Europees bureau. Deze ideeën zullen eind 2010 en begin 2011 ook worden omgezet in
wetgevingsvoorstellen. Mevrouw Berès heeft gesproken over de toepassing van het Stabiliteitspact. Ik denk
eigenlijk, net als u, dat we verder moeten gaan. U heeft begrepen dat we dit Europees financieel
stabilisatiemechanisme met spoed hebben ingesteld. Zoals ik al eerder zei - en ik antwoord ook aan mevrouw
Băsescu -, werken we aan duurzamere mechanismen en de Commissie, tezamen met de werkgroep onder
voorzitterschap van de voorzitter van de Europese Raad, heeft nog geen keuze gemaakt over de rechtsgrondslag
waarop we deze voorstellen met betrekking tot een duurzamer mechanisme voor crisisbeheersing kunnen
baseren.

Mevrouw Podimata, tot besluit zou ik willen spreken over het werk dat Griekenland heeft verricht en dat u
goed kent. We moeten het enorme engagement van de Griekse regering om haar aandeel in dit werk op zich
te nemen, in aanmerking nemen. Ik zou eraan willen herinneren dat deze recente crisis die uw land, en andere
landen, heeft geraakt en de besmettingsgevaren die ermee gepaard gaan, de onderlinge afhankelijkheid van
de lidstaten, in het bijzonder in de eurozone, duidelijk aan het licht hebben gebracht. Deze crisis heeft in
mijn ogen ook de noodzaak voor Europa benadrukt om vastberadenheid te tonen om fundamentele
hervormingen door te voeren om het goed functioneren van de Europese Unie en de eurozone als zodanig
te waarborgen. In de besluiten over de instelling van deze twee instrumenten heeft de Raad Economische en
Financiële Zaken van 9 mei 2010 bewezen dat de Europese Unie in staat was om snel en doeltreffend te
reageren op de grote politieke en economische uitdagingen. Toch geloof ik dat het duidelijk nodig is om
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deze economische en budgettaire samenwerking te verbeteren en ik weet dat we verder kunnen gaan dan
het woord "samenwerking" en meer kunnen doen als het over de Unie gaat.

Ik zou ook aan de heer Rübig willen zeggen dat ik net als hij denk dat we in de huidige situatie lering hebben
getrokken - en dat is nog niet klaar, we hebben gesproken over toezicht en we moeten de genomen besluiten
over toezicht en regulering doorvoeren – uit de schokken die de euro en Griekenland hebben ondergaan,
dankzij voorstellen op het gebied van bestuur en samenwerking, en dit reactie- en stabilisatiesysteem. De
Commissie heeft tevens belangrijke voorstellen gedaan op het gebied van begrotingstoezicht. Ik denk dat
we dat alles moeten doen, maar we moeten nog meer doen om te praten met de burgers, die van ons
verwachten dat we het economisch perspectief in termen van groei en werkgelegenheid herstellen. Nu we
het hebben over toezicht, stabilisatie, inspanningen, regulering en regelgeving, denk ik dat we ook moeten
spreken over initiatieven in het kader van de strategie Europa 2020, om weer tot groei en werkgelegenheid
te komen.

Daarom hecht ik, in het tweede deel van mijn portefeuille, belang aan het voorstel waaraan ik samen met
een tiental collega´s werk en dat ik begin oktober zal presenteren, over het idee van een single market act, om
de fundamentele basis – de interne markt, het platform van de gehele Europese economie - beter te laten
functioneren. Het is een markt van vijfhonderd miljoen burgers, waar de zeer talrijke kleine ondernemingen,
de burgers en consumenten niet wijs uit worden. Toch weten we dat er, als deze markt beter zou functioneren
voor de kleine en middelgrote ondernemingen, de burgers en de consumenten, er 2 procent groei in onze
eigen markt zou liggen.

Daarom denk ik dat we moeten doorgaan met deze discussie, terwijl we ondertussen al het nodige doen om
tegemoet te komen aan de vragen van de burgers op dit moment.

De Voorzitter. – Tot besluit van het debat is er een ontwerpresolutie ingediend(1) door de Commissie
economische en monetaire zaken.

Het debat is gesloten. De stemming vindt woensdag 7 juli 2010 om 12.00 uur plaats.

13. Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het
bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid - Bezoldiging van bestuurders
van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector
(debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

– het verslag (A7-0205/2010) van Arlene McCarthy, namens de Commissie economische en monetaire
zaken, over kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, en het bedrijfseconomisch
toezicht op het beloningsbeleid [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] en

– het verslag (A7-0208/2010) van Saïd El Khadraoui, namens de Commissie economische en monetaire
zaken, over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en het beloningsbeleid in de
sector van de financiële diensten (2010/2009(INI)).

Arlene McCarthy, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zou allereerst mijn dank willen laten
optekenen aan al diegenen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de overeenkomst inzake RKV 3
(richtlijn kapitaalvereisten) ter regulering van het bankkapitaal en de salarissen en bonussen van bankiers.
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de schaduwrapporteurs in de Commissie economische en monetaire
zaken, aan het personeel, aan commissaris Barnier voor zijn voortdurende steun ten aanzien van de voorstellen
van de commissie, en uiteraard, en niet in de laatste plaats, aan het Spaanse voorzitterschap voor zijn
doorzettingsvermogen en inspanningen tijdens twaalf uur trialoog tussen het onderhandelingsteam van het
Parlement en de 27 lidstaten.

De definitieve wetgeving waarover wij vandaag debatteren, voert de regels van het Bazels Comité inzake
kapitaal uit ten aanzien van de handelsportefeuille en hersecuritisaties en voert tevens de op de G20
overeengekomen internationale bezoldigingsregels uit. Financiële deskundigen zijn het er zonder uitzondering
over eens dat de bonuscultuur van hoge risico’s op de korte termijn, gekoppeld aan een gebrek aan kapitaal,

(1) Zie notulen.
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de centrale oorzaak vormt van de mondiale financiële crisis van 2008. Uiteindelijk moesten de overheden
en belastingbetalers de bankensector in de gehele Europese Unie een kapitaalinjectie verstrekken van ongeveer
3,9 biljoen euro aan steun. In mijn lidstaat, het Verenigd Koninkrijk, is naar schatting een bedrag van
1,2 biljoen euro verstrekt, bijna evenveel als één volledig jaar van het bbp. Spaarders en beleggers zagen de
waarde van hun pensioenen en beleggingen dalen als gevolg van deze risicovolle praktijken. Bankiers liepen
weg met de kortetermijnwinsten uit deze risicovolle praktijken, terwijl de risico’s die ze hebben genomen
nog vele jaren door zullen werken in de boeken van hun respectieve banken.

De nieuwe wetgeving tot wijziging van de richtlijn kapitaalvereisten pakt deze fundamentele gebreken en
zwakheden in het bankenstelsel, die tot de crisis hebben geleid, aan. Banken zullen gedwongen zijn meer
kapitaal aan te houden om risicovollere activiteiten in de handelsportefeuille in te dekken. Ook dwingt de
wetgeving banken om hun bezoldigings- en bonuspraktijk te hervormen op basis van regels die de koppeling
tussen financiële beloning en buitensporige risico’s wegnemen. De bedoeling van de amendementen van het
Parlement is tevens om te zorgen dat het bezoldigingsbeleid bovenal de prioriteit legt bij de gezondheid en
stabiliteit van de financiële instelling en daarnaast ook echt bij leningen ten behoeve van de reële economie.

Banken verzekeren ons bij voortduring dat zij de lessen van de crisis hebben geleerd. Als dat zo is, hoe kan
het dan zijn dat in het stabiliteitsverslag van de Bank of England van juni te lezen is dat het aandeel aan
bankinkomsten dat is toegewezen aan salarissen en bonussen sinds de bankencrisis alleen maar is toegenomen?
De extra 10 miljard Britse pond aan salarissen en bonussen die door de Britse banken zijn uitgekeerd, hadden
ook kunnen worden toegevoegd aan het vermogen van de bank en hadden zo kunnen bijdragen aan het
bedrag van ongeveer 50 miljard Britse pond, dat de Bank of England naar eigen zeggen heeft besteed aan
leningen aan kleine ondernemingen en gezinnen. Bovendien blijkt uit de verslagen van de Bank of England
dat leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen maanden
zijn afgenomen en dat ook het bedrag aan hypotheekleningen de komende paar maanden naar verwachting
zal slinken.

Kortom, collega’s, in een tijd dat regeringen overal in de EU aanzienlijk snijden in de begroting, de
overheidsdiensten terugbrengen en tegelijk gezinnen en ondernemingen proberen te steunen, kunnen wij
niet doorgaan met een bankcultuur waarbinnen de lonen en extraatjes van de werknemers belangrijker
worden geacht dan het aanvullen van het vermogen en de kredieten ten behoeve van het economisch herstel
in Europa. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat deze regels inzake bonussen in 2011 in werking treden.

Deze regels betreffen uitstel, overeenkomstig de bedrijfscyclus met een terugvordering op basis van de
jaarlijkse verslagperiode; strenge maatregelen voor banken die een financiële reddingsoperatie nodig hebben;
een limiet op het percentage aan bonus over een vast salaris; betaling in voorwaardelijk kapitaal naast
aandelen; grotere transparantie en verantwoordingsplicht; betere corporate governance; en uiteraard een
regeling voor pensioenbonussen, zodat een bankier die verantwoordelijk is voor het ineenstorten van zijn
eigen bank, niet langer kan weglopen met een pensioenbedrag van 16 miljoen Britse pond.

Het Parlement heeft vastgehouden aan een strikte interpretatie van de G20-beginselen om te zorgen dat het
contante deel van een bonus, dat bij voorbaat wordt uitgekeerd, zeer beperkt is. Het Parlement is van mening
dat als een groot deel van de bonus contant wordt uitgekeerd zonder enig uitstel of beoordeling van de
feitelijke prestaties, dit een onacceptabele prikkel vormt om gevaarlijke risico’s op de korte termijn te nemen.

Waarde collega’s, het is onze plicht als wetgever om de belangen van de belastingbetaler te beschermen. Het
is onze plicht te reageren op de zorgen van het publiek. Onze kiezers eisen en verwachten dat banken stabiliteit
en leningen belangrijker achten dan de betalingen en bonussen van de eigen medewerkers. De afgelopen
twee jaar, sinds 2008, hebben banken nagelaten hun organisatie te herstructureren. Zij hebben nagelaten
dit te doen en daarom doen wij het nu voor hen, zodat wij het geloof en het vertrouwen in het Europese
bankenstelsel weer kunnen herstellen.

Saïd El Khadraoui, rapporteur. − Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, ik zou om te
beginnen de schaduwrapporteurs willen danken voor de goede samenwerking waardoor we mijns inziens
een coherent pakket standpunten en aanbevelingen hebben kunnen vastleggen.

De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat het beloningsbeleid in de financiële sector te veel gericht was
op kortetermijnwinsten en dat risicogedrag daardoor werd aangemoedigd met alle gevolgen van dien voor
de hele economie na de bankencrisis. Bovendien is aangetoond dat niet-bindende aanbevelingen inzake het
beloningsbeleid slechts een beperkt effect hebben en dus is het belangrijk dat we spelregels vastleggen die
moeten bijdragen tot een duurzame groei van de betrokken ondernemingen en de economie in haar geheel.
Het politiek akkoord rond de kapitaalvereistenrichtlijn dat zojuist werd voorgesteld door mijn collega Arlene
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McCarthy is een belangrijke stap vooruit, omdat het voor de eerste keer bindende bepalingen bevat over de
structuur en de uitbetaling van bonussen in de financiële sector. Vooral de beperking van de uitbetaling in
cash, de bepaling dat bij slechte prestaties de bonus ook moet kunnen worden ingeperkt en de spreiding van
de uitbetaling van de bonussen over meerdere jaren lijken mij belangrijke punten.

In mijn verslag heb ik willen aantonen dat dit niet voldoende is en dat we het beloningsbeleid vanuit een
breder perspectief moeten bekijken en de zogenaamde corporate governance-regels moeten versterken zodat
de spelregels en de interne procedures voor alle bedrijven uit de financiële sector enerzijds en voor
beursgenoteerde bedrijven anderzijds beantwoorden aan dezelfde criteria.

Om te beginnen is het belangrijk om voor het beloningsbeleid een goed intern en extern toezicht uit te
oefenen en uit te bouwen. Daarom zouden bedrijven moeten beschikken over een remuneratiecommissie
die onafhankelijk moet zijn en verantwoording verschuldigd is aan de aandeelhouders en de toezichthouders,
die bovendien ook toegang moeten krijgen tot alle mogelijke relevante informatie. Deze commissie moet
ook nauw samen kunnen werken met het risicocomité bij het beoordelen van stimuli die door het
beloningssysteem worden gecreëerd. Mensen die bij de risicocontrole betrokken zijn, moeten uiteraard
onafhankelijk zijn van de bedrijfsonderdelen die zij controleren, voldoende gezag kunnen doen gelden en
beloond worden, los van de prestaties van de bedrijfsonderdelen die zij onder hun toezicht hebben.

Afspraken inzake risicomanagement moeten aan een gedetailleerde doorlichting door de toezichthouder
onderworpen worden en ondernemingen moeten een interne procedure vastleggen om problemen en
geschillen te behandelen die kunnen ontstaan tussen het risicomanagement en hun operationele eenheden.

De beloning zelf moet zoveel mogelijk de langetermijnprestaties van het bedrijf weerspiegelen. Een bonus
mag niet zo maar gegarandeerd worden. De omvang van het variabele loon moet gebaseerd worden op
vooraf vastgelegde en meetbare prestatiecriteria en hierbij mogen niet enkel kwantitatieve maatstaven gelden,
maar ook kwalitatieve. Bovendien moet vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid en om ethische
redenen het verschil tussen de hoogste en laagste vergoedingen in een bedrijf redelijk blijven. De uitbetaling
van een deel van de variabele beloning moet gebeuren over een voldoende lange periode. Bovendien zou
meer dan de helft moeten worden uitbetaald via aandelen of aandelengerelateerde instrumenten en moet
het mogelijk zijn om een deel van die bonussen effectief te kunnen recupereren. Er zou ook een plafond
moeten worden vastgelegd bij vertrekpremies, beperkt tot maximaal twee jaar loon, en deze zouden zeker
niet meer mogen worden uitgekeerd bij wanprestaties of vrijwillig vertrek.

Inzake transparantie is het belangrijk dat de details van de bedrijfsregelingen voor pensioenen en aanvullende
pensioenen openbaar worden gemaakt en dat aandeelhouders zich moeten kunnen uitspreken over het
beloningsbeleid van hun onderneming. We vragen ook dat er een internationale structuur wordt ontwikkeld
waardoor openbaar kan worden gemaakt welke mensen meer dan 1 miljoen euro verdienen, met vermelding
van de voornaamste elementen inzake salarisbonussen, langetermijnbeloningen en pensioenbijdragen.

Wij vragen aan de Europese Commissie om haar werk voort te zetten en strikte bindende beginselen inzake
beloning in de financiële sector uit te werken bovenop degene die we nu al afgesproken hebben. Voor
beursgenoteerde bedrijven vragen we een systeem op poten te zetten waardoor we in alle transparantie te
weten kunnen komen welke bedrijven zich houden aan de afspraken en welke niet. Ik denk dat we ter zake
nog verder kunnen gaan. Ik kijk uit naar uw voorstellen inzake corporate governance, mijnheer de
commissaris, die in het groenboek aangekondigd worden, want dat is ook een dossier waaraan we de komende
maanden en jaren zeker verder zullen werken.

Michel Barnier, lid van de Commissie. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, we debatteren nu over
een ander aspect van het antwoord op de crisis, namelijk de lering die we uit de crisis kunnen trekken. Hoe
kunnen we, na het toezicht, ook de beloningspraktijken hervormen, die het nemen van onverantwoorde
risico's hebben gestimuleerd, en hoe kunnen we de kapitaalvereisten hervormen?

Op die twee punten wil ik mijn dank en complimenten overbrengen aan mevrouw McCarthy en de heer El
Khadraoui en aan de schaduwrapporteurs die met u hebben samengewerkt, en die blijk hebben gegeven van
de inzet van uw Parlement voor een meer verantwoorde, gezondere en stabielere economie en markten die,
ik herhaal het, weer in dienst moeten staan van de reële economie, in dienst van de burgers, in plaats van het
omgekeerde. Dat is een doelstelling die de Commissie in het algemeen, en ik in het bijzonder, volledig delen.

Vanaf mijn hoorzitting heb ik me ingezet voor verantwoordelijke Europese ondernemingen, gericht op de
burger, voor de verbetering van het bestuur van financiële instellingen. Ik dank het Parlement voor de steun
voor deze onderwerpen, deze werkgebieden. Ik deel uw constatering, mijnheer El Khadraoui. Er zijn dwingende
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maatregelen nodig voor het beloningsbeleid van financiële instellingen. Ik ben daarom heel gelukkig met
het compromis dat de drie instellingen hebben bereikt over de herziening van de richtlijn betreffende
kapitaalvereisten, RKV 3 genaamd. Het is een evenwichtig compromis, dat goed in elkaar zit en er gaat een
sterke politieke boodschap van uit aan de banken en het publiek.

Deze herziene richtlijn zal het systeem van regelgeving versterken en de kapitaalvereisten verhogen op
gebieden waar risico's zijn ondergekapitaliseerd. De richtlijn zal zorgen voor inperking van de
beloningspraktijken die, ik herhaal het, het nemen van buitensporige risico's hebben aangemoedigd en
terecht zijn veroordeeld door de burgers. Het is een zeer belangrijke hervorming, die gericht is op aspecten
die aanzienlijk hebben bijgedragen aan de oorzaken van de recente crisis, namelijk de handelsportefeuille,
complexe securitisaties en beloningspraktijken. Het is een tekst die niet alleen de beginselen van de Raad
voor financiële stabiliteit, waarover we in september 2009 tijdens de G20 in Pittsburgh overeenstemming
hebben bereikt, naar een Europees niveau overbrengt, maar die ook verder gaat door duidelijke en strikte
grenzen te stellen aan de betaling van variabele beloningen, waarbij wel een flexibiliteitsmarge wordt
toegestaan voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Het betalen van bonussen aan bestuurders van banken die staatssteun ontvangen is aanzienlijk beperkt. Ik
denk dat dat terecht is. Door het terugvorderingsmechanisme is ook de terugbetaling van een deel van de
bonussen mogelijk in het geval van onderprestatie. Ik verwelkom ook het feit deze maatregelen vanaf
1 januari 2011 door de lidstaten moeten worden ingevoerd. Ik vind het heel belangrijk dat de bonussen die
in 2010 zijn toegekend, maar die nog niet zijn betaald op 1 januari 2011, geheel onder deze nieuwe regels
vallen.

En tot slot, dames en heren, rapporteurs, zullen wij overeenkomstige regels voorstellen voor de andere
financiële sectoren, zoals de verzekeringssector en die van de beleggingsfondsen, waarbij we de bijzondere
kenmerken van ieder van deze sectoren in aanmerking zullen nemen en respecteren.

Ik wil ook iets opmerken over het ondernemingsbestuur in het algemeen, omdat het verslag van de heer El
Khadraoui, naast deze aspecten, duidelijk de noodzaak toont om het bestuur van alle ondernemingen te
verbeteren. Dit is een van de kernaspecten van een degelijker en stabieler regelgevingskader. Ik ben daaraan
begonnen. Ik heb onlangs een internationale agenda voorgesteld voor financiële regulering voor groei. Het
Groenboek van 2 juni 2010 over corporate governance in financiële instellingen is een eerste stap in deze
richting. We onderzoeken de rol van accountants en leden van raden van bestuur, om na te gaan of iedereen
die verantwoordelijkheid draagt, wel bekwaam is. Dat is een van de eisen in uw verslag, mijnheer El Khadraoui.
In het verslag wordt ook gesproken over de kwesties van belangenconflicten, de rol en het functioneren van
raden van bestuur, risicobeheer, en de rol van aandeelhouders, toezichthouders en accountants in financiële
instellingen. We zullen gedurende twee maanden een daadwerkelijk onderzoek naar deze onderwerpen
uitvoeren.

Ik heb ook de intentie om volgend jaar een onderzoek te houden naar het ondernemingsbestuur dat verder
gaat dan de financiële sector, onder andere naar de rol van aandeelhouders, de diversiteit en de plaats van
vrouwen in bijvoorbeeld de samenstelling van raden van bestuur in ondernemingen.

Een derde punt is de modernisering van het kapitaalregime. Ik sprak zojuist over RKV 3 en het beloningsaspect.
Dat is een ander aspect dan dat van de kapitaalvereisten voor risicovolle activiteiten en de handelsportefeuille
van banken, die ten grondslag liggen aan de crisis. We weten nu dat de huidige kapitaalniveaus die tegenover
deze activa stonden volkomen ontoereikend waren om het hoofd te bieden aan de crisis. RKV 3 versterkt de
regelgeving op dit gebied, corrigeert de lacunes in de manier waarop het kapitaal ten opzicht van de
handelsportefeuille wordt berekend en verhoogt de kapitaalniveaus die tegenover de activa staan aanzienlijk.

Dames en heren, sommigen van u zullen waarschijnlijk vrezen dat deze noodzakelijke hervormingen niet
voor het einde van 2011 zullen worden ingevoerd. Ik ben me zeer bewust van dat risico. Echter, toen het
duidelijk werd dat de Verenigde Staten niet in staat zouden zijn om de nieuwe regels van het Bazels Comité
voor het bankentoezicht voor het einde van 2010 in te voeren, heb ik tijdens mijn recente bezoek aan de
Verenigde Staten de stand van zaken besproken met de Amerikaanse minister van Financiën, de heer Geithner,
en wij hebben op internationaal niveau overeenstemming bereikt over een invoeringsdatum van de nieuwe
regels. Dit internationale akkoord is in mei bereikt, toen het Bazels Comité heeft besloten dat de lidstaten de
nieuwe regels voor het einde van 2011 zouden invoeren.

Ik denk dat mondiale convergentie, met name tussen Amerika en Europa, op de flexibele en
geïnternationaliseerde markten van groot belang is. Ik denk dat we door de onderhandeling over deze termijn
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meer zekerheid hebben gekregen dat al onze internationale partners, waaronder allereerst de Verenigde
Staten, de regels volgens de aangepaste tijdsplanning zullen invoeren.

Ik weet dat de onderhandelingen over RKV 3 soms heel moeizaam zijn geweest. Mevrouw de Voorzitter, ik
wil mevrouw McCarthy en de schaduwrapporteurs nogmaals danken voor de volhardendheid, creativiteit
en ontvankelijkheid die zij hebben getoond. Ik ben erg blij dat ik, mijn team en mijn medewerkers van het
directoraat-generaal met u konden samenwerken in zo’n goede verstandhouding.

Ole Christensen, rapporteur voor advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. − (DA) Mevrouw de
Voorzitter, de financiële prikkels die werden gecreëerd door bonussen en die het gedrag van beurshandelaren,
portefeuillebeheerders en directeuren in de financiële sector hebben beïnvloed, hebben in hoge mate
bijgedragen aan de financiële crisis. Het resultaat daarvan kennen we en daarom is het natuurlijk goed dat
de richtlijn wordt gewijzigd, zodat we kunnen voorkomen dat iets soortgelijks in de toekomst gebeurt. In
dit verband wil ik de rapporteur graag feliciteren met de nieuwe overeenkomst en haar danken voor het
werk.

In de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken hebben wij het bezoldigingsbeleid ook behandeld en we
verwelkomen derhalve, onder andere, de delen van de overeenkomst die gericht zijn op meer openheid en
transparantie in verband met de informatieverstrekking aan alle betrokken partijen, aandeelhouders,
werknemers, het publiek en de overheden.

Daarnaast zijn we, in het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, bijna unaniem voor
een verbod op aandelenopties. Aandelenopties waren binnen de bonusregelingen het instrument dat de
grootste prikkel creëerde voor het nemen van onnodige risico’s die in verliezen resulteerden. Zelfs de financiële
sector erkent dit probleem en daarom vind ik het betreurenswaardig dat de overeenkomst geen verbod op
aandelenopties omvat.

Othmar Karas, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Raad is weer eens
afwezig. Het lijkt er langzamerhand op dat de Raad zich niet echt bewust is van het politieke signaal dat
uitgaat van deze regelingen of van zijn afwezigheid.

Tijdens de onderhandelingen heeft de Raad zich aan de zijde van de bonusontvangers geschaard. Het Europees
Parlement is voorstander van heldere Europese regelgeving. Wij zijn er voorstander van dat de bonussen aan
banden worden gelegd. Wij zijn voorstander van uitbetalingsregels met minder risico. Wij zijn voorstander
van aansprakelijkheid. Wij zijn voorstander van het aan banden leggen van bonussen voor managers van
banken die financiële steun van de overheid krijgen. Wij willen dat de contanten niet hoger zijn dan het
gebonden kapitaal. We hebben onze zin gekregen met de split-up van het tijdschema. We zijn heel blij dat
commissaris Barnier met de Amerikanen is overeengekomen dat het tweede deel, de beleggings- en
handelsportefeuille, wereldwijd gezamenlijk geïmplementeerd zal moeten worden.

Het is ook van belang dat we de handels- en beleggingsportefeuille aangepast hebben. De
openbaarmakingsvoorschriften zijn aanzienlijk strenger, de meetelling van het risico bij hersecuritisaties in
de handelsportefeuille is aangepast aan de beleggingsportefeuille en de stresstest is ingevoerd in de
handelsportefeuille om kapitaalbuffers op te bouwen voor crisisperioden.

Het is ook van belang dat we strengere preventieve maatregelen tegen insolventies hebben opgenomen in
de handelsportefeuille, maar ik wil in dit verband zeggen dat we daarnaast een geharmoniseerde Europese
insolventiewetgeving nodig hebben. Wij staan achter dit compromis, omdat het ons verder brengt in de
goede richting.

Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie. – (SV) Mevrouw de Voorzitter, bonussen en beloningssystemen
zijn een onderwerp waar we het voorbije jaar heel veel retoriek over hebben gehoord. Concrete maatregelen
zijn er daarentegen zeer weinig geweest. Daarom is het een goede zaak dat we nu wetgeving vaststellen die
duidelijk en uitvoerbaar is. Die wetgeving zal er waarschijnlijk toe leiden dat er in de financiële sector minder
kortzichtige overdreven risico's worden aangegaan. Daardoor zal het risicopeil dalen en de stabiliteit toenemen.

De financiële dienstensector had allang geleden de trekken van de bonussystemen die schadelijk zijn voor
de samenleving moeten uitbannen, maar aangezien dat niet is gebeurd, rest er ons alleen wetgeving uit te
vaardigen. Het is een te groot risico voor de samenleving om in het algemeen de status-quo te accepteren.
De belastingbetalers hebben al te grote kosten moeten betalen om verliezen te dekken van banken die veel
te grote risico's hebben genomen. Nu is het essentieel dat de richtlijn op een goede manier ten uitvoer wordt
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gelegd in de lidstaten en dat de wettelijke bepalingen effectief worden toegepast en de bestaande bonuscultuur
helpen te veranderen.

Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, de hervorming van het bankkapitaal
is het belangrijkste antwoord van de Europese wetgevers op de crisis tot nu toe, en verdient het dan ook
bovenaan het affiche te staan. En dan bedoel ik ook echt zij aan zij met de opzet van het toezicht op de
financiële sector. Ondergekapitaliseerde handelsportefeuilles vormden een van de fundamentele oorzaken
van de crisis, waardoor speculatieve, voor eigen rekening gesloten handelstransacties aantrekkelijk en bijna
kosteloos werden. Daarom is een verdrie- of verviervoudiging van het kapitaal dat vereist is voor dergelijke
handelsposities zeer welkom, aangezien zo een van de oorzaken van de crisis wordt aangepakt en het motief
voor “casinobankieren” wordt weggenomen.

Wat de bezoldiging betreft, toen ik voor het eerst voorstelde dat grote bonussen en pensioenuitkeringen
ineens zouden moeten worden uitgekeerd als achtergestelde lening, zeiden velen dat dit onmogelijk was.
Daarom dank ik de rapporteur en mijn mede-schaduwrapporteurs dat zij dit idee, dat wij hebben omgezet
in voorwaardelijk kapitaal, hebben gesteund. Dit begint elders al deel uit te maken van het heersende
gedachtegoed. Ik betreur het dat mijn specifieke teksten inzake belastingontduiking niet konden worden
opgenomen, maar wij hebben wel betaling verboden op manieren die bedoeld zijn om de doelstelling van
de richtlijn te ondermijnen.

Pascal Canfin, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, mijn fractie is
bijzonder verheugd dat deze richtlijn is aangenomen. Hij bevat misschien wel de meest ambitieuze regels
ter wereld op het gebied van beloningen. Ik moet zeggen dat de mogelijkheid om de variabele beloningen
van bestuurders van banken die staatssteun ontvangen, sterk te beperken, en ook de mogelijkheid om de
bonussen van handelaren tot 70 procent terug te dringen in het langetermijnbelang van de bank, zodat
eventueel rekening kan worden gehouden met de genomen risico´s en negatieve gevolgen van die risico´s
om de bonussen te verminderen, belangrijke regels zijn, die de beginselverplichtingen van de G20 op Europees
niveau in concrete cijfers vertalen.

Ik moet echter ook opmerken dat we tijdens de onderhandelingen met de rapporteur en alle
schaduwrapporteurs doorlopend te maken kregen met onwil van de staten, een ongelooflijk groot verschil
tussen enerzijds de mooie woorden over de regulering van het kapitalisme en de normen en waarden, en
anderzijds de onderhandelingsposities van de Raad en de belangrijkste staten, die voortdurende steggelden
over de cijfers en probeerden onze ambitieuze voorstellen te beperken of af te zwakken. En ik moet zeggen,
commissaris, dat de Commissie vooral aan onze kant stond in deze strijd. Ik denk daarom dat wat we bereikt
hebben, aan ons samen te danken is.

Nu staat er iets belangrijks op het spel. Omdat we verloren hebben, hebben we compromissen moeten sluiten.
We hebben een aantal gevechten waarbij cijfers genoemd moesten worden verloren, en we hebben die cijfers
moeten vervangen door een aantal vage termen als "gerechtvaardigd", "passend" en "evenwichtig". Het is nu
zaak dat de toekomstige Europese Bankautoriteit deze beginselen en vage termen vertaalt in concrete cijfers,
die door alle banken en lidstaten zullen worden toegepast. Ik zou daarom willen weten, mijnheer Barnier,
hoe u druk denkt uit te oefenen en een strikt toezicht denkt te houden op dit toekomstige proces, zodat de
aard van de tekst waarover we morgen gaan stemmen niet vertekend raakt.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, we hebben kennelijk nu toch iets geleerd van de
crisis, want onverantwoordelijk economisch handelen mag niet langer worden aangemoedigd of beloond.
Het systeem om slechts een deel van de bonussen uit te betalen, namelijk 20 of 30 procent, bevordert het
streven naar een duurzamer management van ondernemingen. De regeling moet ook een signaal zijn naar
de burgers, want zij hebben al genoeg in hun buidel moeten tasten, en het is onbegrijpelijk waarom hun
belastinggeld gebruikt zou moeten worden om de bonussen van onverantwoordelijke managers te betalen.

We hebben hier een wereldwijd unieke regeling. Als de EU de mogelijke uittocht naar New York of Tokio
wil voorkomen, moet het nu nog een konijn uit de hoed toveren, namelijk zich sterker inzetten voor een
gezamenlijke regeling op internationaal niveau. Want managers die succesvol en verantwoordelijk handelen,
zullen nog steeds een goed belegde boterham willen verdienen.

Daarnaast zou het de moeite waard zijn om te overwegen om de eisen van goed ondernemingsbestuur die
niet gaan over het beperken van bestuurdersbezoldigingen, ook over te nemen voor niet-beursgenoteerde
bedrijven. Dit is een fundamentele wijziging in de richting van meer duurzaamheid en kostenefficiëntie, en
hopelijk weg van het gokken.
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Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik heb de indruk dat we iets erg belangrijks
hebben gerealiseerd door een nieuw kader voor het bezoldigingsbeleid vast te leggen of te creëren. Aan de
ene kant zijn we het eens dat een stijging van de bezoldigingen een van de factoren was die de financiële
crisis deed ontstaan. We zijn het er ook allemaal mee eens dat we de rol van beheersorganen en in het bijzonder
toezichtsorganen moeten versterken, zowel op het gebied van intern als extern toezicht in bedrijven. We
zijn het ook eens over het feit dat er algemene regels moeten worden vastgelegd voor situaties waarin een
volledig onafhankelijk beheersorgaan in een bedrijf moet worden gevormd. Bovendien zijn we het ook eens
met wat de vorige sprekers zeiden, namelijk dat bonussen moeten worden gekoppeld aan financiële resultaten
op lange termijn, en dat ze opzij kunnen worden gezet.

We zijn het ook eens over iets anders, dat mijns inziens niet minder belangrijk is. We zijn het erover eens
dat het bezoldigingsbeleid, dat zonder twijfel foutief was, niet de hoofdoorzaak, en zeker niet de enige oorzaak
van de financiële crisis was. Ik verheug me in het bijzonder over dit laatste punt, want als we dit punt in het
verslag hadden opgenomen – en er waren suggesties daartoe – dan zouden we gewoonweg onjuiste informatie
hebben aanvaard, en dit had ons niet geholpen om de oorzaken van de crisis te bestrijden. Ik wil alle collega’s
bedanken voor hun medewerking aan dit verslag.

Carl Haglund (ALDE). – (SV) Mevrouw de Voorzitter, ik was schaduwrapporteur voor het tweede verslag
en ik wil eerst en vooral onze rapporteur bedanken voor de uitstekende samenwerking.

Na de omvangrijke financiële crisis is het waarschijnlijk niet meer dan vanzelfsprekend dat we het
beloningsbeleid in die sector bekijken. Tezelfdertijd moeten we toegeven dat de kwestie ongetwijfeld politiek
interessant en zelfs gewoonweg populistisch is geweest. Het is duidelijk dat we beginselen nodig hebben die
richtsnoeren voor een gezond beloningsbeleid bevorderen en vormen. We weten dat er individuele gevallen
zijn geweest waarin het beloningsbeleid aanleiding zou kunnen hebben gegeven tot de problemen die we
de voorbije jaren hebben kunnen zien.

Tezelfdertijd moeten we ons hoeden voor grove veralgemeningen en voor het beschuldigen van de sector
in zijn geheel. Het zou misschien goed zijn om in herinnering te brengen dat het nauwelijks in het belang
van een individuele onderneming ligt om aan te zetten tot het nemen van overdreven grote risico's. Daarom
ben ik ook blij dat we het ten slotte onder andere eens konden worden over het beginsel dat beursgenoteerde
ondernemingen die de beginselen niet naleven dat moeten rechtvaardigen. We zijn er uiteindelijk in geslaagd
om een relatief evenwichtig resultaat te bereiken. Ik denk dat het een goed resultaat is, ook al vind ik in
principe dat wij als politici niet zo in detail zouden mogen treden als we in dit geval doen.

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, de heer Karas heeft al een paar belangrijke punten
genoemd. Ik ben het hierover helemaal met hem eens. Ik denk dat we betere kapitaalvereisten voor financiële
instellingen nodig hebben, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een ding staat dan ook buiten kijf, namelijk
dat het pakket van Bazel verder moet worden ontwikkeld. Het heeft echter geen zin om de zaak te forceren,
want dat zou het tegenovergestelde effect kunnen hebben.

De financiële crisis is natuurlijk een internationale crisis. De lessen die we eruit moeten trekken, moeten dan
ook op internationaal niveau worden getrokken. Dit betekent dat als we de kapitaalvereisten aanscherpen,
we deze maatregel internationaal moeten coördineren. Het gelijk speelveld moet behouden blijven. Als ik
kijk naar de besluiten die onze vrienden in de VS de afgelopen dagen hebben genomen, heb ik daar enige
twijfel over.

Een andere overweging die ik heel belangrijk vind, is dat de accumulatie van huidige projecten niet mag
leiden tot inconsistenties. Teksten en bijlagen bijvoorbeeld moeten consistent zijn. Rekenvoorbeelden in de
bijlage moeten kloppen met de tekst. De toekomstige toezichthoudende autoriteit zal echter verantwoordelijk
zijn voor de interpretatie.

Er is nog een ding dat we niet mogen vergeten. De financiële economie en de reële economie zijn niet twee
onafhankelijke systemen. Regels voor kapitaalvereisten hebben invloed op de reële economie. We weten
alleen nog niet precies welke. We moeten daarom in ieder geval zorgvuldige effectbeoordelingen uitvoeren,
voordat we het rechtskader verder veranderen. Dit is van meet af aan het uitgangspunt voor de
onderhandelingen geweest van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten). Het compromis
dat nu met de Raad is bereikt, is daarom volgens mij de enige verstandige oplossing. Ik wil mevrouw McCarthy
en de heer Karas uitdrukkelijk bedanken voor het werk dat ze in dit verslag hebben gestoken.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik dank
beide rapporteurs voor hun uitstekende werk. Het beteugelen van de bonussen van topbestuurders geeft een
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erg belangrijk signaal af, in de eerste plaats omdat het de eerste keer is dat er, waar ook ter wereld, een plafond
wordt ingesteld voor de beloning van bankbestuurders; in de tweede plaats omdat het gaat om een pakket
met duidelijke maatregelen – bestuurders mogen alleen bonussen uitgekeerd krijgen op basis van daadwerkelijk
gemaakte winst en niet meer op basis van verwachte resultaten; in de derde plaats omdat de maatregelen
een einde maken aan de stimulans om buitensporige risico’s te nemen. Ten slotte zal er sprake zijn van meer
transparantie en verantwoordelijkheidsgevoel, omdat aandeelhouders kunnen deelnemen aan
aandeelhoudersvergaderingen en kunnen stemmen over de beloning van bestuurders.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Onevenredige bezoldigingssystemen hebben geleid tot het nemen van
buitensporige en onverantwoorde risico’s, op de kosten van werknemers, spaarders, investeerders en de
algehele economische groei, wat uiteindelijk mede heeft bijgedragen tot de economische crisis.

Daarom ben ik verheugd over het initiatief om bezoldigingssystemen binnen de financiële dienstensector
te reguleren, waarbij er rekening wordt gehouden met het feit dat de bestuurders van vennootschappen zich
in hun werk vaak laten leiden door eigen financiële belangen.

Het nemen van buitensporige risico’s druist in veel gevallen in tegen de langetermijnbelangen van de
vennootschap en haar aandeelhouders. Bovendien lopen in het geval van banken en financiële instellingen
belastingplichtigen het risico dat zij zullen moeten bijdragen aan reddingsmaatregelen in geval van financiële
problemen.

Ik vind dat er een sterke mate van transparantie van het bezoldigingssysteem nodig is en dat de rechten van
aandeelhouders om toezicht te houden op het bezoldigingsbeleid voor de bestuurders van vennootschappen
moeten worden versterkt, evenals hun recht om hierover hun mening te geven op algemene vergaderingen
van aandeelhouders.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Mevrouw de Voorzitter, in Oostenrijk worden momenteel heel veel postkantoren
gesloten terwijl tegelijkertijd de lonen bij Post AG met 40 procent worden verhoogd, maar alleen voor het
bestuur. Juist in crisistijden heeft de bevolking echter geen begrip voor dit soort droomsalarissen, excessieve
bonussen en platina handdrukken. Het zal niet gemakkelijk zijn om hier een streep onder te zetten.

Het is algemeen bekend dat de Duitse wet over de redelijkheid van bestuurdersbeloningen alleen maar heeft
gezorgd voor meer bureaucratie en meer invloed van buitenlandse investeerders op beloningsbeleid en
ondernemingsstrategie. Het streven om leidinggevenden met eigen risico's meer verantwoordelijkheid te
geven, is gedwarsboomd door nieuw verzekeringenbeleid. Het EU-voorstel zou hier lering uit moeten trekken.

Als je dan ook nog hoort dat de openbaarmaking van de bezoldiging van managers in de VS heeft geleid tot
een stijging ervan, wordt duidelijk dat ons plan lijkt op de strijd tegen een veelkoppig monster. Een
hoofdcontroller kan in ieder geval moeilijk tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor twee bedrijven die elkaars
concurrenten zijn. De factoren die de bonussen bepalen, moeten absoluut transparant zijn.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zou de rapporteurs en de Commissie willen
danken. Dit is zeer gespecialiseerde materie; toch zal elke burger in Europa blij zijn dat het Parlement, de
Commissie en de Raad iets gaan doen aan het probleem van excessieve bezoldiging. Wij weten pas echt van
de excessen van de banksector door de rampen die er zijn veroorzaakt. Ik zou willen stellen dat zelfs als de
banksector winstgevend zou zijn, de bezoldiging in de ogen van het publiek buiten proportie is.

Het kernbegrip hierbij is transparantie. Als mensen weten wat er gebeurt, dan kunnen zij er ook iets tegen
doen. Wij hebben de betalingen aan boeren openbaar gemaakt, van de allerkleinste tot helemaal bovenaan
de keten. Dit beschouwen wij als transparant. Naar mijn mening maken bankiers winst met publiek geld,
van hun aandeelhouders en van al diegenen onder ons die een lening aangaan. Het is daarom tijd dat wij dit
probleem aanpakken. Ik ben er echter niet van overtuigd dat de denkrichting van veel bankiers wel echt
gewijzigd is en ik ben bang dat als dit alles uiteindelijk weer overwaait, wij weer in dezelfde patronen
terugvallen, tenzij de Commissie nu krachtig optreedt.

Michel Barnier, lid van de Commissie. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik ben geroerd dat u nog het geduld
heeft om naar mij te luisteren na de vier uur dat ik hier al aanwezig ben, en ik ben blij hier te zijn om vragen
te beantwoorden en u te horen spreken over zeer belangrijke onderwerpen.

Nogmaals mijn dank aan mevrouw McCarthy, de heer El Khadraoui en alle leden van de Commissie
economische en monetaire zaken voor hun inzet, bijdragen en belangrijke verbeteringen, waarmee u,
rapporteurs, heeft bijgedragen aan deze teksten.
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We hebben nog veel werk te verrichten met betrekking tot dit onderwerp van de financiële sector, de
beloningen in andere financiële sectoren, het ondernemingsbestuur, RKV 4, derivaten en short selling,
waarvoor ik in de komende maand september regelingen zal voorstellen.

Het college heeft vandaag nog twee wetgevingsteksten goedgekeurd over depositogaranties en compensatie
voor beleggers, en een Witboek over garanties in de verzekeringssector.

Om terug te komen op de teksten van vandaag, waar u morgen over zult stemmen, ik denk dat het goede
teksten zijn, die hebben geprofiteerd van de vele inbreng tijdens het onderhandelingsproces, positieve
amendementen van uw commissie, met name met betrekking tot details van de berekening van de beloningen,
transparantie van het beloningsbeleid, beperking van bonussen van instellingen die hebben geprofiteerd van
staatssteun en terugvordering.

Met betrekking tot het internationale concurrentievermogen wil ik in herinnering brengen dat de beginselen
van de Raad voor financiële stabiliteit over beloningen algemene beginselen zijn voor staten die aanzienlijke
afwijkingen vertonen vanuit het oogpunt van hun economische ontwikkeling. Er bestaat een grote diversiteit
tussen de staten en daar waar de algemene beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit te veel ruimte
laten aan de staten met betrekking tot de invoering, hebben we op Europees niveau een samenhangende
uitvoering van de tekst van de richtlijn door de lidstaten moeten waarborgen. Er zijn duidelijke regels
opgesteld, die niet op verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Zoals ik vaak heb gezegd, denk
ik niet dat een duidelijk en samenhangend wetgevingskader ons internationale concurrentievermogen op
enige wijze zou schaden. Ik denk zelfs dat als Europa als een van de allereerste continenten dit verstandige
systeem van regelgeving en toezicht invoert, het een concurrentievoordeel zal hebben.

Met betrekking tot wat u zegt over het functioneren van de nieuwe Europese autoriteiten, moet ik opmerken
dat we die nog moeten instellen. Dat is nog niet gebeurd. Dat is momenteel een onderwerp van gesprek in
de debatten die we op dit moment met de Raad voeren. Die nieuwe autoriteiten zullen volgens mij over
daadwerkelijke afstemmingsbevoegdheden moeten beschikken en een samenhangende en consistente
toepassing van de gemeenschappelijke regels moeten waarborgen. Bovendien moet er worden voorzien in
de mogelijkheid om besluiten te nemen die rechtstreeks op de instellingen zijn gericht, in het geval dat het
Europese recht niet juist wordt toegepast, met inbegrip, mijnheer Canfin, van de regels met betrekking tot
beloningen.

Ik verzeker u daarom van de oplettendheid van de Commissie ten aanzien van deze verschillende punten in
de komende dagen.

Ik wil nu iets zeggen over de toepassing van de nieuwe regels. Deze moeten van toepassing zijn op alle
beleggingsbanken. In de richtlijn is voorzien in een algemeen evenredigheidsbeginsel, waardoor de toepassing
van de beginselen kan worden aangepast aan verschillende kredietinstellingen, rekening houdend met hun
juridische structuur, omvang en de complexiteit en de aard van hun activiteiten. We zijn ervan overtuigd
dat, dankzij u, RKV 3 aanzienlijke verandering zal brengen in de praktijken die tot nu toe maar al te vaak
zijn voorgekomen en die hebben bijgedragen aan het nemen van buitensporige risico´s door de banken en
daardoor hebben geleid tot de economische crisis waarvan we nu de gevolgen ondervinden.

Ik bedank de heer Karas voor zijn steun bij de kwestie van de uitvoering, die zoals overeengekomen parallel
loopt met de Verenigde Staten met betrekking tot de kwestie van het insolventierecht. We zullen aan deze
kwestie werken in het kader van het economische herstelplan, maar het is een project voor de lange termijn.

Mijnheer Christensen, u heeft de transparantie benadrukt. Dat is een belangrijk punt en het Europees Parlement
kan de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie op dit punt nog veel verbeteren, en ik dank u daarvoor.

Mevrouw Bowles heeft gesproken over het kernpunt van de kapitalisatie, zoals ook de heer Balz dat zojuist
heeft gedaan. Kapitalisatie is zeker belangrijk, maar ik denk dat het juiste kader voor intern en extern toezicht,
waarover we ook spraken, dat eveneens is. Mijnheer Balz, laat mij u zeggen over RKV 4, waarover we met
de banken in gesprek zijn, dat er mij veel aan gelegen is om de effectbeoordelingen en de macro-economische
onderzoeken, die we nodig hebben om de juiste afstemming van de maatregelen van RKV 3 en RKV 4 te
waarborgen, volledig uit te voeren. We hebben te maken met de interne afstemming van de maatregelen van
Bazel. We hebben te maken met de afstemming tussen de maatregelen van Bazel en de andere maatregelen
met betrekking tot voorzorg en preventie, intern en extern toezicht, ondernemingsbestuur, resolutiefondsen
en de instrumenten voor voorzorgsdoeleinden. Ten slotte hebben we de laatste afstemming, die ik nauwlettend
volg – ik zeg dat voor de laatste keer, tot besluit – namelijk de afstemming, in vertrouwen maar zonder
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naïviteit, tussen wat de Verenigde Staten doen en moeten doen enerzijds, en wat we zelf vanuit de Europese
optiek moeten doen anderzijds.

We moeten identieke doelstellingen halen. Die zijn vastgesteld door de G20. We moeten ze gelijktijdig halen
en ik zal nauw toezien op die gelijktijdigheid.

Arlene McCarthy, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, mag ik kort zeggen dat ik het eens ben met
mevrouw McGuinness dat de denkrichting en de cultuur nog niet zijn veranderd. Sterker nog, de afgelopen
week heeft een aantal banken en instellingen nog geprobeerd de voorstellen die wij morgen in stemming
brengen, te ontregelen en te ondermijnen. Dat is ook de reden waarom handhaving zo belangrijk is, waarom
nationale toezichthouders genoeg ruggengraat moeten hebben om de wetgeving te handhaven, en waarom
wij als Parlementsleden morgen eensluidend moeten stemmen en aan de banken en het publiek een krachtig
signaal moeten afgeven dat wij hervormingen nastreven en inderdaad de schandelijke bonuscultuur op de
lange termijn willen veranderen. Collega’s, ik geloof dat wij aan het begin van het proces staan, en niet aan
het eind. Daarom zou ik er bij iedereen op aan willen dringen morgen in de plenaire vergadering voor dit
verslag te stemmen.

VOORZITTER: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Saïd El Khadraoui, rapporteur. − Voorzitter, collega’s, ik wil het ook kort houden. Ik denk dat we het allemaal
eens zijn over het feit dat er spelregels nodig zijn inzake het beloningsbeleid en het is duidelijk - dat blijkt uit
de evaluatie van de aanbevelingen die de Commissie een jaar geleden voor het beloningsbeleid heeft
gepubliceerd - dat die zo bindend mogelijk moeten zijn. Ik ben mij er natuurlijk van bewust dat niet iedereen
terzake even ver wil gaan en dat niet iedereen even ambitieus is, maar we moeten het er allemaal toch over
eens zijn dat wat we vandaag bespreken en morgen hopelijk ook goedkeuren slechts een eerste stap in de
goede richting is. Het mag echter geen eindpunt zijn.

Het is duidelijk dat er nog wat werk aan de winkel is. Toezichthouders moeten versterkt worden om ook de
externe controle van het beloningsbeleid in de ondernemingen mogelijk te maken. De rol van de
remuneratiecommissies moet worden uitgeklaard, alsmede de link met de risicomanagementmensen. Ook
de rol van de aandeelhouders moet worden versterkt. Ik ben dus ook heel blij te horen, mijnheer de
commissaris, dat u voorstander bent van een regelgevend kader inzake corporate governance voor alle
bedrijven en ik heb begrepen dat daarover in de komende maanden een grondig debat met de belanghebbenden
zal worden gevoerd. Dat is belangrijk en het is ook een belangrijk signaal dat we geven aan onze burgers dat
het voor ons menens is om hier goede spelregels te maken in het belang van de bedrijven zelf en in het belang
van de economie.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, woensdag 7 juli 2010, plaats.

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

De Voorzitter. – Aan de orde is het vragenuur (B7-0316/2010).

Wij behandelen een reeks vragen aan de Commissie.

Eerste deel

Vraag nr. 15 van Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0327/10)

Betreft: Selectiecriteria voor hoger management en vooraanstaande beleidsmedewerkers in gezamenlijke
technologie-initiatieven (GTI's) en steun voor kmo's

Momenteel worden als onderdeel van het zevende kaderprogramma diverse publiek-particuliere
partnerschappen, met name gezamenlijke technologie-initiatieven (GTI’s), opgezet die een aanzienlijk deel
van de EU-begroting op autonome wijze zullen beheren (bijvoorbeeld waterstof 470 miljoen euro). Kan de
Commissie daarom meedelen:
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of de procedure voor de selectie van leden van het hogere management van GTI’s de waarborg van
onafhankelijkheid van de invloed van grote bedrijven biedt, zowel tijdens het selectieproces zelf als met
betrekking tot de achtergrond van de geselecteerde managers;

of in die selectieprocedures rekening wordt gehouden met de toezegging van de EU om steun te verlenen
aan kmo’s, omdat zij de hoeksteen van de toekomstige industriële ontwikkeling in Europa zullen vormen?

Máire Geoghegan-Quinn, lid van de Commissie. − (EN) Het eerste deel van de vraag van mevrouw
Gutiérrez-Cortines betreft het punt of de procedure voor de selectie van de hogere uitvoerende managers
voor de gezamenlijke technologie-initiatieven de onafhankelijkheid van de invloed van grote ondernemingen
kan waarborgen.

Hat antwoord daarop is: “Ja.” De procedure voor de selectie van de uitvoerende managers voor de gezamenlijke
technologie-initiatieven volgt de richtsnoeren voor de aanstelling van leidinggevenden voor
Gemeenschapsorganen en gezamenlijke initiatieven. De richtsnoeren zijn van toepassing op alle EU-organen
en zorgen er derhalve voor dat de selectieprocedures voor gezamenlijke technologie-initiatieven geheel
coherent zijn met die van overige EU-organen, zoals de uitvoerende agentschappen en de
regelgevingsagentschappen. Kortom, de procedure voor alle EU-organen, met inbegrip van gezamenlijke
technologie-initiatieven, gaat uit van competenties en verdiensten, en garandeert de gelijke behandeling van
alle kandidaten.

In dat opzicht vormden de senior stafleden van de Commissie, zoals voorgeschreven in de richtsnoeren,
zowel bij de voorselectiecomités als tijdens de procedures van het Raadgevend Comité benoemingen een
meerderheid. Binnen de procedure zijn slechts twee stappen waar de bedrijfstak op de een of andere manier
in de melk te brokkelen heeft, afgezien van de indirecte rol van vertegenwoordigers uit de bedrijfstak als zij
hun stem uitbrengen in de raad van bestuur op het moment van de aanstelling zelf, waarbij het om kandidaten
gaat die door de Commissie op de lijst van geselecteerde kandidaten zijn geplaatst.

Daarbij moet worden aangetekend dat de exploitatiekosten en operationele kosten van alle gezamenlijke
technologie-initiatieven voor een deel worden gedragen door de industrie, maar liefst 67 procent in het geval
van ENIAC en Artemis, de gezamenlijke technologie-initiatieven op het gebied van respectievelijk
nano-elektronica en ingebedde computersystemen. Dit houdt in dat de betrokkenheid van de industrie
noodzakelijk is en ook overeenstemt met de aard van gezamenlijke technologie-initiatieven als publiek-private
partnerschappen.

Het tweede deel van de vraag betreft het punt of in deze selectieprocessen rekening wordt gehouden met het
streven van de EU om kleine en middelgrote ondernemingen te steunen. Het antwoord is dat de selectiecriteria
voor personeel voor het dagelijks beheer van de gezamenlijke technologie-initiatieven in het algemeen uit
moeten gaan, zoals ook eerder gezegd met betrekking tot de richtsnoeren voor benoemingsprocedures, van
competenties en verdiensten. Daarom is de bevordering van kmo’s weliswaar een belangrijke doelstelling
van de Commissie, maar laat deze zich moeilijk vertalen naar selectiecriteria voor benoeming van personeel
dat onder het personeelsstatuut van de EU valt, zoals de staf van gezamenlijke technologie-initiatieven.

De algemeen directeur en zijn of haar medewerkers vallen onder de beginselen van beroepsethiek, zoals
opgenomen in het personeelsstatuut van de EU. Het is hun derhalve niet toegestaan om specifieke belangen
te verdedigen of te behartigen, ongeacht of het gaat om kmo’s of grote ondernemingen. Het personeelsstatuut
van de EU voorziet zelfs in disciplinaire maatregelen wanneer deze verplichting wordt geschonden. Dat
gezegd zijnde, richten de verordeningen tot oprichting van gezamenlijke technologie-initiatieven zich wel
degelijk op kmo’s en bevatten ze bepalingen die de deelname en vertegenwoordiging van kmo’s op
bestuursniveau aanmoedigen en bevorderen.

Salvador Garriga Polledo, ter vervanging van de auteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, het Parlement en de
Commissie delen deze zorg, maar, mevrouw de commissaris, specifieke gevallen leiden ons in de tegengestelde
richting. We weten dat de gezamenlijke technologie-initiatieven (GTI’s) “gemeenschappelijke organen” zijn
en dat ze daarom een selectieprocedure hebben die moet worden gevolgd. Bovendien weten we dat de
gekozen personen niet rechtstreeks uit bedrijven mogen komen waarvan zij bestuurslid zijn.

Ik geef u een concreet voorbeeld. Voor het waterstof-GTI, dat een begroting heeft van 470 miljoen euro,
heeft de Europese Commissie een selectieprocedure doorlopen, waaruit drie personen kwamen en uiteindelijk
één persoon, namelijk een deskundige van de Europese Commissie die uit de sector van kleine- en middelgrote
ondernemingen komt, maar die, toen hij tot de raad van bestuur van het waterstof-GTI toetrad, werd vervangen
door iemand die uit een groot bedrijf kwam, namelijk Toyota Daimler.
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Ik ben van mening dat dit specifieke voorbeeld volledig in strijd is met het antwoord dat u me heeft gegeven
dat logischerwijs met de procedure overeen zou moeten stemmen. Ik verzoek u dan ook, mevrouw de
commissaris, om de selectieprocedure goed in de gaten te houden.

Máire Geoghegan-Quinn, lid van de Commissie. − (EN) Zeker ben ik bereid, zoals u mij vraagt, deze kwestie
nauwlettend te volgen. Ik denk wel dat moet worden opgemerkt dat de exploitatiekosten en operationele
kosten van alle gezamenlijke technologie-initiatieven voor een deel worden gedragen door de industrie.
Overeenkomstig die bijdrage, en in de geest van een publiek-privaat partnerschap, wordt in de richtsnoeren
voor de benoeming van een algemeen directeur voorzien in een zekere betrokkenheid van de industriële
partners.

Dit omvat uiteraard een prominente rol voor de senior staf van de Commissie, die altijd een meerderheid
vormt bij het selectieproces. De betrokkenheid van de industrie was tweeledig. Misschien is het nuttig als ik
kort uiteenzet hoe de zaak in zijn werk ging. Ten eerste is een van de drie leden (met stemrecht) in elk
voorselectiecomité afkomstig uit de bedrijfstak. De overige twee leden zijn: de directeur-generaal van het
bovenliggende directoraat-generaal, die afkomstig is vanuit de Commissie, of een van zijn/haar
plaatsvervangers als voorzitter, en een directeur van het bovenliggende directoraat-generaal. Ten tweede is
er een waarnemend lid uit de industrie in het Raadgevend Comité benoemingen (zonder stemrecht). De zes
leden met stemrecht van het Raadgevend Comité benoemingen zijn senior personeelsleden van de Commissie.

Drie van de zes vertegenwoordigers van de bedrijfstak in het bestuurscollege van het gezamenlijke
technologie-initiatief inzake brandstofcellen en waterstof, dat de algemeen directeur benoemt, zijn momenteel
afkomstig van kmo’s. De vertegenwoordiging van kmo’s in het bestuurscollege is feitelijk vastgelegd in de
verordening betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof,
waarin het volgende wordt bepaald: “Ten minste één van de door de industriegroepering aangestelde
vertegenwoordigers vertegenwoordigt de kmo’s.”

Zoals gezegd, zal ik met genoegen, zoals mij werd gevraagd door het gewaardeerde Parlementslid, in de
toekomst deze procedures nauwlettend in de gaten houden.

De Voorzitter. – Vraag nr. 16 van Joanna Senyszyn (H-0331/10)

Betreft: Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Onlangs heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele arresten uitgevaardigd betreffende in
Polen gangbare rechtsprocedures, die in strijd zouden zijn met het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens. Tot dusverre viel de vraag hoe de arresten van het Hof ten uitvoer moeten worden gelegd onder
het bevoegdheidsbereik van alle lidstaten, die tegelijkertijd ook leden van de Raad van Europa zijn. Zal de
verwachte toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verandering
brengen in bovengenoemde praktijk? Zou de Commissie in het bijzonder kunnen mededelen of er
mechanismen gepland zijn voor de controle door de Europese Unie op de tenuitvoerlegging van arresten
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door lidstaten van de Europese Unie die ook lid van de
Raad van Europa zijn?

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden beïnvloedt niet de wijze waarop
een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen een EU-lidstaat door die lidstaat wordt
uitgevoerd. Dat betekent dat de toetredingsovereenkomst alleen verplichtingen schept op basis van het
Verdrag en, waar van toepassing, op basis van elk aanvullend protocol van het Verdrag dat de Unie eventueel
ratificeert, echter voor zover dit acties en maatregelen betreft die door de instellingen, organen, functionarissen
of agentschappen van de Unie zijn aangenomen, en niet wanneer dit acties en maatregelen betreft die door
de lidstaten zijn aangenomen.

Er bestaan geen plannen om een EU-mechanisme te introduceren voor het toezicht op de uitvoering van
dergelijke verordeningen, aangezien er geen rechtsgrondslag daarvoor bestaat. Sterker nog, in het Protocol
(nr. 8) bij het Verdrag van Lissabon wordt bepaald dat toetreding “de bevoegdheden van de Unie en die van
haar instellingen onverlet laat” of dat “de situatie van de lidstaten ten aanzien van het Europees Verdrag …
geheel onverlet blijft.” Dit heeft niet alleen betrekking op het toepassingsbereik van de inhoudelijke
verplichtingen van de lidstaten, maar ook op de manier waarop een arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens tegen een EU-lidstaat door die lidstaat wordt uitgevoerd.
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Joanna Senyszyn (S&D). − (PL) Dank u voor uw antwoord, mijnheer Šemeta. Spijtig genoeg vind ik het
niet voldoende. Controle over de uitvoering van de vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens in Straatsburg lijkt me toch noodzakelijk, omdat bepaalde lidstaten ze anders niet vrijwillig zullen
willen uitvoeren.

Ik heb nog een vraag in verband met de uitspraken van het Hof betreffende de schending van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, en in het bijzonder de zaak-Lautsi versus Italië. Met het vonnis van 3
november 2009 erkende het Hof het ophangen van kruisbeelden in leslokalen als een schending van de
mensenrechten, en in de zaak-Grzelak versus Polen erkende het Hof met het vonnis van 15 juni 2010 het
gebrek aan mogelijkheid om leerlingen in de meeste Poolse scholen te laten deelnemen aan lessen ethiek
ook als een schending van de mensenrechten. Is de Poolse wetgeving, die in bovenstaande kwesties door het
Hof als gebrekkig werd beschouwd, ook in strijd met het ontwerp ...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal de vraag proberen te
beantwoorden. Als lidstaten handelen binnen het toepassingsbereik van de Europese Unie, moeten zij de
fundamentele rechten zoals opgenomen in het Handvest en in de algemene beginselen van de EU-wetgeving
respecteren. Elke schending van deze plicht kan leiden tot een inbreukprocedure voor het Europees Hof van
Justitie op grond van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Dit is echter het enige procedurele middel dat de Europese Unie ter beschikking staat om te zorgen dat de
lidstaten de fundamentele rechten naleven. Omgekeerd geldt dat als de lidstaten handelen buiten het
toepassingsbereik van de EU-wetgeving, er op het gebied van de fundamentele rechten geen algemene
bevoegdheid in het kader van de Verdragen bestaat. Dit belet de Unie niet alleen om in algemene zin te
controleren of een lidstaat de fundamentele rechten respecteert, maar ook om te controleren of een lidstaat
een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel naleeft.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Mijnheer Šemeta, ik ben ervan overtuigd dat de
Commissie zal worden betrokken bij het onderhandelingsproces over toetreding van de Unie tot het Verdrag.
Een van de belangrijkste kwesties in dit proces is de verhouding tussen het Europees Hof van Justitie en het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hoe kan men er volgens de Commissie voor
zorgen dat de prerogatieven van het Europees Hof van Justitie op het gebied van interpretatie van het Europees
recht bewaard blijven?

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) In technische en juridische zin begrijp ik het antwoord van de commissaris.
Politiek gezien, en in de zin van het waarachtig opkomen voor de fundamentele rechten, is dit onzin en gaat
het geheel en al in tegen de artikelen 6 en 7 van het Verdrag, waarin wordt bepaald dat de EU en haar lidstaten
het Verdrag tot bescherming van de rechten van mens moeten naleven. In artikel 7 is zelfs een mechanisme
opgenomen, waarmee geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat lidstaten niet de mensenrechten schenden. In
welk opzicht is wat de Commissie beweert dan verenigbaar met het mechanisme van artikel 7?

Wij hebben behoefte aan een systeem voor collegiale toetsing; wij hebben behoefte aan controlemechanismen.
Ik ben bang dat dit antwoord laat zien waarom de Commissie zo weinig daadkrachtig is als het gaat om het
vervolgen van schendingen van de mensenrechten door de lidstaten.

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) De onderhandelingen moeten ervoor zorgen dat de voorafgaande
interne controle van het Europees Hof van Justitie overeenkomstig het primaire recht ook geldt in zaken
over het optreden van een instelling, orgaan, kantoor of agentschap van de Unie die bij het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens (EHRM) aanhangig worden gemaakt. Dat wil zeggen wanneer de naleving van
een Verdrag op het spel staat, terwijl het Europees Hof van Justitie nog niet in de gelegenheid is geweest
uitspraak te doen of een dergelijk optreden verenigbaar is met de grondrechten die op het niveau van de
Unie zijn gedefinieerd.

Dit procedurele middel, waarmee het Europees Hof van Justitie kan beoordelen of dergelijk optreden
verenigbaar is met de grondrechten, is bedoeld om de subsidiariteit van de procedure bij het EHRM te bewaken,
en mag niet tot onredelijke vertragingen in deze procedure leiden.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Artikel 6 en 7, commissaris – welke betekenis hecht u aan artikel 6 en 7,
gezien uw antwoord en het mechanisme om tegen schendingen op te treden?
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Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Ik kan u vertellen dat de Raad van Europa bezig is om de
uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te verbeteren. Er wordt nu dus
aan gewerkt.

De Voorzitter. – Wel, laten we hopen dat het niet te lang duurt!
Vraag nr. 17 van Georgios Papanikolaou (H-0313/10)

Betreft: Internationale samenwerking inzake belastingparadijzen en offshorevennootschappen

In het kader van de inspanningen om fraude en belastingontduiking te bestrijden voert de Europese Unie
onderhandelingen over overeenkomsten met derde landen die als "belastingparadijzen" worden beschouwd,
zoals Liechtenstein en Zwitserland. De overeenkomst terzake met deze landen is ter ratificatie aan de lidstaten
van de EU voorgelegd.

Heeft de Commissie gegevens over welke derde landen de Europese kapitaalhouders met name kiezen om
offshorevennootschappen op te richten met het oog op belastingontduiking?

Zal de EU, naast de uiteraard zeer belangrijke bilaterale overeenkomsten, ook multilaterale overeenkomsten
voor internationale samenwerking sluiten voor een doeltreffende aanpak van de belastingontduiking?

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Ik bevestig dat de Commissie vorig jaar een voorstel aan de
Raad heeft gepresenteerd voor een overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Vorstendom
Liechtenstein om fraude en alle andere illegale activiteiten te bestrijden en om voor uitwisseling van informatie
wat betreft belastingkwesties te zorgen. Daarnaast heeft de Commissie een ontwerpmandaat aan de Raad
voorgelegd om onderhandelingen te openen over soortgelijke overeenkomsten met Andorra, Monaco, San
Marino en Zwitserland.

Zowel de ontwerpovereenkomst met het Vorstendom Liechtenstein als het ontwerpmandaat zijn nog in
behandeling in de Raad, daar sommige lidstaten politieke bedenkingen hebben en die dossiers aan de
herziening van de spaarrichtlijn van de EU koppelen. Ik ben van mening dat deze ontwerpovereenkomst en
dit ontwerpmandaat niet mogen afhangen van de herziening van de spaarrichtlijn, want hun doel is om
fraude te bestrijden in een tijd waarin de noodzaak om onze gemeenschappelijke financiële belangen te
beschermen zelfs nog dringender is.

De Commissie beschikt niet over specifieke informatie waarin de belangrijkste derde landen worden
aangegeven die Europese fondsen kiezen voor het opzetten van offshorebedrijven om belasting te ontduiken.
Ik ben er echter van overtuigd dat de voorgestelde overeenkomsten een bijdrage zullen leveren aan de
verbetering van de informatiestroom op dit vlak. Het zijn essentiële instrumenten ter bevordering van het
beleid van goed bestuur op belastinggebied, dat op de drie volgende beginselen rust: transparantie, uitwisseling
van informatie en een eerlijke belastingconcurrentie.

Het doel van dit beleid is niet op belastingparadijzen op zich gericht, maar om tot overeenkomst te komen
met zoveel mogelijk derde landen over de gemeenschappelijke beginselen van samenwerking en transparantie.
De Ecofin-Raad heeft deze beginselen bekrachtigd en heeft de noodzaak erkend om ze op een zo breed
mogelijke geografisch basis te bevorderen.

De ontwerpovereenkomst met het Vorstendom Liechtenstein en het ontwerpmandaat voor onderhandelingen
met de vier andere jurisdicties vormen uitstekende voorbeelden van een gecoördineerde aanpak van de EU.
Ze verschaffen een multilateraal kader met minimumregels voor de uitwisseling van informatie en de verlening
van hulp tussen alle partijen, en daarmee kunnen de lidstaten van de EU en derde landen belastingfraude en
-ontduiking effectiever te bestrijden. De Commissie doet echter meer om haar beleid van transparantie,
uitwisseling van informatie en een eerlijke belastingconcurrentie in haar betrekkingen met derde landen te
bevorderen. Dit gebeurt vooral door middel van initiatieven die gericht zijn op de betrekkingen met derde
landen, zoals de verbetering van administratieve samenwerking, de gedragscode met betrekking tot
vennootschapsbelasting of de mededeling “Belastingen en ontwikkelingen, samenwerking met
ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden”. De Commissie is, samen
met haar lidstaten, ook zeer actief binnen internationale organisaties zoals de OESO, met name in het
wereldwijde forum over uitwisseling van informatie en het peer review-proces daarvan.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, uit de praktijk en ook uit wat
u ons vandaag heeft gezegd, blijkt dat de lidstaten dit zeer belangrijk probleem niet kunnen oplossen met
de controlemechanismen waarover zij beschikken alleen. Het behoeft overigens geen betoog dat deze vorm
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van belastingsontduiking een zware klap toebrengt aan de ontwikkeling en kapitaalstromen creëert die niet
gebaseerd zijn op rendement maar wel op vindingrijkheid om belastingen te ontduiken.

Er is echter een andere benadering mogelijk, zoals die in Japan of in de Verenigde Staten wordt toegepast,
waar de controles op bankdeposito's minder streng zijn en de fiscale paradijzen daarom minder aantrekkelijk
worden. Natuurlijk kan dat in geen geval worden toegepast op lidstaten die niet over efficiënte
controlemechanismen beschikken, want dat zou tot een inkomstenverlies leiden.

Daarom wil ik vragen wat de prioriteiten van de Commissie zijn, wat haar strategie is, welk pad zij neemt in
die inspanning en welk evenwicht zij van plan is te houden ...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Welnu, om te beginnen moet ik zeggen dat we bij de
onderhandelingen met derde landen, dat wil zeggen de landen die ik zojuist heb genoemd, namens de 27
lidstaten onderhandelen en dat we onderhandelingen over kwesties betreffende belastingontduiking
multilateraal aanpakken. Het punt dat u naar voren brengt, is zeer interessant, en we kijken naar diverse
vormen van belastingontduiking. Zoals u terecht aangeeft, passen belastingontduikers zich aan de wijzigingen
in onze controlemethoden aan. Daarom hebben we deze Gedragscodegroep, waarmee we ervoor hopen te
zorgen dat de code niet alleen op het niveau van de lidstaten wordt gevolgd, want we proberen derde landen
ook te stimuleren de beginselen van deze gedragscode te volgen. Hiermee zouden we ook vooruitgang
kunnen boeken bij de aanpak van belastingontduiking.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Ik wil u de volgende vraag stellen: volgens hetgeen u hier vandaag
hebt gezegd, mijnheer Šemeta, hebben we een goed voorstel, maar het kan niet worden ingevoerd. Een
bepaalde groep lidstaten blokkeert dit voorstel, en als ik mag, wil ik u vragen – want ik begrijp dat u de namen
van deze landen niet wilt noemen – hoeveel landen er tegen het voorstel zijn en wat hun argumenten zijn.
Want ik veronderstel dat ze toch hun redenen moeten hebben. En dat ze die redenen moeten gebruiken.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Vanochtend hoorde ik een Brits lid van het Europees Parlement zeggen dat het
voor hen veel beter zou zijn als ze niet tot de Europese Unie behoorden, met soortgelijke regelingen als
Noorwegen en Zwitserland. Kan de commissaris daar iets over zeggen? Zijn de regelingen met deze landen
te faciliterend, waardoor ze gestimuleerd worden zich niet bij de Europese Unie aan te sluiten, terwijl landen
die wel tot de Europese Unie behoren aangemoedigd worden om uit de EU te stappen om dezelfde regelingen
te kunnen krijgen?

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Wat betreft die EU-overeenkomsten zijn er twee lidstaten die
nog steeds hun politieke bedenkingen over het voorstel hebben. Ze willen deze kwestie als een “pakket”
benaderen, door een voorstel tot wijziging van de spaarrichtlijn, het voorstel voor onderlinge samenwerking
en het voorstel inzake de onderhandelingen met de betreffende lidstaten aan elkaar te koppelen.

Wij werken aan deze kwestie, en het Belgische voorzitterschap maakt hier een prioriteit voor het
voorzitterschap van. Ik hoop dat we op dit gebied vooruitgang kunnen boeken.

Het spijt me, maar het begin van de tweede vraag is niet helemaal duidelijk overgekomen.

De Voorzitter. – Mijnheer Kelly, misschien kunt u uw vraag heel kort herhalen, als u het niet erg vindt. Het
eerste deel van uw vraag was niet zo duidelijk.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Was het geen Brits lid van het Europees Parlement dat zei dat het voor hen veel
beter zou zijn als ze niet tot de Europese Unie behoorden, met soortgelijke financiële regelingen enzovoorts,
als Zwitserland en Noorwegen? Is de Commissie het eens met die bewering? Faciliteren we landen als
Zwitserland en Noorwegen niet te veel, vooral gezien de vraag van de heer Papanikolaou? Moeten we die
landen niet anders benaderen, zodat ze misschien aangemoedigd worden zich bij de Unie aan te sluiten, in
plaats van de situatie die we op dit moment zien, waarbij landen zeggen dat het voor hen veel beter is niet
bij de Unie te behoren, net zoals Zwitserland en Noorwegen?

Algirdas Šemeta, lid van de Commissie. − (EN) Ik zal er niet op ingaan of Groot-Brittannië zich in een betere
positie zou bevinden als het niet tot de Europese Unie behoorde. De beantwoording van die vraag laat ik
over aan degenen die deze beweringen hebben geuit.

Wat betreft schadelijke belastingconcurrentie, belastingontduiking en belastingfraude, en wat betreft
Noorwegen, bevinden we ons momenteel in een onderhandelingsproces met Noorwegen. De vooruitgang
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op dit gebied is aanzienlijk, en ik hoop dan ook dat we met hen tot een overeenkomst over deze zaken zullen
komen.

Zoals ik in mijn inleiding al zei, hebben we de Raad ook gevraagd ons een mandaat te geven om met
Zwitserland over een soortgelijke overeenkomst te onderhandelen. We houden ons nu bezig met het huidige
pakket, waarbij drie richtlijnen betrokken zijn, en de kwestie-Lichtenstein. Pas als deze onderdelen zijn
opgelost, kunnen we een mandaat krijgen voor de onderhandelingen met Zwitserland en andere Europese
landen die niet bij de Europese Unie zijn aangesloten.

Wat betreft Zwitserland wachten we ook op de uitkomst betreffende een ander onderwerp, namelijk de
toepassing van de gedragscode in vennootschapsbelastingzaken. De Raad heeft ons pas geleden gevraagd
een dialoog te starten met de Zwitserse autoriteiten over hun standpunten betreffende de toepassing van de
beginselen van de gedragscode in Zwitserland. De Commissie is vorige week met deze dialoog gestart. Ik
kan u later in de toekomst informeren over de vooruitgang op dit gebied.

Tweede deel

De Voorzitter. – Vraag nr. 19 van Bernd Posselt (H-0308/10):

Betreft: Grensoverschrijdende samenwerking Servië-Macedonië-Kosovo

Hoe schat de Commissie de kansen in op grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling in het
grensgebied van Zuid-Servië, Macedonië en Kosovo, in het bijzonder in het bij Servië horende en door
Albanezen bewoonde Presevo-dal? Hoe kunnen daar garanties worden geboden voor de rechtsstaat, de
investeringen, de infrastructuur en het kleine grensverkeer?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) De Europese Commissie is zich zeker bewust van de situatie en de
zorgwekkende economische omstandigheden in de zuidelijke regio van Servië, waaronder ook het Presevo-dal.
Dit gebied is van oudsher onderontwikkeld, en is momenteel de armste regio van Servië. De Commissie biedt
al sinds 2000 aanzienlijke financiële hulp.

De doelstellingen bestaan uit: vermindering van de verschillen tussen Zuid-Servië en de rest van het land wat
betreft leefomstandigheden en openbare dienstverlening, en ervoor zorgen dat het gebied volledig betrokken
is bij de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, toekomstige investeringen
en de tenuitvoerlegging daarvan. Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking, die zal, onder het
IPA-instrument van het programma voor pretoetredingssteun voor de regio waar de vraag naar verwijst,
afhangen van de toekomstige vooruitgang in de betrekkingen tussen de betrokken partners.

Intussen zal de Europese Unie de rechtsstaat, de infrastructuur van de investeringen en het verkeer bij de
plaatselijke grenzen in deze regio blijven stimuleren en ondersteunen door middel van de instrumenten die
de Unie daartoe ter beschikking staan. Tot deze instrumenten behoren de rechtsstaatmissie van de Europese
Unie in Kosovo (EULEX) en de activiteiten die de Europese Unie ondersteunt onder de jaarlijkse
IPA-programma’s voor Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Kosovo.

Wat betreft Kosovo stonden er in de mededelingen over Kosovo van de Commissie van oktober 2009 over
Kosovo diverse belangrijke voorstellen, en de Raad Algemene Zaken heeft ons in december 2009 gevraagd
daarmee verder te gaan. Het gevolg is dat Kosovo later dit jaar feitelijk zal gaan profiteren van het door de
Europese Unie gefinancierde project voor grensoverschrijdende samenwerking. De Commissie zal in 2010,
dit jaar, de IPA-component II voor Kosovo-Albanië en voor Kosovo-de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië mobiliseren. Daar willen we met ingang van volgend jaar ook Kosovo-Montenegro in opnemen.

De Commissie zal de initiatieven die op dit gebied worden genomen nauw blijven volgen via onze
gestructureerde dialoog met de autoriteiten en via onze jaarlijkse verslagen, en het volgende verslag zal in
november 2010 verschijnen.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, hartelijk dank voor uw
uitstekende antwoord. U bent zelf afkomstig uit een prachtige Europese regio, euregio Egrensis. Naar mijn
mening moeten we het kleine grensverkeer versterken, vooral in de regio waar we het nu over hebben,
aangezien de grenzen daar immers nog lang niet open zullen zijn, zodat de mensen nu niet in de rijen met
toeristen moeten gaan staan als ze naar hun veld aan de andere kant willen. We moeten ervoor zorgen dat
de mensen gemakkelijker naar ziekenhuizen in grensgebieden kunnen gaan en dat diploma's worden erkend.
Er moet veel werk worden verricht op dit terrein en ik zou u echt willen vragen om er prioriteit aan te geven.
De mensen daar hebben het echt zwaar.
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Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Dat zou inderdaad een van mijn prioriteiten voor deze regio zijn.
Er was geen tijd om uitgebreid te praten over het belang van regionale samenwerking, vooral in die bewuste
regio. Het punt dat u naar voren brengt, is al een van de onderwerpen geweest in mijn overleg met de Regionale
Samenwerkingsraad, in een follow-up van de vrij succesvolle conferentie in Sarajevo. Dat zal dus een van
mijn prioriteiten blijven, zowel in mijn contacten met de landen aldaar als met de regionale organisaties die
de middelen hebben ons te helpen bij deze gezamenlijke inspanning.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ongetwijfeld weet u dat in
Kosovo een explosieve situatie is ontstaan sinds vorige week vrijdag een handgranaat werd gegooid naar
Serviërs die betoogden tegen de opening van Kosovo-regeringskantoren in Mitrovica.

Omdat in juli een beslissing wordt verwacht van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag in verband
met de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo, zou ik willen vragen of u die actie, dat wil zeggen
het oprichten van kantoren, op objectieve basis provocatief beoordeelt en of die had moeten worden vermeden.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, de kwestie van grensoverschrijdende
samenwerking is erg belangrijk en ik wil de commissaris bedanken voor zijn antwoord.

Ik wil echter dat er nota van wordt genomen dat de titel van de vraag in de officiële aankondiging van het
Parlement onaanvaardbaar is. De internationaal erkende benaming van een van de drie landen is FYROM,
of voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Dat is de officiële benaming van het land, en u weet heel
goed dat er onderhandelingen aan de gang zijn tussen Griekenland en de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië om tot een oplossing van deze kwestie te komen. Het is onaanvaardbaar dat zoiets wordt
geschreven in een aankondiging van het Parlement in een officiële bespreking.

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Nu ik met de twee premiers – premier Gruevski en premier Papandreou
– heb gesproken, kan ik bevestigen dat de besprekingen over het oplossen van de kwestie die door het geachte
lid naar voren is gebracht inderdaad in een vergevorderd stadium zijn. Ik hoop dat de leiders van deze
gelegenheid gebruik zullen maken deze zaken op te lossen, zodat dat land en Skopje hun onderhandelingen
over de toetreding kunnen starten.

Ter beantwoording van de eerste vraag: een paar weken geleden ben ik in het noordelijk deel van Kosovo
geweest. Daar heb ik enkele kantoren van de EU geopend en over de programma’s gesproken, en over de
manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat we alles wat we voor de burgers van Kosovo doen – en natuurlijk
ook voor de burgers van andere landen in de regio – voor iedereen geldt en dat er geen geïsoleerde gebieden
zijn waar de burgers deze mogelijkheden niet hebben.

U hebt volkomen gelijk met het punt dat we, voordat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
plaatsvindt, elk optreden moeten vermijden dat de situatie gewelddadiger of zelfs explosief maakt. Vanuit
die gedachte heeft barones Ashton, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie,
telefoongesprekken gevoerd met leiders, zowel in Pristina als in Belgrado, en hen opgeroepen het
matigingsbeleid voort te zetten, vooral nu we steeds dichter bij de verwachte uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof komen.

De Voorzitter. – Vraag nr. 21 van Nikolaos Chountis (H-0325/10)

Betreft: Volledige tenuitvoerlegging van het associatieakkoord en van het aanvullend protocol door Turkije

In het voortgangsverslag 2009 van de Commissie met betrekking tot Turkije staat "... Turkije heeft het
aanvullend protocol bij het associatieakkoord niet volledig ten uitvoer gelegd ... . Het is een conditio sine
qua non dat Turkije zich houdt aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van het aanvullend protocol
bij het associatieakkoord ... ."

In de wetenschap dat dit het vierde achtereenvolgende jaar is dat Turkije het aanvullend protocol niet uitvoert,
op welke wijze denkt de Commissie dat druk op Turkije moet worden uitgeoefend om dat land te brengen
tot de volledige tenuitvoerlegging van het associatieakkoord en van het aanvullend protocol, gezien het feit
dat de inspanningen in die richting tot nu toe hebben gefaald? Heeft Turkije beloofd het protocol in 2010
te tekenen?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) De Commissie wijst op alle gepaste niveaus bij elke gelegenheid die
zich voordoet nogmaals op haar verzoek aan Turkije om het aanvullend protocol bij de
associatieovereenkomst volledig ten uitvoer te leggen en om alle belemmeringen voor het vrije verkeer van
goederen op te heffen, waaronder ook de beperkingen van rechtstreekse transportverbindingen met Cyprus.
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De Commissie zal in haar volgende jaarlijkse verslag alle kwesties blijven melden die onder de verklaring
van de Europese Raad van 2005 vallen. Zij zal een door feiten onderbouwd, objectief verslag uitbrengen
over de vooruitgang of het ontbreken van vooruitgang met betrekking tot die kwesties, net zoals zij vorig
jaar en het jaar daarvoor heeft gedaan. Op grond hiervan kan de Raad de situatie beoordelen en zijn gepaste
conclusies trekken.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Commissaris, ik dank u ten zeerste voor het antwoord dat u hebt
gegeven.

Ik zou u aanvullend nog de volgende vraag willen stellen: in een recente verklaring van de president van de
Republiek Cyprus, de heer Christofias, heeft hij het openen van nieuwe hoofdstukken in het
pretoetredingsproces van Turkije verbonden met het openen van de haven van Famagusta, en onderstreepte
daarbij dat de haven kan worden overgedragen aan de Verenigde Naties en kan opereren onder auspiciën
van de Europese Unie, aangezien een soortgelijk voorstel in het verleden is geformuleerd, in 2006, met een
positieve reactie van de Verenigde Naties.

Ik zou u daarom willen vragen wat uw mening is, en wat uw reactie is op dit voorstel van de heer Christofias.

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Er zijn een aantal kwesties die in de besprekingen direct of indirect
op tafel liggen om een veelomvattende oplossing te vinden voor de kwestie-Cyprus. De rol van de Commissie
is op dit punt absoluut duidelijk: wij ondersteunen niet alleen dit door de VN geleide proces, wij ondersteunen
niet alleen beide leiders bij het vinden van een oplossing voor deze kwestie, maar wij hebben ook de
persoonlijke gezant van de voorzitter van de Commissie erheen gezonden om de partijen tijdens deze
discussies te helpen met de EU-gerelateerde maatregelen.

Er zijn andere aspecten die bij deze besprekingen waarschijnlijk niet direct op tafel liggen, maar die ermee
te maken hebben, ermee in verband staan. Een daarvan is door u genoemd. De rol van de Commissie is om
beide partijen en andere landen die er belang bij hebben of ermee in verband staan op te roepen om alles te
doen om een oplossing te vinden; om creatief te zijn bij het vinden van een oplossing, en als creatief zijn met
het doel om een oplossing te vinden ook betekent dat dit probleem wordt opgelost, de Commissie deze
oplossing dan zal voorstellen. Wij hopen anders ten zeerste dat de kwestie die u naar voren heeft gebracht
aangepakt en opgelost zal worden in het kader van de overkoepelende besprekingen over een veelomvattende
regeling.

De Voorzitter. – Voordat we overgaan op de aanvullende vraag van de heer Kelly, wil ik u zeggen dat we
gaan eindigen om 20.30 uur. De reden hiervan is niet alleen dat het in de agenda is voorzien, maar ook dat
de tolken tijd moeten hebben om te eten voordat ze om 21.00 uur verdergaan.

De volgende commissaris, de heer De Gucht, zal echter rond 20.15 uur aanvangen en aangezien de vragen
nrs. 27, 28, 29, 30 en 31 niet ontvankelijk zijn, zal hij beginnen met vraag nr. 32 van de heer Tarabella.

Wat betreft de vraag van de heer Crowley, hebben wij geen bericht gekregen over vervanging voor de heer
Crowley en daarom wordt die vraag niet behandeld. We gaan dus verder met de vraag van de heer Howitt
voor een gezamenlijk antwoord.

Mijnheer Gallagher, ik vraag een van de medewerkers om bij u langs te komen om het met u te bespreken.
Nu gaan we terug naar de heer Kelly. Dit is uw tweede en laatste aanvullende vraag.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, opdat u – of de collega’s – niet denken dat de
vragen over Mercosur die ik en andere collega’s hebben gesteld niet-ontvankelijk zijn omdat het geen goede
vragen zijn: ik geloof dat ze niet ontvankelijk zijn omdat het onderwerp voor donderdag op de agenda staat.

Het is belangrijk te benadrukken dat wij, als vragenstellers, niet wisten dat dit zou gebeuren. Sterker nog, wij
hebben druk uitgeoefend om een debat te houden over de bilaterale besprekingen met Mercosur. Daarom
moet de vraag volgens mij als ontvankelijk worden beschouwd; en ik ben van mening dat zij nu moet worden
opgepakt omdat niet alleen ík dat vind: er zijn vele andere collega’s die deze kwestie naar voren willen brengen
en ik ben er zeker van dat andere collega’s de handschoen willen opnemen. Laat me alleen officieel vastleggen
waarom van deze vragen beslist is dat ze niet aan de orde zijn tijdens dit vragenuur, en de collega’s met klem
verzoeken om ons in ons debat hier op donderdag te steunen.

James Nicholson (ECR). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal u niet ophouden, omdat ik begrijp dat u in
tijdnood zit. Ik ben het volledig eens met wat mevrouw McGuinness zojuist heeft gezegd. Ik ben eerlijk
gezegd heel boos over de manier waarop dit is gedaan. Ik weet dat de regels er zijn om aangepast te worden,
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maar dit is een zeer brandend onderwerp en de vraag had vanavond beantwoord moeten worden, omdat
dat ook een betere ondersteuning zou zijn voor het debat dat donderdagochtend wordt gehouden.

De Voorzitter. – Ik heb vernomen dat u beiden auteur bent van de mondelinge vraag en daarom feliciteer
ik u met het feit dat u dit voor donderdag op de agenda hebt gekregen. Er zal dan veel meer gelegenheid zijn
om te debatteren en te discussiëren. Daarom denk ik dat we het zo zullen laten, maar dank u voor uw
commentaar en we zullen proberen de mensen in het vervolg eerder te informeren.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn bureau heeft wel degelijk het Bureau
van de Voorzitter ingelicht dat ik de vraag van de heer Crowley op me zou nemen.

De Voorzitter. – Het spijt me. Het probleem is dat de heer Crowley ons niet heeft ingelicht, en er is mij
gezegd dat dat een vereiste is. Maar we zullen zien hoe we verder gaan, mijnheer Gallagher. Als u geduld
hebt en kunt wachten, zullen we zien hoe we verder gaan.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Ik ben geïnteresseerder in de Turks-Cypriotische sporters, als de Commissie daar
iets over wil zeggen omdat ik, zelf sporter, van mening ben dat er geen grens zou moeten zijn aan de
ontwikkelingsgang van een sporter behalve zijn eigen kunnen. Als die situatie bestaat, heeft de Olympische
Raad in het bijzonder iets gedaan om er iets aan te doen, omdat niet alles aan de Commissie kan worden
overgelaten?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Aangaande deze specifieke kwestie moet ik zeggen dat het probleem
van de isolatie van de Turks-Cypriotische sportmannen en -vrouwen opgelost zou moeten worden door een
interne Cypriotische dialoog, door voortdurende besprekingen om de veelomvattende oplossingen te vinden
waarnaar ik eerder heb verwezen.

Het kader van de Verenigde Naties biedt een geschikte gelegenheid voor dergelijke besprekingen. De Europese
Unie heeft geen bevoegdheid om zich in dergelijke zaken te mengen. Uiteindelijk komt deze
betreurenswaardige situatie voort uit het nog op te lossen probleem-Cyprus. De Commissie ondersteunt de
leiders van de twee bevolkingsgroepen op Cyprus zeer bij de voortdurende onderhandelingen over een
veelomvattende regeling over Cyprus, zoals ik eerder heb gezegd.

Bij een snelle oplossing van de kwestie-Cyprus zou effectief het probleem worden aangepakt dat door de
geachte afgevaardigde naar voren is gebracht, maar ik kan eraan toevoegen dat de Turks-Cypriotische
sportmannen en -vrouwen het recht zouden moeten hebben om vrijelijk te beslissen voor welke bond ze
actief willen zijn. Er moet van geen enkele kant druk worden uitgeoefend. Zoals eerder werd gezegd, dit is
een kwestie voor een interne Cypriotische dialoog.

De Voorzitter. – Vraag nr. 22 van Gay Mitchell (H-0329/10)

Betreft: Vrede in het Midden-Oosten

Ondanks de nabijheid tot het Midden-Oosten en de pogingen een gezamenlijk buitenlands beleid te
coördineren, is de Europese Unie nog steeds een speler aan de zijlijn als het erop aankomt vooruitgang te
boeken in het vredesproces tussen Israëliërs en Palestijnen.

Op welke wijze zet de Commissie het Europees nabuurschapsbeleid in om deze situatie in positieve zin te
beïnvloeden?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) De Europese Unie is een belangrijke actor in het vredesproces in het
Midden-Oosten, zowel in politiek als praktisch opzicht. Op politiek niveau is de rol van de Europese Unie
gebaseerd op sterke bilaterale betrekkingen met alle partners in deze belangrijke regio. Het Europees
nabuurschapsbeleid (ENB) heeft het kader verschaft voor deze bilaterale betrekkingen die op de behoeften
van elk land kunnen worden afgestemd.

De ENB-bijeenkomsten bieden een podium voor een reguliere, diepgaande en stevige bespreking van
verschillende kwesties, met inbegrip van kwesties die te maken hebben met het vredesproces in het
Midden-Oosten.

De Europese Unie heeft ENB-bijeenkomsten met Israël en de Palestijnen gebruikt om verschillende aspecten
aan de orde te stellen: politieke kwesties, de bespreking van specifieke mensenrechtengevallen, de situatie
op de grond, de bijstand die we verlenen, enzovoort. In elk van deze gevallen heeft het ENB-kader geholpen
om een reguliere stroom van informatie en uitwisseling van opvattingen te consolideren.
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Op praktisch niveau bestemt de Europese Unie haar substantiële steun voor deze regio op basis van de
bilaterale beraadslagingen in het ENB-kader. Zo is de Europese Unie een partij die een belangrijke bijdrage
levert aan de Palestijnse inspanningen om een staat op te bouwen en aan de verlening van hulp aan de
vluchtelingen in het hele Midden-Oosten. Naast nauwe bilaterale betrekkingen heeft de Europese Unie
consequent een multilaterale benadering van het vredesproces in het Midden-Oosten ondersteund. De Unie
voor het Middellandse-Zeegebied biedt nog een forum waarop het vredesproces in het Midden-Oosten door
alle partners in deze regio kan worden besproken.

Daarnaast is de Europese Unie, met de Verenigde Staten, Rusland en de Verenigde Naties, lid van het Kwartet,
dat de huidige nabijheidsbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen steunt. Op zijn bijeenkomst van 19 maart
2010 heeft het Kwartet aangegeven dat een vredesakkoord dat een oplossing biedt voor alle kwesties in
verband met de definitieve status binnen 24 maanden tot stand moet zijn gebracht.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Ik wil de commissaris bedanken voor zijn antwoord. Is de commissaris niet
bezorgd dat de Arabische staten in het Midden-Oosten hun verplichtingen inzake humanitaire hulp in de
regio onveranderlijk niet nakomen? Zij hebben dat in de afgelopen twintig jaar slechts één keer gedaan – ik
meen midden jaren tachtig – terwijl de sterk onder druk staande belastingbetaler in de Europese Unie in
moeilijke tijden aan zijn verplichtingen voldoet. Wat heeft u gedaan om deze kwestie ter sprake te brengen?

Ten tweede begrijp ik uit de getuigenverklaring van de heer Ging van gisteren van de UNRWA aan de
gezamenlijke commissies, onder leiding van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, dat de inspanningen
van non-gouvernementele organisaties wel degelijk succesvol zijn geweest in het onder druk zetten van de
Israëlische regering op het gebied van humanitaire hulp, iets waarin we afzonderlijk niet in geslaagd zijn.

We weten allemaal wat de uitkomst zal zijn: het wordt een tweestatenbenadering en we hebben de routekaart.
Maar hebben we geen nieuwe manieren nodig om onze boodschap over te brengen aan zowel de Israëli’s
als de Palestijnen in de regio?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Ik zou willen beginnen waar de geachte afgevaardigde is geëindigd.

We moeten de kanalen die we hebben maximaal gebruiken en waar nodig nieuwe vinden. Het vredesproces
in het Midden-Oosten, en juist deze regio, is inderdaad een terrein waarop we nauw samenwerken met Cathy
Ashton, de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie. Het is een terrein waarop we goede
hoop hebben dat we de vruchten zien van een externe dienst en beleid van de Europese Unie van het
post-Lissabon-tijdperk, waarin de communautaire benadering en de instrumenten van ons gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid bijeen worden gebracht.

Wat het eerste deel van uw vraag betreft, ik ben er trots op dat de Europese Unie een van de grootste donoren
is en trots dat de Europese Unie die steun nu kanaliseert ten behoeve van activiteiten op het gebied van
staatsopbouw. Ik maak me tegelijkertijd zorgen dat andere landen, in het bijzonder de rijke landen in de
regio, niet genoeg doen om onze inspanningen te evenaren.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Mijn vraag had een tweede deel, dat ging over de noodzaak om onze boodschap
op een andere manier over te brengen. Ngo’s kunnen binnenkomen, hun boodschap opdringen en op de
agenda krijgen, en vervolgens zitten we in de situatie dat ze zeggen dat vreedzame middelen niet werken.
Hebben we niet een nieuwe manier nodig om onze boodschap over te brengen?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Het spijt me, ik dacht dat ik die specifieke vraag aan het begin van
mijn antwoord had beantwoord.

Mijn antwoord was “ja”, dat hebben we inderdaad nodig, en we zijn in gesprek en nauwe afstemming met
de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie over hoe we dat het beste kunnen doen en
hoe we in deze specifieke regio de instrumenten kunnen combineren die de externe dienst van de Europese
Unie tot zijn beschikking heeft na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Onze speciale vertegenwoordiger, Tony Blair, heeft de indruk gewekt dat
Israël de blokkade van Gaza gaat opheffen. Maar vanochtend hoorden we van John Ging, de operationeel
directeur van de UNRWA, dat mensen het in de praktijk, hoewel Israël nu toestaat dat er voedsel binnenkomt,
niet kunnen betalen omdat er niets wordt toegelaten voor de handel of het bedrijfsleven om werkgelegenheid
en vooruitzichten op een baan te scheppen, waardoor ze voldoende inkomen krijgen.

Ik denk dat het beleid van Israël door velen van ons als misleidend is beschouwd. Het Parlement heeft de
Commissie en de Raad de afgelopen maand opgeroepen om niet langer alleen maar woorden te gebruiken
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en eens actie te gaan ondernemen. Via de Associatieovereenkomst heeft de Commissie de macht om Israël
onder druk te zetten. Wanneer gaan we eens actie zien van de Commissie om ervoor te zorgen dat het ontzet
van Gaza plaatsvindt?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Om eerlijk te zijn ben ik er niet zeker van dat de
Associatieovereenkomst en dat kader de beste manier zijn om iemand onder druk te zetten.

De geachte afgevaardigde is op de hoogte van de bereidheid van Israël om de relatie tussen de staat Israël en
de Europese Unie op te waarderen – de zogenoemde advanced status – maar, onder andere vanwege de redenen
die door Parlementsleden zijn genoemd, is op die wens niet positief gereageerd door de Europese Unie.

Wat nu nodig is, is een politieke oplossing voor de afsluiting van Gaza. Catherine Ashton, de hoge
vertegenwoordiger en vicevoorzitter, is bijna dagelijks bezig om juist deze kwestie op te lossen. Ik stond op
het punt om naar de regio te gaan, maar we waren het er beiden over eens dat het het beste zou zijn om eerst
naar een politieke oplossing te zoeken voor de ontsluiting van de regio, en dat de Commissie vervolgens zou
kijken hoe zij de regio het beste zou kunnen dienen, en dan niet alleen door humanitaire hulp.

De Voorzitter. – Mijn verontschuldigingen aan mevrouw Ludford, die de zaal nu heeft verlaten. Ik heb
eerder gezegd dat we niet aan haar vraag toe zouden komen, maar we komen er wel aan toe, omdat de
vraagstellers van de vragen aan de heer De Gucht niet in de zaal aanwezig zijn.
Vraag nr. 26 van Ryszard Czarnecki (H-0342/10)

Betreft: Vooruitgang bij de democratisering van Georgië en Azerbaidzjan

Hoe beoordeelt de Commissie de duidelijke vooruitgang op het gebied van democratisering en naleving van
de mensenrechten, zoals die gerealiseerd werd in Georgië (in het licht van de recente verkiezingen) en
Azerbaidzjan? Is de Commissie voornemens om staten te belonen die voortgang hebben geboekt ten aanzien
van de naleving van Europese normen?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele waarden
en de democratische normen hoog houden vormen de kern van het Europees nabuurschapsbeleid. De
Commissie volgt de tenuitvoerlegging van de actieplannen EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië sinds 2006
nauwlettend, toen de actieplannen werden ondertekend. Deze monitoring is opgenomen in het jaarlijkse
voortgangsverslag van de Commissie, dat we elk voorjaar uitgeven.

In het geval van Azerbeidzjan geeft de beoordeling van het afgelopen jaar aan dat er sprake is van een
onevenwichtige ontwikkeling op het gebied van de democratisering en de mensenrechten. Wij hebben enkele
positieve ontwikkelingen opgemerkt, maar wij blijven ons in het bijzonder zorgen maken over de vrijheid
van meningsuiting en de mediavrijheid, een beoordeling die het Europees Parlement in zijn resolutie van
17 december 2009 heeft onderschreven.

Wat Georgië betreft, het land heeft in 2009 goede vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van de
prioriteiten van het actieplan van het ENB, in het bijzonder op het gebied van de rechtsstaat, de hervorming
van het rechtsstelsel, goed bestuur en de strijd tegen corruptie. De mensenrechtenkwesties worden regelmatig
besproken via de mensenrechtendialoog tussen de EU en Georgië, die in 2009 tweemaal bijeen is gekomen
en deze week opnieuw in Tbilisi bijeen zal komen om te kijken hoeveel vooruitgang er is geboekt.

De Commissie volgt de ontwikkelingen in beide landen, ook in relatie tot de verplichtingen die zij op zich
heeft genomen in de context van de Raad van Europa en de OVSE. De Commissie gaat op verschillende
niveaus door met het ter sprake brengen van haar zorgen bij de regering van Azerbeidzjan en van Georgië.

De Commissie beoordeelt de vooruitgang in haar jaarverslagen over de tenuitvoerlegging van de actieplannen
die met de partnerlanden zijn afgesproken. De financiële plaatsbepalingen van de ENB-partners door middel
van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument zal vanaf volgend jaar op een objectieve en
transparante manier weerspiegelen in welke mate de waarden die aan het ENB ten grondslag liggen op het
gebied van democratisch bestuur en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in
feite worden gedeeld.

Bovendien voorziet het oostelijk partnerschap in nieuwe en ambitieuze associatieovereenkomsten tussen
de Europese Unie en die partnerlanden die bereid en in staat zijn om aan de eruit voortvloeiende
inspanningsverplichtingen te voldoen, met inbegrip van de inspanningsverplichtingen inzake goed bestuur.
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Jacek Włosowicz, ter vervanging van de auteur. − (PL) Mijnheer Füle, dank u voor uw antwoord. De vraag
luidde echter: is er als onderdeel van de werkzaamheden van de Commissie een specifieke vorm van
goedkeuring of aanmoediging mogelijk of voorzien om speciale aandacht te vragen voor het feit of landen
die akkoord gaan met gemeenschappelijke afspraken en ze uitvoeren, kunnen rekenen op een speciale
premie?

Štefan Füle, lid van de Commissie. − (EN) Ik ben het eens met de benadering dat nabuurschapsbeleid gaat over
hervorming ten behoeve van hervormingen. Hoe meer onze partners zich verplichten tot hervormingen,
hoe actiever de Commissie dat land steunt en er actief voor zorgt dat de hervormingen goedgekeurd en
uitgevoerd worden.

Als je kijkt naar de landen die aan het oostelijk partnerschap deelnemen, dan zie je dat dit beleid ook echt
werkt. We hebben dezelfde verzameling instrumenten: de associatieovereenkomst, de overeenkomst inzake
economische integratie en een methode om met mobiliteit en kwesties rond visa om te gaan. Als je kijkt
naar de deelnemers aan het oostelijk partnerschap, dan kun je een groot verschil zien in hun houding ten
opzichte van hervormingen en in de houding van de Commissie ten aanzien van die landen. Ik zou Moldavië
als een goed voorbeeld kunnen aanhalen, het land waarmee we om precies te zijn onderhandelingen over
een toetredingsverdrag zijn begonnen, waarmee we de dialoog over visa zijn aangegaan, en waarmee we,
naar ik hoop, binnenkort ook onderhandelingen zullen beginnen over de overeenkomst inzake economische
integratie, ook wel bekend als de vergaande en veelomvattende vrijhandelsovereenkomsten.

Vraag nr. 32 van Marc Tarabella (H-0309/10)

Betreft: Schending door Europese invoerders van de voorschriften betreffende eerlijke handel

De voorbije maanden is uit verscheidene affaires en met name rechtszaken gebleken dat Europese invoerders
en verdelers de elementairste regels inzake eerlijke handel hebben geschonden (werktijd, kinderarbeid,
overuren, enzovoorts) terwijl ze met bedrieglijke reclame en zogenaamd ethische labels het tegendeel
beweerden.

Kan de Commissie meedelen op welke manier zij de verplichting tot eerbiediging van de sociale
minimumnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opneemt in de handelsovereenkomsten
waarover zij voor de Europese Unie onderhandelt, op welke manier zij de naleving van deze verplichting
controleert en welke sancties zij neemt bij aangetoonde niet-naleving, zoals in het geval van Lidl, een
onderneming die hiervoor onlangs door een Duitse rechtbank veroordeeld is?

Vraag nr. 33 van Linda McAvan (H-0353/10)

Betreft: Eerlijke handel

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben erkend dat initiatieven voor eerlijke handel
bijdragen tot duurzame ontwikkeling en meer rechtvaardigheid in de handel introduceren, wat een van de
doelstellingen van het nieuwe EU-Verdrag is. De Europese burgers steunen ook duidelijk producten van
eerlijke handel en dat blijkt uit een forse stijging van de verkoop, met name in mijn eigen lidstaat, het VK,
waar de verkoop met 12 procent is gestegen. Bovendien zijn honderden gemeentes Fair Trade-steden
geworden.

Commissaris Mandelson heeft in 2006 de coördinatie van kwesties inzake eerlijke handel in het DG Handel
op zich genomen. Is de Commissie voornemens deze bevoegdheid te behouden? Hoe denkt de Commissie
ervoor te zorgen dat er een coherent beleid in de hele EU is zodat initiatieven voor eerlijke handel hun rol
kunnen vervullen en bijdragen tot meer rechtvaardigheid in de internationale handel?

Karel De Gucht, lid van de Commissie. − (EN) Fair trade-achtige regelingen, of anders gezegd “particuliere
programma’s om duurzaamheid te waarborgen”, om ze hun juiste, zij het tamelijke omslachtige benaming
te geven, moeten een belangrijke rol spelen bij de bevordering van ontwikkeling en het verstrekken van
informatie over de keuzemogelijkheden van de klant. Een van hun grootste kwaliteiten is dat ze
niet-gouvernementeel van aard zijn. Zoals in de mededeling van de Commissie van mei 2009 over deze
regelingen naar voren kwam, zou overheidsbemoeienis beperkt moeten zijn om de dynamische aard van de
fair trade en de uitdrukking van consumentenvoorkeuren niet in de weg te staan.

Ik zou ook willen erkennen dat er aanzienlijke ruimte is om de consument in verwarring te brengen. Daarom
ondersteunt de Commissie inspanningen van organen als de ISEAL Alliance, het International Trade Center
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en de UNCTAD om meer duidelijkheid te verschaffen over de duurzaamheidscriteria die voor de verschillende
regelingen worden gebruikt.

In de Commissie zijn verschillende Commissieleden verantwoordelijk voor fair trade-achtige regelingen,
afhankelijk van het betreffende initiatief. Zo hebben de diensten van de Commissieleden Tajani en Barnier
het voortouw genomen bij het maken van de handleiding voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Die
van Commissielid Dalli nemen het voortouw bij het informeren van de EU-consument en die van Commissielid
Piebalgs nemen het voortouw als het gaat om projecten in ontwikkelingslanden.

Het DG Handel speelt momenteel een centrale, coördinerende rol om te garanderen dat de beleidsinitiatieven
van de EU coherent zijn en stroken met de mededeling van 2009, en ik ben bereid om deze coördinerende
rol voort te zetten overeenkomstig de verplichtingen die door mijn voorgangers zijn aangegaan.

Linda McAvan (S&D). − (EN) Het doet me deugd te horen dat u gaat coördineren. Uw diensten zullen een
lichtend voorbeeld en een schakel met fair trade bieden, en ik vraag me af hoe sterk u betrokken bent geweest
bij de kwestie van het maatschappelijk verantwoord inkopen die bij Commissielid Barnier ligt. Wij hebben
zeker coördinatie nodig, omdat we er enkele weken geleden achterkwamen dat er formuleringen waren in
die tekst– die binnenkort naar buiten komt – die de fair trade schade zouden hebben toegebracht.

Gelukkig heeft Commissielid Barnier ingegrepen, maar ik meen dat er uit de oorspronkelijke tekst duidelijk
een gebrek aan samenhang sprak, daarom, valt het onder uw dienst als coördinerende groep, legt u
verbindingen met alle verschillende diensten en hoe gaat dat in de praktijk werken?

Karel De Gucht, lid van de Commissie. − (EN) Dat zal op het niveau van de diensten onderling gebeuren, en
wij zullen ervoor zorgen dat we veelvuldig afstemming zoeken bij de andere betrokken Commissieleden,
zodat uit deze coördinatie een EU-beleid hierover voortkomt op basis van de mededeling uit 2009. Zo nodig
zal ik uiteraard ook rechtstreekse besprekingen voeren met mijn collega’s, de leden van de Commissie.

De Voorzitter. – Dank u voor uw beknopte antwoord, commissaris.

Daar de vraagsteller afwezig is, komt vraag nr. 34 te vervallen.

Vraag nr. 35 van Richard Howitt (H-0347/10)

Betreft: Ontwerp van vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia

Is de Commissie van mening dat de afgesloten en geparafeerde vrijhandelsovereenkomst door de nationale
parlementen van de EU-lidstaten moet worden geratificeerd?

Vraag nr. 36 van David Martin (H-0352/10)

Betreft: Vrijhandelsakkoord EU-Colombia

Kan de Commissie, na de ondertekening van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Colombia vorige maand
in Madrid, verduidelijken wanneer het akkoord in het kader van de goedkeuringsprocedure waarschijnlijk
zal worden toegezonden aan het Parlement? Kan de Commissie bevestigen dat met Colombia een
mensenrechtenclausule is overeengekomen en kan zij ook meedelen of de tekst van deze clausule aan het
Parlement is toegezonden?

De mensenrechtenclausule in kwestie moet de bepaling omvatten dat het akkoord wordt opgeschort, wanneer
de mensenrechten worden geschonden. Kan de Commissie bijgevolg details verstrekken over de procedure
voor de opschorting van het akkoord, dat wil zeggen is de Commissie als enige bevoegd om een voorstel
voor opschorting in te dienen en is een gekwalificeerde meerderheid of zijn eensluidende stemmen in de
Raad ter ondersteuning van dit voorstel vereist? Kan de Commissie daarnaast aangeven welke rol het Parlement
en belanghebbende derden, bijvoorbeeld vakbonden, met betrekking tot een eventueel voorstel of besluit
om het akkoord op schorten, zullen spelen?

Kan de Commissie ook meedelen of het akkoord zal moeten worden geratificeerd door de nationale
parlementen en wat in dit geval het tijdschema en de procedure zijn?

Karel De Gucht, lid van de Commissie. − (EN) Inderdaad heel kort, omdat dit een onderwerp is waarop we
uitgebreid zouden kunnen ingaan. Laat me alleen zeggen dat de onderhandelingen over een
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru inderdaad onlangs zijn afgerond, maar de
overeenkomst is nog niet formeel geparafeerd.
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De tekst van de overeenkomst wordt momenteel aan een juridische beoordeling onderworpen om te
garanderen dat de twee onderhandelde teksten in het Engels en het Spaans coherent zijn en met elkaar
overeenkomen. Dat zal waarschijnlijk in het najaar van dit jaar klaar zijn en wanneer de definitieve teksten
eenmaal door de onderhandelaars zijn geparafeerd, zal de Commissie deze bij de Raad indienen ter
ondertekening en sluiting van de vrijhandelsovereenkomst (FTA).

De FTA zal officieel door de Raad ter ondertekening worden ingediend bij het Europees Parlement om zijn
toestemming te verkrijgen nadat het besluit van de Raad is goedgekeurd. In dit stadium is het moeilijk om
de precieze datum hiervan te voorspellen, maar het zal naar verwachting in de tweede helft van 2011
plaatsvinden.

Het is nog niet duidelijk of ook de nationale parlementen worden verzocht om de overeenkomst goed te
keuren. Zodra de definitieve tekst van de FTA is geconsolideerd, zal de Commissie onderzoeken of ratificatie
door de lidstaten nodig is, gezien de nieuwe verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten die
uit het Verdrag van Lissabon voortvloeien.

Ik kan bevestigen dat de overeenkomst met Colombia en Peru ook een ondubbelzinnige bepaling over de
mensenrechten bevat. Aangezien deze bepaling een essentieel onderdeel van onze relatie uitmaakt, kan zij
in het geval van een schending zonder voorafgaand overleg tot de eenzijdige opschorting van
handelspreferenties leiden. Een dergelijke opschorting zou tot stand komen via een beslissing die door de
Raad met een gekwalificeerde meerderheid is genomen op basis van een voorstel van hetzij de Commissie
of de hoge vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, overeenkomstig artikel 218,
lid 9, van het Verdrag over de werking van de EU.

De hele tekst van de overeenkomst, met inbegrip van de bepaling over de mensenrechten, is na de afronding
van de onderhandelingen in maart van dit jaar naar de Commissie internationale handel doorgestuurd.

Richard Howitt (S&D). − (EN) Dank u, commissaris, voor dit antwoord. Zou u iets kunnen zeggen over
of u op de hoogte was van de gelekte documenten van de inlichtingendienst van de Colombiaanse regering,
DAS, waaruit blijkt dat er mogelijk onwettige activiteiten van de inlichtingendienst hebben plaatsgevonden
op Europese bodem tegen de Belgische humanitaire organisatie Broederlijk Delen, de Fédération internationale
des droits de l’homme (de Internationale federatie voor de mensenrechten), Amnesty International in Madrid
en andere bonafide mensenrechtenorganisaties, en zelfs tegen de Subcommissie mensenrechten van dit
Parlement?

Bent u het ermee eens dat dit relevante en serieus te nemen informatie is die nader onderzocht moet worden
en die relevant is voor hoe we verder omgaan met de ontwerpvrijhandelsovereenkomst met Colombia?

David Martin (S&D). − (EN) De hoge vertegenwoordiger heeft de mensenrechten beschreven als een zilveren
draad die door ons gehele externe beleid zal lopen. Kan de Commissie ons mededelen of en op welke wijze
er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de vermoedelijke reactie van Colombia op de ondertekening van
het vrijhandelsakkoord? Wat voor onderzoek heeft zij uitgevoerd om wel of niet aan te tonen dat dit de
mensenrechtensituatie zal verbeteren in plaats van belemmeren?

Ik heb de woorden van de commissaris over de opschortingsclausule gehoord. Ik juich dit toe, maar voordat
we een dergelijk akkoord ondertekenen moeten we er zeker van zijn dat zo’n akkoord de mensenrechten
zal bevorderen en niet zal terugbrengen tot een eerder niveau. Ik wil weten of dit op enige wijze is geëvalueerd.

Karel De Gucht, lid van de Commissie. − (EN) Ten eerste zijn we, wat betreft de vermeende spionage door de
geheime diensten, op de hoogte van de verslagen die hierop betrekking hebben, en we nemen dit zeer serieus.
De Commissie heeft dit onderwerp aan de orde gesteld tijdens haar dialoog met de Colombiaanse regering,
tijdens het bezoek van DAS-directeur Felipe Muñoz aan de Commissie in maart 2010 en door middel van
de contacten tussen de EU-delegatie in Bogotá met DAS en andere overheidsdiensten. We zullen zeer nauw
toezicht blijven houden op deze zaak.

Wat betreft de vraag van David Martin kan ik mededelen dat we die evaluatie hebben uitgevoerd. Het is in
wezen een politieke beoordeling. U bent op de hoogte van de rechtsmiddelen, en dit zijn de juiste middelen.
Ik ben het echter met u eens dat het, voordat er gesproken wordt over rechtsmiddelen, duidelijk moet zijn
dat het beleid zelf, namelijk het tot stand brengen van een vrijhandelsakkoord, de mensenrechten zal
bevorderen of in elk geval niet zal belemmeren. De uitkomst van ons onderzoek, en van mijn persoonlijke
politieke bevindingen, is dat het sluiten van een vrijhandelsakkoord gezien de algemene toestand in Colombia
een positieve uitwerking zal hebben op de mensenrechten.
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De Voorzitter. – Dank u, commissaris. Dank u, collega’s, voor uw vragen. De Voorzitter van het Europees
Parlement is geheel onpartijdig en onafhankelijk, maar ik hoop dat Nederland wint!

Vragen die bij gebrek aan tijd niet aan bod gekomen zijn, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage).

Het vragenuur is gesloten.

(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat)

VOORZITTER: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

15. Nieuwe voedingsmiddelen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de aanbeveling (A7-0152/2010) voor de tweede lezing van Kartika Tamara
Liotard, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid betreffende het standpunt
van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement
en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1331/2008 en
houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie
[11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)].

Kartika Tamara Liotard, rapporteur. − Voorzitter, ik wil ook alle aanwezige en niet aanwezige
schaduwrapporteurs en collega's hartelijk bedanken voor de echt geweldige samenwerking.

Het doel van de nieuwe voedingsmiddelenverordening zou wat mij betreft uiteindelijk breder moeten zijn
dan puur en alleen voedselveiligheidsaspecten omdat in de huidige maatschappij ook andere aspecten een
belangrijke rol voor de consument spelen. Denk aan milieuaspecten, dierenwelzijnaspecten en ethische
bezwaren. We hebben het hier immers vaak over voedsel waaraan geknutseld is. Innovatie is prima, maar
niet ten koste van het leven en de gezondheid van de mens. Gelukkig is een grote meerderheid van het
Parlement het hierover met mij eens en ik hoop dat we ook de Raad over de streep kunnen trekken.

Wat zijn eigenlijk nieuwe voedingsmiddelen? Nu, dat zijn producten die nog niet op de EU-markt waren
vóór 15 mei 1997 omdat ze bijvoorbeeld nog niet waren uitgevonden of omdat we ze in de EU nog niet als
levensmiddelen kenden. Een van de voorbeelden hiervan is nanotechnologie. De producenten willen dit
graag op de markt introduceren. Voor de consument zijn nieuwigheden altijd hartstikke leuk en nieuwe
technologieën kunnen ons ook helpen om bijvoorbeeld obesitas te bestrijden. Aan de andere kant moeten
we heel erg voorzichtig zijn met het toelaten van nieuwe technologieën als we niet zeker weten dat deze
nieuwe technologieën niet schadelijk voor de gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn zijn. Een van mijn
uitgangspunten is dan ook dat als er een nieuw voedingsmiddel op de markt wordt geïntroduceerd, altijd
het voorzorgsbeginsel moet gelden. Géén gegarandeerde veiligheid, dan niet op ons bord. Verder moet de
consument altijd kunnen kiezen, dus als het een nieuw voedingsmiddel betreft, vermeld het dan op het etiket.

Nu het struikelblok: vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Uit onderzoek is gebleken dat
consumenten steeds meer geld uitgeven aan dierlijke producten die diervriendelijk zijn geproduceerd.
Gekloonde dieren zijn vaak verminkt of hebben ziektes. Het merendeel komt zelfs niet levend ter wereld,
met andere woorden diervriendelijkheid is hier ver te zoeken. In de EU is het klonen van dieren voor menselijke
consumptie nog geen commerciële praktijk. De kans dat geïmporteerd kloonvlees al op ons bord ligt, is
echter niet meer uit te sluiten. Er bestaan geen specifieke EU-regels voor kloonvlees, noch voor het in de
handel brengen van kloonzaad.

De discussie rondom kloonvlees is niet nieuw. Al sinds 2006 debatteert het Europees Parlement over het
klonen van dieren. In 2008 nam het een resolutie van Neil Parish aan om de handel in kloonvlees te reguleren.
Echter, in de gesprekken met de Raad over dit verslag werd het duidelijk dat aan deze oproep van het Parlement
geen gehoor zou worden gegeven. De Raad was van mening dat vlees van gekloonde dieren onder de nieuwe
voedingsmiddelenregelgeving zou moeten komen te vallen. Het Parlement kon daarom met de Raad in
tweede lezing geen overeenstemming bereiken. Als het Parlement zou instemmen met kloonvlees als onderdeel
van de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving, dan zou het Parlement indirect instemmen met het feit dat
kloonvlees op uw bord terecht kan komen.

Verder zal bij de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving vooral gekeken worden naar de veiligheid voor
consumptie en veel minder naar dierenwelzijns- en ethische aspecten. Met klem vraag ik daarom om aparte
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regelgeving over het klonen van dieren. De tijd dringt, want in de Verenigde Staten is de handel in kloonvlees
en kloonzaad enkele maanden geleden vrijgegeven. Zonder Europees standpunt is de kans groot dat er
kloonvlees of kloonzaad ongemerkt en ongehinderd op de EU-markt kan komen. Ik kan alleen maar hopen
dat het Parlement op dit punt net zo standvastig zal zijn als in de afgelopen drie jaar. We moeten niet op het
laatste moment met onaangename verrassingen komen, want het lijkt mij als politicus verrekte lastig om
aan de kiezer uit te leggen waarom wij - zonder publiek debat hierover - kloonvlees op het bord van onze
consumenten scheppen.

John Dalli, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, in maart 2009 is door het Parlement over
het voorstel betreffende nieuwe voedingsmiddelen in eerste lezing gestemd. Een groot aantal van de
aangenomen amendementen zijn opgenomen in het standpunt van de Raad dat in maart 2010 in eerste
lezing is goedgekeurd.

Het standpunt van de Raad omvat het beginsel dat innovatieve producten goedgekeurd dienen te worden
voordat ze op de markt worden gebracht, zodat consumenten gerust kunnen zijn dat de nieuwe
productietechnieken veilig zijn voor mens en dier en dat ze zowel de belangen van de consument als het
milieu in acht nemen. De goedkeuringsprocedure zal door de voorgestelde procedure worden vereenvoudigd
en versneld. Dit gebeurt door middel van een door de EAVV uitgevoerde risicobeoordeling van
voedingsmiddelen en door het vaststellen van een precieze einddatum voor ieder stadium van het proces.
De procedure omvat tevens een verbeterde veiligheidsbeoordeling, die het mogelijk maakt dat veilige
traditionele voedingsmiddelen uit derde landen gemakkelijker in de EU kunnen worden ingevoerd. Ik bedank
het Parlement voor zijn brede steun ten aanzien van het verbeterde voorstel voor het vereenvoudigen van
de goedkeuringsprocedure.

Met het oog op nanomaterialen wil ik onderstrepen dat de Commissie overweegt het verzoek van het
Parlement voor de systematische etikettering van alle levensmiddelen die nanomaterialen bevatten goed te
keuren. Voordat de definitieve tekst wordt vastgesteld moeten we echter overeenstemming bereiken over
de aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon, vooral die bepalingen die betrekking
hebben op de noodzakelijke aanpassingen binnen de definitie van nanomaterialen. Ik heb er vertrouwen in
dat een evenwichtige oplossing kan worden bereikt, zodat tijdig de laatste hand kan worden gelegd aan een
verbetering van de tekst.

Wat het klonen van dieren betreft deel ik het belang dat het Parlement hecht aan dit zeer gevoelige onderwerp.
Zoals de geachte Parlementsleden zich zullen herinneren is het mijn taak om vóór november 2010 een
verslag te produceren dat ingaat op alle aspecten van het klonen voor de voedselproductie, indien nodig
gevolgd door wetgevingsvoorstellen. Ik betrek hierbij graag alle aspecten, met name die welke betrekking
hebben op de gezondheid en het welzijn van gekloonde dieren, zowel tijdens hun productieve leven als
daarbuiten. De invloed op de internationale handel van mogelijke maatregelen die verband houden met
klonen is ook een belangrijk aspect dat in het verslag naar voren zal komen. Ik zal de conclusies van het
verslag zonder een vooropgezet oordeel bekijken, om te komen tot een bevredigende en gepaste oplossing
die doeltreffend kan worden uitgevoerd. Het verslag zal fungeren als startpunt voor verdere discussies, en
het doel zal zijn te komen tot een voor alle instellingen bevredigende oplossing.

Tot slot wil ik de rapporteur, mevrouw Liotard, en de schaduwrapporteurs bedanken voor hun waardevolle
bijdrage aan dit belangrijke wetgevingsvoorstel. Ik zie uit naar het oordeel van de Parlementsleden.

Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, zoals u heeft
gezegd is deze verordening zeer belangrijk, niet alleen voor consumenten, maar ook voor de
voedingsmiddelenindustrie. Het gaat om nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe productiemethodes van
voedingsmiddelen.

Zoals hier al gezegd, was het meest controversiële thema de kwestie rond vlees afkomstig van gekloonde
dieren en hun nakomelingen, aangezien het meestal niet zozeer het gekloonde dier is dat in de voedselketen
belandt, maar zijn nakomelingen. Naar mijn mening was het een verstandige zet van het Parlement om het
thema van vlees van gekloonde dieren uit dit voorstel te halen, omdat we ons niet kunnen beperken tot
enkele paragrafen over zo’n nieuwe techniek als het klonen van dieren, ook al is het in sommige landen al
normaal.

Er is een amendement over deze kwestie waarin de Commissie wordt gevraagd om, zoals beloofd, een verslag
en een wetgevingsvoorstel voor te leggen. Er is enig debat hier, zelfs binnen mijn eigen fractie, over de vraag
of we de Commissie moeten verzoeken een voorstel voor te leggen dat het vlees van gekloonde dieren
verbiedt, of dat we de Commissie slechts moeten verzoeken een voorstel te doen. Ik ben van mening dat de
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Commissie het voorstel moet doen en dat wij haar niet moeten vertellen hoe ze dat moet doen. De Commissie
moet het voorstel indienen, vervolgens zullen wij daarover in het Parlement debatteren en aangeven of wij
ons erin kunnen vinden of niet. Zo niet, dan passen wij het aan. Dat is mijn standpunt, maar onze fractie is
verdeeld en we zullen morgen dus niet eensluidend stemmen.

Er is nog een zaak die mij zeer interesseert en die u zelf ook heeft genoemd, namelijk de kwestie rond
nanomaterialen. Ik ben het ermee eens dat we een nieuwe definitie nodig hebben, maar we moeten onszelf
niet beperken tot een definitie en label. Aan de goedkeuring van nanomaterialen moeten uitgebreide
wetenschappelijke studies voorafgaan, omdat het om nieuwe materialen gaat die in levensmiddelen zullen
worden verwerkt en omdat voedselveiligheid voorop dient te staan. Ik hoop en vertrouw erop dat dit ook
het geval zal zijn.

Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie. – (RO) Om te beginnen wil ik de rapporteur bedanken voor
haar inspanningen en haar samenwerking bij veel van de belangrijke punten van onze fractie.

De belangrijkste zorg van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het
Europees Parlement was nog steeds gerelateerd aan voedsel verkregen uit gekloonde dieren. Er is beperkt
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het eten van voedsel uit gekloonde dieren, en er is geen onderzoek
dat concludeert dat dergelijk voedsel veilig is om te eten.

Ethische zorgen over klonen, het gebrek aan kennis over de effecten op consumenten van het eten van
dergelijk voedsel en kwesties met betrekking tot dierenwelzijn leiden tot de conclusie dat klonen ten behoeve
van de voedselvoorziening niet gerechtvaardigd is.

Het verslag gaat ook over de kwestie van voedselproducten die nanomaterialen bevatten en over voedsel dat
met nanotechnologie is geproduceerd. De effecten van nanomaterialen op het menselijk lichaam zijn
onbekend. Wij moeten ons uiterste best doen om te zorgen voor een veilige consumptie. Daarom steunen
we de speciale methoden, ontwikkeld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, voor het beoordelen
van de risico's, voordat dergelijk voedsel wordt goedgekeurd voor de verkoop. We moeten
voedseltechnologieën voorzichtig benaderen als we de effecten op het menselijk lichaam en het milieu niet
volledig kennen.

Het is ook belangrijk om de consument te informeren over wat hij eet. Daarom steun ik de
etiketteringsvoorschriften.

Hoewel voedselveiligheid voor mensen de belangrijkste doelstelling van deze verordening zou moeten zijn,
is ook dierenwelzijn een belangrijke zorg. Ik geef van harte mijn steun aan de amendementen die het
dierenwelzijn verbeteren, zoals de ontwikkeling van alternatieve testmethoden en de uitwisseling van gegevens
tussen aanvragers voor nieuwe voedingsmiddelen, als dit extra dierproeven kan voorkomen.

De positie van het Europees Parlement over deze onderwerpen was zeer helder bij de eerste lezing, en het
verslag is met grote meerderheid aangenomen. Gegeven het feit dat de Raad zeer aarzelend is geweest over
het bereiken van een compromis over de kwestie van levensmiddelen afkomstig van gekloonde dieren, is
het belangrijk dat het Parlement nu een stevig standpunt inneemt. Wij vertegenwoordigen de burgers en dat
moeten we niet vergeten.

Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ook ik wil mijn
dank betuigen aan de rapporteur. Namens onze schaduwrapporteur mevrouw Lepage wil ik tevens onze
steun betuigen aan de belangrijkste kernpunten van het verslag dat door de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid is aangenomen.

Zoals mijn collega reeds opmerkte is het belangrijkste onderwerp dat bij de herziening van de verordening
betreffende nieuwe voedingsmiddelen eruit springt, de kwestie van het klonen van dieren. Hoewel er tot
dusver bij de productie van vlees van gekloonde dieren geen sprake is van zorg omtrent de veiligheid, roept
een dergelijke technologie nog altijd ernstige vragen op ten aanzien van dierenwelzijn, de afname van de
biodiversiteit en ethische bezwaren.

Daarom willen wij vlees dat geproduceerd is van gekloonde dieren en hun nakomelingen, uitsluiten van het
toepassingsgebied van deze verordening, en we verzoeken de Commissie te komen met een wetgevingsvoorstel
waarin alle aspecten van dit onderwerp aan de orde komen. Het zou onacceptabel zijn om een
toelatingsprocedure voor het op de markt brengen van gekloonde dieren in gang te zetten zonder de Europese
burgers en het Europees Parlement de gelegenheid te geven een degelijk debat te voeren over alle implicaties
van deze technologie.
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Ik wil u eraan herinneren dat dit standpunt reeds duidelijk door het Parlement naar voren is gebracht in zijn
verordening van 2008 betreffende het klonen van dieren voor de voedselketen.

Wat betreft voedingsmiddelen waarin nanomateriaal is verwerkt, moeten we ons er inderdaad van vergewissen
dat er geen producten die nanodeeltjes bevatten op de markt worden gebracht tot de juiste en specifieke
risicobeoordelingsmethoden zijn ontwikkeld en goedgekeurd. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
(EAVV) moet in overleg met alle belanghebbenden richtsnoeren opstellen met betrekking tot dit onderwerp,
die dienen te worden goedgekeurd door de lidstaten en het Parlement.

Als we het hebben over dit verslag zijn de meesten van ons het erover eens dat de vraag van de transparantie
van cruciaal belang is. We moeten derhalve verzekeren dat het publiek toegang heeft tot de gegevens waarop
de risicobeoordeling voor nieuwe voedingsmiddelen is gebaseerd. In overeenstemming met het Verdrag van
Aarhus en de huidige EU-wetgeving dienen niet alleen met overheidsgeld gefinancierde onderzoeken publiek
toegankelijk te zijn, maar alle gegevens die verband houden met risicobeoordeling.

Dit beginsel van openbaarheid van gegevens is niet in strijd met de bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, zolang een aanvrager die gebruik maakt van gegevens van een andere aanvrager de
royalty’s betaalt. Er dient ook sprake te zijn van transparantie ten aanzien van de etikettering van producten
afkomstig van dieren die gevoerd zijn met ggo’s.

Tot slot wil ik onderstrepen dat wij hopen dat de discussie in goed overleg zal leiden tot een heldere tekst
die zowel veiligheid als transparantie garandeert voor onze burgers.

Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, toen ik in 1999
voor het eerst gekozen werd, ging een van de eerste debatten waarin ik intervenieerde over voedselveiligheid.
Wij waren in België verkozen midden in de crisis rond voedsel, de kippencrisis met pcb's en dat soort kwesties.
Een van de eerste zaken die de Commissie toen heeft voorgesteld was het Witboek over voedselveiligheid
dat, denk ik, een 83-tal maatregelen voorstelde inzake het garanderen van voedselveiligheid in de Europese
Unie. Zoveel jaar later, elf jaar ondertussen, kunnen we trots zijn op het geleverde werk. Ik denk dat zowat
90 procent van al dat werk is gerealiseerd en een van de weinige nog uitstaande kwesties houdt inderdaad
verband met de aankondiging toen van de Europese Commissie om te onderzoeken hoe we moeten omgaan
met dit soort producten, met nieuwe voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen die met nieuwe
productietechnieken zijn gemaakt en die er niet waren voor 15 mei 1997. Het oorspronkelijke voorstel van
de Commissie van januari 2008 was een voorstel dat een aantal doelstellingen wou bereiken: de
voedselveiligheid waarborgen, de menselijke gezondheid beschermen en ook te zorgen voor een goed
werkende markt inzake voedingsmiddelen.

Ik denk dat mevrouw Liotard als rapporteur de voorbije drie jaar een schitterend parcours heeft afgelegd,
goed heeft samengewerkt met de schaduwrapporteurs en goed heeft samengewerkt binnen de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement. Zij slaagde erin in eerste
lezing een bijzonder grote meerderheid achter haar voorstellen te krijgen, een meerderheid die toch zelden
bereikt wordt. Het ging om 658 parlementsleden die haar werk steunden. Ik denk dus dat het van belang is,
mijnheer de commissaris, en de Raad, die helaas afwezig is, om te weten dat dit Parlement één is en ongelooflijk
sterk. Wij vinden dat voedingsmiddelen die van gekloonde dieren en hun nakomelingen afkomstig zijn van
de werkingssfeer van deze verordening moeten worden uitgesloten en wij willen inderdaad, mijnheer de
commissaris, meer dan een verslag. Wij willen een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie.

In de Fractie De Groenen willen wij nog verder gaan en wensen wij daarenboven een moratorium op deze
voedingsmiddelen. We willen dat de Commissie snel komt met een wetgevingsvoorstel en we dringen daar
echt op aan. Ik denk dat de eenheid hier, ook in wat er door de voorbije sprekers gezegd is, zeer duidelijk is.
De Raad, afwezig, heeft slechts een zeer beperkt aantal amendementen van onze eerste lezing overgenomen.
Het is duidelijk dat de Raad dit dossier op een zeer stugge manier behandelt. Ik betreur dat. Het feit dat dit
op zo'n stugge manier gebeurt, zorgt ervoor dat wij, ondanks de inspanningen van de voorbije weken en
maanden, en de talloze informele vergaderingen, eigenlijk geen stapje vooruit zijn gekomen en dat wij nu
gedwongen zijn om een tweede lezing te houden, een sterke eenheid te behouden en ervoor te zorgen dat
wij in de bemiddeling met de Raad toch enkele stappen vooruitzetten.

Ik steun dus met mijn volledige fractie de aanpak van de rapporteur en het feit dat wij zoveel mogelijk
amendementen uit de eerste lezing willen aanhouden, alsmede de hele aanpak rond gekloonde dieren en
ook andere elementen van dit voorstel. Ik hoop dat deze boodschap aan de Raad na de stemming zeer klaar
en duidelijk is en dat wij dan tot een eerlijk en constructief gesprek kunnen komen. Ik hoop dat de Commissie
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haar belofte gestand doet om inderdaad met meer dan een verslag te komen, maar echt met een
wetgevingsvoorstel. Ik geloof dat de Europese burger daar echt nood aan heeft en ook daarom vraagt.

Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, ten eerste wil ik mijn collega, mevrouw
Liotard, bedanken voor haar uitstekende werk. Persoonlijk ben ik er een voorstander van om de veiligheid
van de consument en het recht op informatie centraal te stellen, en dat geldt voor alle voedingsmiddelen.
Het verslag waarover we vandaag debatteren, heeft onder andere betrekking op levensmiddelenadditieven,
enzymen, aroma’s en ingrediënten met aromatiserende eigenschappen en om levensmiddelen die
nanomaterialen bevatten. Kunnen deze van invloed zijn op onze gezondheid? Zo ja, zouden ze dan niet in
een geneesmiddelenregulering moeten worden opgenomen?

Het is zinvol om EU-wetgeving op dit gebied te hebben, maar er zijn vele verschillende belangen bij betrokken.
Nanomaterialen, gekloonde dieren en esoterische producten worden reeds in grote aantallen geconsumeerd
in andere delen van de wereld. Wie wil deze nieuwe maatregelen eigenlijk? Is het de sector, die meer producten
wil verkopen? Of is het werkelijk de consument? Het laatste geloof ik niet. Naar mijn mening willen de burgers
van de EU goede levensmiddelen in hun supermarkten met een correcte vermelding van de inhoud. In mijn
thuisland zie ik meer en meer klanten kiezen voor ecoproducten, die staan voor een goede dierenwelzijnsnorm
en geen kunstmatige additieven.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over gekloonde dieren en in dit verband dank ik commissaris Dalli voor zijn
opmerkingen over dit onderwerp. In Europa kunnen we onszelf gemakkelijk voeden zonder gekloonde
producten. Mijn eigen kleine land met 5,5 miljoen inwoners produceert jaarlijks ongeveer 25 miljoen varkens
en meer dan 100 miljoen kippen zonder enige klonering.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Voedingsmiddelen waarbij nanotechnologie is gebruikt moeten
zeker worden onderworpen aan een specifieke risicobeoordeling voorafgaand aan goedkeuring, etikettering
en verkoop op de Europese markt. Ditzelfde geldt ook voor voedingsmiddelen die van gekloonde dieren en
hun nakomelingen afkomstig zijn. Het exacte doel van deze verordeningen is het bewaken van de
voedselveiligheid en de menselijke gezondheid.

Ik ben het ermee eens dat de naam “nieuwe voedingsmiddelen”, hoewel niet erg geïnspireerd, interessant
genoeg is om het verlangen op te wekken naar prachtig gekleurd, sappig fruit met een uitzonderlijke smaak,
iets wat nog nooit is vertoond. De werkelijkheid is echter veel saaier. Terecht willen wij geen voedingsmiddelen
waarbij nanotechnologie is gebruikt goedkeuren totdat er nanospecifieke tests zijn uitgevoerd.

Wij hebben niet het recht om de zorg voor de veiligheid en gezondheid van onszelf en van toekomstige
generaties opzij te zetten, alleen omdat er in de afgelopen jaren in steeds sneller tempo wetenschappelijke
ontdekkingen worden gedaan op dit terrein, waarvan de praktische toepassing een reële, levensreddende
oplossing kan betekenen voor het uitroeien van honger of het bestrijden van de effecten van de economische
crisis in de toekomst.

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk we vaak praten over voedingsmiddelen afkomstig van gekloonde
dieren, alsof die al honderden jaren bestaan en we er in ons dagelijks leven niet meer zonder kunnen. Ik hoef
u er niet aan te herinneren dat de gebruikte technologie om dergelijke voedingsmiddelen te verkrijgen in
veel opzichten nog steeds een experimenteel karakter heeft.

Ter afsluiting wil ik u een vraag stellen: Bent u bereid om dit voedsel voor uw kinderen op tafel te zetten?

Peter Liese (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ook ik wil
mevrouw Liotard bedanken. De Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) is het niet op alle
punten met haar eens. We hebben een andere mening over additieven en dieren die met genetisch
gemodificeerde voeders zijn gevoerd. Ze heeft echter uitstekend werk verricht. Ik wil ook onze
schaduwrapporteur, mevrouw Ayuso, bedanken voor haar uitstekende werk.

Zoals zij echter al heeft gezegd, heeft er een controversiële discussie in onze fractie plaatsgevonden over het
klonen van dieren. In mijn hoedanigheid van coördinator ben ik blij u te kunnen zeggen dat de meerderheid
van de PPE-Fractie voorstander is van het verbod op klonen en dat we morgen ook zo als fractie zullen
stemmen, los van individuele, andersluidende meningen.

De volgende redenen speelden in onze discussie in de fractie een belangrijke rol. Om te beginnen vinden
zelfs onze landbouwspecialisten het niet nodig dat we vlees van gekloonde dieren hebben om aan de vraag
te kunnen voldoen. We hebben het niet nodig. Helaas moeten we om ethische redenen zeggen dat als het
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klonen van dieren op grote schaal wordt toegepast, het ook gemakkelijker zal worden om mensen te klonen
en dat is zeker onethisch.

De bevolking is er heel duidelijk op tegen, zoals blijkt uit alle enquêtes. Ik ben ervan overtuigd dat we het in
dit geval niet over een vaag onderbuikgevoel hebben. Iedereen die het standpunt van de EFSA echt goed heeft
bekeken, kan er niet met goed geweten voorstander van zijn. Er zijn zoveel vragen onbeantwoord die dit
onbehaaglijke gevoel rechtvaardigen.

De belangrijkste reden is echter de bescherming van dieren. Dit zegt niet alleen de EFSA, maar ook de Europese
Groep Ethiek en vele andere agentschappen. Gekloonde dieren lijden. Slechts ongeveer 10 procent van de
ingebrachte embryo's haalt het tot de geboorte en daarvan sterft een derde voor zijn vierde levensmaand. Ze
sterven een pijnlijke dood. Men moet ze vaak laten inslapen, omdat ze verschrikkelijke ziekten hebben.
Bescherming van dieren is niet een of ander principe dat we naar believen kunnen toepassen. De grondleggers
van de Verdragen hebben ons dit opgelegd. We mogen helemaal geen wetgeving opstellen die geen rekening
houdt met de bescherming van dieren. Om deze redenen zullen we dit ook morgen met grote meerderheid
steunen.

Jo Leinen (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, in de fracties
ziet het er kennelijk overal hetzelfde uit. Ook wij hebben een interessant debat gevoerd over deze verordening,
dat ook controversieel was. De grote meerderheid van ons vindt echter dat we het verslag morgen moeten
goedkeuren en een duidelijk signaal moeten geven aan de Commissie en de Raad.

Mijnheer de commissaris, ik geloof dat u hebt gezegd dat er consensus is. Bij nieuwe voedingsmiddelen
hebben we voorafgaande goedkeuring nodig voordat ze op de markt komen. Ik ben het er ook nadrukkelijk
mee eens dat we een centrale vergunningenprocedure nodig hebben en niet verschillende
vergunningenprocedures in 27 lidstaten. Dit zou niet in overeenstemming zijn met het concept van de
interne markt en de uniformiteit van gezondheids- en levensomstandigheden.

We hebben te maken met nieuwe technologieën op de levensmiddelenmarkt – daarover is in dit Parlement
al gesproken –, zoals nanotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel. We staan op het standpunt dat
we zorgvuldigheid moeten betrachten in dit Parlement totdat we alle feiten kennen en er zeker van kunnen
zijn dat onze burgers geheel ongevaarlijke voedingsmiddelen in de supermarkten kunnen kopen en vervolgens
kunnen consumeren.

Wij roepen niet op tot een verbod op ggo’s en nanomateriaal. We willen dat de consument keuzevrijheid
krijgt of met andere woorden dat er een vermelding op het etiket staat als deze materialen in het voedsel
zitten. Ik hoop dat de Commissie volgende week bij haar representatieve debat over nanomateriaal ook een
definitie kan opstellen en misschien een regeling zodat we over meer gegevens beschikken over de manier
waarop we met nanomateriaal moeten omgaan.

Er is al veel gezegd over vlees van gekloonde dieren. Ik zou graag willen, mijnheer de commissaris, dat u dit
deel schrapt uit de verordening over nieuwe voedingsmiddelen. Dit zou de weg vrijmaken voor een regeling
voor alle andere onderwerpen waarover geen controverse bestaat. Ik zou u echter toch willen verzoeken om
nog voor het einde van de bemiddelingsprocedure een besluit te nemen over een eigen regeling voor vlees
van gekloonde dieren, en dit uit de verordening over nieuwe voedingsmiddelen te halen.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de verordening over nieuwe
voedingsmiddelen bevat een lijst met traditionele voedingsmiddelen uit derde landen die op de Europese
markt worden toegelaten.

De Commissie milieubeheer heeft het amendement goedgekeurd dat door mijn fractie is voorgesteld, dat
stelt dat deze voedingsmiddelen moeten voldoen aan de veiligheidseisen die gelden binnen de Europese Unie.
Daarnaast verwelkomen wij met veel enthousiasme het voorstel om deze voedingsmiddelen voorafgaand
aan de toelating ethisch te toetsen, om te voorkomen dat onze markt te maken krijgt met voedingsmiddelen
die afkomstig zijn van bedreigde diersoorten, of die wij Europeanen verwerpelijk vinden.

Het belangrijkste verschil van inzicht ligt in het opnemen van gekloond vlees in de voedingsmiddelenlijst,
iets wat wij niet willen. Tijdens de trialoog zijn de partijen niet tot een akkoord gekomen. Desondanks kunnen
we niet blijven wachten, en de Commissie zou zo snel mogelijk voorstellen moeten indienen omtrent de
etikettering en traceerbaarheid van vlees dat afkomstig is van gekloonde dieren.

Het standpunt van de Lega Nord-delegatie is duidelijk en niet mis te verstaan: wij zijn voorstanders van
gezonde kwaliteitsproducten, die zo mogelijk uit de directe omgeving afkomstig moeten zijn.
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Krisztina Morvai (NI). – (HU) In het verslag over voedingsmiddelen die uit derde landen de Europese Unie
binnenkomen, is helaas de belangrijkste doorbraak uitgebleven voor de boeren. Het vereiste voor een dergelijke
doorbraak, eerlijke concurrentie en eerlijke handel zou zijn geweest dat er uitsluitend voedingsmiddelen de
Europese Unie mogen binnenkomen waarvan de producenten aan net zulke strenge eisen moeten voldoen
als Europese boeren, bijvoorbeeld de Hongaarse boeren. We kennen immers de zeer strikte voorschriften
voor het voldoen aan randvoorwaarden. We zouden ook moeten voorschrijven dat voedingsmiddelen uit
derde landen alleen de Europese Unie binnen mogen komen, als deze aan dezelfde dierenwelzijns-,
voedselveiligheids-, milieu-, sociale- en andere criteria voldoen. Een positieve doorbraak is echter dat volgens
een van de voorgestelde amendementen op het etiket moet worden aangegeven als producten zijn vervaardigd
van dieren die met ggo’s zijn gevoerd. Wij verwelkomen dit. Ook verdient het onze steun dat het Verdrag
prioriteit geeft aan voedselveiligheid en de veiligheid voor consumenten als basisbeginsel, in plaats van de
vrijhandel die voorheen onvoorwaardelijke werd opgedrongen en voorrang kreeg boven bijna alle andere
aspecten. Ik verzoek u de hachelijke situatie in aanmerking te nemen waarmee de boeren momenteel te
kampen hebben, en de voorwaarden te creëren voor een eerlijke concurrentie voor de Europese boeren.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, we debatteren vandaag over een
verordening die bijzonder belangrijk is, omdat deze betrekking heeft op nieuwe voedingsmiddelen, omdat
technologische innovatie een zeer belangrijke rol speelt in de voedingsmiddelenindustrie en in het belang
van de consumenten moet zijn. Op die manier kunnen we de gunstige werking herkennen van bepaalde
nieuwe gezondere producten.

Wanneer het gaat over het gevoelige onderwerp van het in de Europese Unie op de markt brengen van
voedingsmiddelen die afkomstig zijn van gekloonde dieren, en met name hun nakomelingen, kan ik daarom
niet begrijpen dat er mensen zijn die op voorhand gebruik willen maken van deze verordening om zich uit
te spreken voor een onvoorwaardelijk verbod. Ik vind het betreurenswaardig om slechts een ideologisch
standpunt te hebben over de kwestie van gekloonde dieren.

De Europese Commissie heeft beloofd om ons een voorstel te doen. Laten we, zonder vooruit te lopen op
een eventueel verbod, voorzichtig zijn met iedere vorm van wetenschappelijk populisme ten aanzien van
dergelijke gevoelige vraagstukken waar goed over nagedacht moet worden. Laten we niet stelselmatig een
afwerende houding of erger aannemen, een definitief standpunt over een complex vraagstuk dat diepgaand
onderzocht zou moeten worden. Het voorzorgsbeginsel is essentieel, maar dat moet gebaseerd zijn op
wetenschappelijke en niet op ideologische adviezen, en op de beoordeling van het risico. Als het
voorzorgsbeginsel enkele decennia geleden had bestaan, dan zouden er nooit harttransplantaties zijn
uitgevoerd en zouden honderden zieken niet zijn genezen.

Natuurlijk gebiedt de voorzichtigheid ons om antwoord te geven op vragen over nanotechnologie of over
het sperma van gekloonde stieren, dat al door veel Europese fokkers wordt geïmporteerd. Wat zullen de
consequenties zijn voor de trans-Atlantische handel, aangezien de voedingsmiddelen die afkomstig zijn van
nakomelingen van deze gekloonde runderen zich in de praktijk al op de Europese markten bevinden?

Laten we daarom de voedingsmiddelen die afkomstig zijn van gekloonde dieren weglaten uit deze verordening
en laten we de Europese Commissie rustig laten werken om zo de voedselveiligheid voor de consumenten
beter te kunnen waarborgen. Ons Parlement zal dan alle tijd hebben om te debatteren, amendementen in te
dienen en zich ten slotte uit te spreken over dit fundamentele vraagstuk.

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik heb
mezelf de volgende vraag gesteld aan het begin van de discussies: Hebben we een verordening over nieuwe
voedingsmiddelen nodig? Hebben we niet al genoeg regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen? We
hebben deze verordening zeker nodig. Ik heb echter toch een paar kritische kanttekeningen bij dit document
in tweede lezing, vooral met het oog op ons streven naar minder bureaucratie. Als er al een verordening over
nieuwe voedingsmiddelen komt, moet ze ook echt alleen voor nieuwe voedingsmiddelen gelden. Als de
rapporteur nu, voor de tweede lezing, alle afgewezen amendementen uit de eerste lezing weer inbrengt,
bijvoorbeeld over genetisch gemodificeerde producten, waarover we al uitgebreide wetgeving hebben,
moeten we dat beslist van de hand wijzen.

Het telkens weer opdissen van ideologische ideeën die al tig keer zijn besproken en afgewezen, draagt niet
bij aan een begrijpelijk wetgevingsproces, maar zorgt in eerste instantie alleen voor verwarring bij het publiek.

De situatie is anders bij nanotechnologie, want dat is een nieuwe procedure. We moeten er echter voor waken
dat wij deze nieuwe technologie niet zwartmaken, zoals in het verleden heel vaak is gebeurd. We mogen
vooruitgang niet in de weg staan. Een paar weken geleden nog was ik bij een lezing over nanotechnologie
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door een vertegenwoordiger van het Federale Instituut voor risicobeoordeling in Duitsland. Ik ben verbaasd
over de informatie die al beschikbaar is en over de onderzoeken die al zijn uitgevoerd. We zouden deze
vertegenwoordiger eens hier in de commissie moeten uitnodigen. Dat zou een einde maken aan uitspraken
dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan. We moeten dat zeker nog doen met nanotechnologie, maar
de mogelijkheden ervan zijn enorm. We moeten die blijven toepassen en promoten.

Wat betreft het klonen van dieren wil ik eraan herinneren dat we in het Verdrag van Lissabon expliciet hebben
vastgelegd dat we het welzijn van de dieren beschermen en met de bescherming van dieren volledig rekening
houden in alle wetgevingsprocedures. Ik ben dan ook blij dat de commissaris zich bereid heeft verklaard om
een nieuw document over deze kwestie op te stellen. Ik ben heel benieuwd wat we dan te zien krijgen. Ik
dank u voor uw aandacht.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Het doel van deze verordening is een hoger niveau van
voedselveiligheid, en bescherming van consumenten, het milieu en van dierenwelzijn, op basis van het
voorzorgsbeginsel.

Er is op dit moment grote twijfel over de veiligheid van vlees afkomstig van gekloonde dieren. Deze dieren
hebben geleden aan vroegtijdige veroudering of andere ziekten. Wetenschappers begrijpen ook niet precies
wat de oorzaken zijn van de verschillen tussen de dieren die uit traditionele technieken zijn voortgekomen,
en gekloonde dieren.

Gekloonde dieren lijden. De meeste gekloonde organismen hebben niet overleefd of zijn vroegtijdig gestorven.
De succesratio is één levensvatbaar organisme op 75 pogingen tot klonen. Bovendien roept klonen ook
vragen op over de veiligheid van deze technieken. Deze techniek is nog te gevaarlijk om direct voor menselijke
consumptie te gebruiken. Het is een belangrijke ethische kwestie.

Gegeven de ernstige gezondheidsrisico’s en de morele consequenties van deze technieken, geloof ik dat we
niet om de zaak heen moeten draaien. Op basis van overwegingen van ethische aard en op het gebied van
dierenwelzijn, en bedenkend dat klonen niet gerechtvaardigd is voor de voedselvoorziening, denk ik dat het
verbod op klonen in deze verordening benadrukt moet worden.

Christofer Fjellner (PPE). – (SV) Mijnheer de Voorzitter, het voedsel dat ik op tafel zet, is niet hetzelfde als
het voedsel dat mijn ouders aten toen ze jong waren. Het voedsel dat mijn ouders op tafel zetten, was niet
hetzelfde als het voedsel dat mijn grootouders aten toen ze jong waren. Daar zouden we in feite blij mee
moeten zijn, ten dele omdat het aanbod rijker is geworden, maar vooral omdat het een voorwaarde is om
de hele planeet te eten te kunnen geven.

Datgene waarover we hier morgen zullen stemmen is iets zo vreemds als wat mijn kleinkinderen als voedsel
op tafel zullen zetten. Het is belangrijk om niet te vergeten dat we iets nieuws niet zomaar mogen verbieden
of bemoeilijken. We moeten verzekeren dat het veilig is. In dat opzicht wil ik herinneren aan drie
basisbeginselen waar ik mij door heb laten leiden en waarvan ik hoop dat mijn collega's zich erdoor zullen
laten leiden.

Ten eerste moet de wetgeving op wetenschap gebaseerd zijn. Onze besluiten moeten gebaseerd zijn op
relevant onderzoek, op objectief en correct bedreven wetenschap. Het mag geen kwestie zijn van persoonlijke
smaak, religieuze overtuiging of specifieke belangen. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen
bieden, moeten we innovatie en wetenschap verwelkomen in plaats van ze te verhinderen of bemoeilijken.

Ten tweede is het belangrijk om met de wetenschap als basis oog te hebben voor en te waken over de veiligheid
van nieuwe voedingsmiddelen. De consumenten zullen nieuwe voedingsmiddelen de rug toekeren als ze er
niet zeker van kunnen zijn dat datgene wat we aanbieden daadwerkelijk veilig is. De burgers van Europa
hebben het recht om dat te eisen.

Ten derde, en ten laatste, mag voedselveiligheid nooit worden gebruikt als smoes voor nieuwe
handelsbelemmeringen en protectionisme. Dat valt absoluut niet te rijmen met innovatie en ontwikkeling.

Ik wil dus innovatie en ontwikkeling van nieuwe maar vooral veilige producten zien. We mogen nieuwe
dingen niet bemoeilijken of verhinderen, maar moeten garanderen dat ze veilig zijn.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, nieuwe
voedingsmiddelen betekenen dat we ook nieuwe regelingen nodig hebben. Behalve de kwestie van de
consumentenbescherming zijn er ook relevante ethische kwesties die zich aandienen door de productie van
nieuwe voedingsmiddelen.
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De belangrijkste zorg hier, en dat blijkt ook uit de discussie in het Parlement vanavond, is de kwestie van
vlees van gekloonde dieren. De vleesvoorziening in de Europese Unie is voldoende. Er is dan ook geen reden
om terug te vallen op vlees van gekloonde dieren.

Vlees van gekloonde dieren is niet bij voorbaat schadelijk voor de gezondheid. Risico's kunnen echter niet
altijd worden uitgesloten. Er zijn geen betrouwbare bewijzen voor de aard van het lijden van deze dieren.
Vast staat momenteel wel – en de statistieken tonen dit aan – dat gekloonde dieren vaker ziek worden.

Klonen is onmiskenbaar een ingreep in de natuur en we hebben hierover een duidelijk politiek besluit nodig.
Niet alles dat maakbaar is, is ook van voordeel voor de mensheid. Er mogen geen gekloonde dieren komen
in de voedselketen. We moeten zorgen voor een consistente, heldere politieke boodschap aan de Commissie
en onze burgers.

Een ander belangrijk onderwerp in deze verordening zijn de regels over nanotechnologie. Om een hoog
niveau van consumentenbescherming en rechtszekerheid voor producenten te garanderen, hebben we
dringend een horizontaal geldende definitie nodig, niet alleen voor nieuwe voedingsmiddelen, maar ook
voor de richtlijn over materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, de cosmeticarichtlijn en de
verordening over de vergunningenprocedure voor biociden waarover we momenteel in eerste lezing overleg
plegen. Ik verzoek de Commissie om hierover zo snel mogelijk een voorstel op tafel te leggen.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, acht op de tien Europese burgers zijn
tegen het klonen van dieren omwille van de voedselvoorziening en zes op de tien geven aan nooit producten
te zullen eten die van gekloonde dieren afkomstig zijn. Deze cijfers bevestigen nogmaals dat er geen geldige
reden is om het klonen van dieren omwille van de voedselvoorziening toe te staan.

Als de handel in voedingsmiddelen en producten die afkomstig zijn van gekloonde dieren wordt goedgekeurd,
moeten we goed nadenken over de gevolgen van die keuze. Als we vandaag toestaan om vlees, melk en kaas
van gekloonde dieren te consumeren, staan we straks misschien de consumptie toe van ongezonde,
onnatuurlijke, artificiële producten die in laboratoria zijn gemaakt. Zoals bovendien mevrouw Antonescu
zojuist zei, weten we nog niet of klonen omwille van de voedselvoorziening wel echt veilig is en geen gevaar
vormt voor de volksgezondheid. We weten alleen dat dieren – meestal onnodig – lijden en pijn ervaren als
gevolg van deze techniek.

Traditionele productiemethoden en het werk van miljoenen agrarische bedrijven, die dagelijks met hard
werken en toewijding uitstekende producten maken, komen in gevaar door gekloond voedsel. Daarom zeg
ik tot slot “nee” tegen gekloond voedsel op de eettafel en “ja” tegen een gezond, uitgebalanceerd en – waarom
zou ik het ook niet zeggen – mediterraan dieet.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur hartelijk dank voor haar
werk. Ik juich het zeer toe dat we met dit tweede voorstel voor een verordening over nieuwe voedingsmiddelen
eindelijk ook uniforme voorschriften zullen uitvaardigen over het op de markt brengen van nieuwe
voedingsmiddelen in de EU. Op deze manier zal rekening worden gehouden met het hoge niveau van
gezondheidsbescherming in de Europese Unie.

Naar mijn mening zijn vooral ethische en gezondheidsaspecten redenen tegen de toelating van vlees van
gekloonde dieren en ook van klonen op zich. De landbouwsector in Europa produceert voedingsmiddelen
op het hoogste niveau, of het nu gaat om traditionele of biologische landbouwproductie. Strenge regelgeving
en kwaliteitseisen worden voortdurend opgelegd aan en geïmplementeerd in de landbouw in Europa. Het
voorzorgsprincipe moet vooral op het gebied van voedingsmiddelen een grote rol spelen. We hebben geen
vlees van gekloonde dieren nodig om de voedselvoorziening te garanderen. Als Europees Parlement moeten
we tijdens de nu volgende tweede lezing ...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur van harte danken en ik dring
er bij de Commissie op aan om de verzoeken die vandaag zijn gedaan serieus te nemen.

Wij hebben een nieuwe verordening nodig om nieuwe levensmiddelen veilig op de markt te brengen. We
hebben beslist geen vlees van gekloonde dieren nodig en daar zijn een heleboel redenen voor. Onze Europese
burgers, die onze consumenten zijn, willen dit product niet. Dat wordt enerzijds bestempeld als paniekzaaierij,
anderzijds als wetenschapsvijandig.
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Ik ben er echter van overtuigd dat wij ons, zolang wij geen duidelijk wetenschappelijk bewijs hebben waarmee
daadwerkelijk wordt bevestigd dat dit vlees van gekloonde dieren en de producten die van dit vlees worden
gemaakt onschadelijk zijn, in geval van twijfel tegen toelating van deze producten moeten verzetten. Daarmee
handelen we mijns inziens niet alleen in het belang van onze consumenten, maar ook in het belang van de
Europese landbouw.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil iets opmerken over nanomaterialen in
voedingsmiddelen, aangezien er dienaangaande grote onzekerheid onder de burgers heerst. Ook de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid waarschuwt dat de meest recente wetenschappelijke conclusies geen
bevredigende informatie verschaffen over belangrijke gevolgen van nanomaterialen in voedingsmiddelen,
in het bijzonder over hoe deze zich in het menselijk lichaam gedragen.

Om die reden zouden nanomaterialen in geen geval in voedingsmiddelen moeten worden toegestaan zolang
er geen adequate testmethoden voor risicobeoordeling beschikbaar zijn om de veiligheid van voedingsmiddelen
met absolute zekerheid te garanderen. Ik wil eveneens mijn bewondering voor de rapporteur uitspreken en
haar van harte danken.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het graag hebben over het verbieden van
het in de handel brengen van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van gekloonde dieren en hun nakomelingen.
Ik ben sterk van mening dat dit onacceptabel is, niet alleen omdat de voedselmarkt aantoont dat de
voedselvoorziening in de EU toereikend is en dat het niet noodzakelijk is ook nog gebruik te maken van
vlees van gekloonde dieren, maar tevens omdat het ernstige ethische bezwaren oproept.

Ik wil in het bijzonder wijzen op de verklaring van de Europese Adviesgroep voor de ethiek van de exacte
wetenschappen en nieuwe technologieën, die op de hoogte is van de wetenschappelijke bevindingen en
aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over voedselveiligheid, de gezondheid en
het welzijn van dieren en de gevolgen voor het milieu, evenals de indicaties van de huidige leemten in de
kennis over het dierenwelzijn en de gezondheid van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Op dit moment
vindt de Europese Adviesgroep inzake de ethiek van wetenschappen en nieuwe technologieën dat het
ontbreekt aan overtuigende argumenten die de juistheid aantonen van...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, bij het onderwerp van het verbod op
gekloonde soorten op de Europese markt gaat het in werkelijkheid om de naleving van het voorzorgsbeginsel,
zoals dat wordt bepaald door artikel 191 van het Verdrag van Lissabon.

Wij beschikken over onvoldoende studies over de gevolgen van de productie en het gebruik van gekloonde
soorten voor de gezondheid of over gevolgen voor de dieren. Hetzelfde geldt voor de nanotechnologieën,
en een zeer ernstig onderwerp dat we moeten aanpakken in deze richtlijn is de etikettering van genetisch
gemodificeerde producten. Als de Europese burgers het recht hebben te kiezen of ze al dan niet gemodificeerde
producten consumeren, dan moeten ze ook kunnen weten of een product het resultaat is van behandelings-
en productieprocessen waarbij gemodificeerde producten werden gebruikt.

Diane Dodds (NI). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben van mening dat noch gekloonde dieren noch
producten afkomstig van gekloonde dieren of de nakomelingen daarvan zouden mogen worden gebruikt
voor menselijke consumptie. De Commissie moet zorgvuldig bekijken hoe zij deze zaak dient aan te pakken,
en in de tussentijd moeten producten van gekloonde dieren of de nakomelingen daarvan worden geweerd
uit de voedselketen.

Nanotechnologieën worden in heel de wereld veelvuldig gebruikt bij de levensmiddelenverwerking. In Europa
hebben we behoefte aan degelijk ontwikkelde en goed onderzochte producten waarvan we kunnen garanderen
dat ze veilig zijn voor de menselijke consumptie. De gedwongen tenuitvoerlegging van de regels en de
regulering van zowel de technologie als de materialen staat voorop, en daarbij is transparantie in de gehele
toeleveringsketen uiterst belangrijk. Producten moeten veilig zijn en ze moeten op zodanige wijze worden
getest, goedgekeurd en geëtiketteerd dat de consument niet wordt misleid.

Importproducten uit derde landen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als die welke in de EU gelden,
en alle producten moeten worden getest om te verzekeren dat ze veilig zijn voor...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)
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Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Als rapporteur voor advies voor de Commissie interne markt en
consumentenbescherming spijt het mij dat er voorafgaand aan de tweede lezing geen overeenstemming
bestaat tussen de Raad en het Parlement, dit ondanks het feit dat er met deze verordening een geharmoniseerde
goedkeuringsprocedure tot stand kan worden gebracht op een enkele plaats in de Unie, alsook toegang tot
de interne markt en aldus minder bureaucratie, lagere financiële lasten, eenvoudigere toegang van traditionele
levensmiddelen uit derde landen tot de markt, betere omstandigheden voor de beoordeling van de veiligheid
van voedingsmiddelen, alsook een impuls voor innovatie.

Reeds in eerste lezing heb ik in mijn advies ervoor gepleit om bij ethisch gevoelig liggende kwesties de
Europese Adviesgroep voor de ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën om een
standpunt te vragen. Steen des aanstoots zijn op dit moment gekloonde dieren, iets waarvoor ik persoonlijk
ook niet bijster warm loop, en verder de etikettering van producten uit met genetisch gemodificeerde
diervoeders gefokte dieren. Deze verordening ging echter oorspronkelijk niet over genetisch gemodificeerde
levensmiddelen; daar is een andere richtlijn voor. We zouden de Commissie willen vragen deze te herzien.
Dit Huis zou echter voorafgaand daaraan duidelijk te kennen dienen te geven dat vlees van gekloonde dieren
geen onderdeel uitmaakt van de doelstellingen van ons landbouwbeleid.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, moeten wij de
handel in vlees dat afkomstig is van gekloonde dieren, goedkeuren? En ik vraag me af: waarom zouden we
dat doen? Is er in Europa soms een gebrek aan vlees? Absoluut niet, dit argument is niet steekhoudend.

Worden consumenten voldoende geïnformeerd? Weten zij welk vlees afkomstig is van gekloonde dieren en
welk vlees niet, en kunnen zij een keuze maken? Als er al onduidelijkheid bestaat over de voedingswaarde
van de huidige voedingsmiddelen, hoe moet het dan wel niet gaan met nieuwe voedingsmiddelen?

Zijn ze vanuit wetenschappelijk oogpunt wel veilig? Nu, over vijftig jaar misschien, we hebben er immers
eeuwen over gedaan om te ontdekken dat penicilline afkomstig is uit een schimmel. Telkens als er een
epidemie uitbreekt, van de vogelgriep tot de gekkekoeienziekte, moeten we jaren wachten om de oorzaken
ervan te ontdekken en aan te pakken. En nu brengen we nieuwe producten op de markt waarvan
wetenschappelijke methoden de veiligheid nog niet hebben vastgesteld.

Zegt Europa op alles maar “ja”? Nee, want dit Europa wil niet dat de herkomst van producten wordt vermeld,
dit Europa is tegen...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

John Dalli, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn steun bevestigen voor de
volgende beginselen.

In de eerste plaats de vervanging van de gedecentraliseerde vergunningsprocedure door een gecentraliseerde
procedure op EU-niveau. De veiligheidsbeoordeling zou dan worden uitgevoerd door de EFSA en het besluit
over de vergunning zou worden genomen door de Commissie.

In de tweede plaats de invoering van een procedure die de essentiële criteria en richtsnoeren voor traditioneel
voedsel uit derde landen vaststelt, zodat veilig voedsel aan aangepaste veiligheidsbeoordelingen en
risicobeheerprocedures kan worden onderworpen.

In de derde plaats zou, met het oog op de bevordering van innovatie en het waarborgen van de
voedselveiligheid, in gevallen waarin dit gerechtvaardigd is, kunnen worden overwogen om
gegevensbescherming toe te staan voor nieuw ontwikkelde voedingsmiddelen.

In de vierde plaats de noodzaak voor een definitie op wetenschappelijke grondslag van nanomaterialen die
gemakkelijk aan de voortschrijdende ontwikkelingen in de wetenschap kan worden aangepast – een definitie
die niet door politici moet worden opgesteld, maar moet berusten op wetenschappelijke grondslag en dus
door wetenschappers moet worden opgesteld.

In de vijfde plaats verduidelijking van het feit dat voor alle voedselproducten die nanomaterialen bevatten
afzonderlijk goedkeuring van de EU-burgers is vereist.

In de zesde plaats het recht van consumenten om met kennis van zaken een keuze te kunnen maken door
systematische etikettering van alle voedselproducten die nanomaterialen bevatten.
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Wat betreft klonen heb ik de standpunten van het Parlement gehoord en ik zal grondig onderzoeken of de
nieuwe voedselverordening het juiste instrument is om kwesties in verband met het klonen van dieren aan
te pakken, aangezien dit vraagstuk buiten de reikwijdte van deze verordening valt.

Ik kan mevrouw Grossetête verzekeren dat het beloofde verslag over klonen met een open geest zal worden
opgesteld en alle aspecten van voedingsmiddelen die van gekloonde dieren en hun nakomelingen afkomstig
zijn, zal behandelen. Ik zie uit naar het debat hierover met het Europees Parlement en de Raad. Het is de
bedoeling van een dergelijk verslag dat er ook opties worden aangeboden voor een evenwichtige oplossing
die aan de zorgen van alle instellingen tegemoetkomt op een wijze die in overeenstemming is met onze
institutionele en internationale verplichtingen.

Bijlage – Standpunt van de Commissie

Amendementen:

Aanvaardbaar / In beginsel aanvaardbaar: 3 8 12 17 27 36 44 48 56 57 75 90 91 93 99 111 114 117 119

Gedeeltelijk aanvaardbaar of na herformulering: 1 26 34 35 45 47 49 50 52 60 82 94 95 96 97 106 112

Niet aanvaardbaar: 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 37 38 39
40 41 42 43 46 51 53 54 55 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
83 84 85 86 87 88 89 92 98 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 113 115 116 118.

Kartika Tamara Liotard, rapporteur. − Voorzitter, ik wil alle deelnemers aan het debat heel hartelijk bedanken.
Ik vind het heel erg jammer dat de Raad niet aanwezig is, want ik denk dat hier in het Parlement wederom
een heel duidelijk standpunt over het klonen is ingenomen en dat we eigenlijk vinden dat dit niet in deze
verordening thuishoort, maar dat daarover in ieder geval een open publiek debat moet komen. Ik ben zelf
niet voor vlees van gekloonde dieren op mijn bord, maar ik kan mij voorstellen dat anderen zeggen, wij
willen aparte regelgeving. Het is in ieder geval heel duidelijk dat we hierover een aparte regelgeving willen
en dat dit niet geregeld moet worden in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Ik hoop dat
die boodschap heel duidelijk overkomt, want we hebben het hier vandaag gehad over nanotechnologie en
over klonen.

Daarover heb ik heel veel gehoord, maar de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gaat over
veel meer. Zij gaat over al die nieuwe technieken die op het punt staan ontdekt te worden of waarmee de
wetenschap op dit moment bezig is. We willen de innovatie niet in de weg staan, maar we willen dat de
consument en de producent weten waar ze aan toe zijn en we willen zeker weten dat het voedsel dat op ons
bord komt ook veilig is. Ik hoop dus dat deze discussie over het klonen niet langer de nieuwe
voedingsregelgeving in de weg zal staan en dat ook straks ontwikkelingslanden die natuurlijke traditionele
voedingsmiddelen op de Europese markt willen brengen, door dit soort geharrewar niet ervan worden
weerhouden om handel te drijven met de Europese Unie als het gaat om gewone natuurlijke producten. Ik
hoop dat wij morgen als Parlement het signaal in de stemming nog een keer zo duidelijk afgeven als we dat
vandaag in het debat hebben gedaan en ik denk dat het dan gewoon helemaal goed moet komen.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, woensdag 7 juli 2010, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Tiziano Motti (PPE), schriftelijk. – (IT) Het vandaag goedgekeurde verslag over de toelating van nieuwe
voedingsmiddelen op de markt bevestigt voor de zoveelste keer dat het Parlement meer gevoelig is voor de
behoefte van de burgers aan voorlichting en voedselveiligheid, dan voor de belangen van de lobby van de
dierproeven- en de levensmiddelenindustrie, die vooral op economische motieven gestoeld zijn. In principe
verwerpen wij de genetische modificatie van mensen, dieren en planten zolang nog niet op alle niveaus is
vastgesteld dat dit geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Daarnaast mogen dieren niet lijden voor
de gezondheid van mensen. Ik vraag me af wat het voordeel is van het toelaten op de markt van vlees dat
afkomstig is van dieren die mishandeld worden voordat ze geslacht worden, en die door de injectie van
gemodificeerde nanomaterialen of proteïnen tot sappige biefstukjes worden omgetoverd. Nog maar een
paar maanden geleden, tijdens de stemming over trombine, beter bekend als “vleeslijm”, uitte ik mijn zorgen
over voorstellen die duidelijk het belang van de industrie behartigen zonder dat de consument volledige
bescherming geboden wordt. Om die reden heb ik voor amendement 14 gestemd, dat stelt dat de Commissie
met een specifiek wetsvoorstel moet komen over het op de markt toelaten van nieuwe voedingsmiddelen
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die met kloontechnieken zijn geproduceerd. Als goede Italiaan en bewoner van Emilia-Romagna, zijn de
enige "pasteitjes" die ik lust, pasteitjes alla bolognese, omdat ik er zeker van ben dat het eeuwenoude recept
authentiek is. Aan de andere kant verwerp ik genetisch gemodificeerde pasteitjes die aan consumenten
worden aangeboden zonder de gedetailleerde informatie waarmee zij de ware aard van het eten dat op hun
bord ligt, te weten komen. Dank u wel.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), schriftelijk. – (PL) Het debat van vandaag over nieuwe
voedingsmiddelen is erg belangrijk met het oog op de bescherming van de gezondheid en het leven van
consumenten in de hele Europese Unie. Het is immers van uitzonderlijk belang dat zowel het Parlement als
de Commissie mechanismen creëren met als eerste doelstelling de negatieve gevolgen te voorkomen van
een invoering van nieuwe voedingsmiddelen op de markt, waarvoor we tot op vandaag nog geen volledige
informatie hebben over het effect dat hun consumptie op het lichaam kan hebben. Alle Europese burgers
moeten op dit vlak de nodige bescherming en veiligheid krijgen. Ze moeten er volledig zeker van zijn dat de
voedingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn, geen nieuwe, onbekende of schadelijke bestanddelen
bevatten. Daarom mogen we ook niet toelaten dat er voedingsmiddelen in de handel worden gebracht, die
geproduceerd zijn met behulp van technologieën die tot nu toe niet werden toegepast of getest. Ik ben ervan
overtuigd dat er op het gebied van de invoering van nieuwe voedingsmiddelen op de markt altijd absolute
voorrang moet worden gegeven aan de bescherming van de gezondheid en het leven van de consument.
Alleen als deze voorwaarde is vervuld, kunnen nieuwe producten in de handel in de Europese Unie worden
toegelaten.

16. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
(herschikking) (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de aanbeveling (A7-0145/2010) voor de tweede lezing van Holger Krahmer,
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, betreffende het standpunt van
de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
[11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)].

Holger Krahmer, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, dit debat komt op een ongelukkig moment. Ik
had het Nederlands elftal graag nog zien winnen, ook al zou dat de laatste keer zijn dit wereldkampioenschap.
Dit is wellicht een slecht voorteken, omdat we nu niet langer mogen kijken, dus ze zullen waarschijnlijk toch
niet winnen.

Commissaris, vandaag - of beter gezegd morgen - voltooien wij een wetgevingspakket waarover wij al meer
dan twee jaar discussiëren. Dat ligt niet alleen aan het feit dat dit een controversiële aangelegenheid is, maar
ook aan de Europese verkiezingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden en het inwerkingtreden van
een nieuw EU-Verdrag, dat ertoe heeft geleid dat we een en ander hebben moeten aanpassen.

De conclusie die we mijns inziens echter uit dit debat mogen trekken, is het feit dat we nu over een compromis
stemmen dat zonder meer de moeite waard is goedgekeurd te worden, ook al doen we dat op een aantal
punten wellicht tandenknarsend.

Er zijn twee punten die ik eruit wil lichten. Ten eerste de milieueisen aan industriële installaties. Hierbij gaat
het erom dat wij de beste beschikbare technieken in Europa beter implementeren. Mijns inziens hebben we
in het compromis dat nu voor ons ligt, een punt van uitzondering gevonden dat de Europese Commissie de
instrumenten biedt - mijnheer Potočnik, hierbij richt ik mij direct tot u - om er de komende jaren beter en
strikter op toe te zien dat de circa 52 000 industriële installaties in Europa waarop dit van toepassing is,
uiteindelijk de beste beschikbare technieken beter toepassen dan ze op dit moment doen.

Ik heb vele argumenten gehoord tijdens dit debat. Eén argument wil ik oppakken en weerspreken, omdat ik
dit absoluut niet kan begrijpen. Er is mij vaak gezegd dat het gebruik van de beste beschikbare technieken te
duur is en dat we daarmee het concurrentievermogen van de Europese industrie in gevaar brengen, zeker in
deze crisis. Ik denk niet graag aan mijn verleden, maar ik kom uit de voormalige DDR, Oost-Duitsland. De
economische en ecologische ineenstorting van de DDR was toe te schrijven aan het feit dat we decennialang
niet in de nieuwste stand van de techniek hebben geïnvesteerd.

Het is mijn overtuiging dat elke industrie, elke industriële onderneming in het belang van haar voortbestaan
moet investeren in de nieuwste stand van de techniek om concurrerend te blijven en daarnaast uiteraard
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eveneens de emissies van schadelijke stoffen te verminderen. Wij hebben vandaag de kans om wetgeving in
te stellen waarmee deze uitgangspositie wordt verbeterd.

Het tweede deel van de richtlijn - en daar zullen we tandenknarsend mee instemmen, zoals ik eerder opmerkte
- heeft betrekking op grote verbrandingsinstallaties. We hebben het wederom - net als bij de vorige richtlijn
- over het maken van nieuwe uitzonderingen tot 2020, en in een aantal gevallen tot 2023 voor grote
verbrandingsinstallaties, die niet hoeven te voldoen aan de milieueisen, met name aan de grenswaarden voor
schadelijke stoffen in de lucht.

Ik dring er bij de Raad, en wellicht bij ons allen op aan om zorgvuldig te overwegen hoe zinvol het
daadwerkelijk is dat wij regelmatig ambitieuze milieudoelstellingen voorstellen, daar vervolgens over
debatteren en deze hier toejuichen, maar dat er altijd, zodra deze doelstellingen in concrete wetgeving moeten
worden geïmplementeerd, een treurspel in Europa begint. Dan wordt het lidstaten immers ineens duidelijk
hoeveel dit kost, welke rekeningen er betaald moeten worden, en dan worden doorgaans degenen gestraft
die dit reeds hebben gedaan.

Er zijn inmiddels verschillende lidstaten die reeds aan de eisen voldoen en die uiteindelijk in de kou blijven
staan. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat het zowel bij industriële installaties als bij grote
verbrandingsinstallaties - en dat zijn in wezen kolencentrales - niet om sciencefiction gaat. We hebben het
niet over zaken die niet beschikbaar zijn; integendeel, dit is de nieuwste stand van de techniek. De beste
beschikbare technieken - dat wat met het oog op de aspecten met betrekking tot concurrentievermogen en
kosten beschikbaar is - kunnen in deze installaties worden geïntegreerd en vandaag voltooien wij in het licht
daarvan een wetgevingspakket dat mijns inziens beter is dan hetgeen op dit moment van kracht is. Ik dring
er derhalve bij iedereen op aan om dit pakket goed te keuren. Ik wil tevens mijn collega’s die, hoewel ze soms
niet zachtzinnig te werk gingen, de afgelopen twee jaar met mij hebben samengewerkt, danken voor hun
steun, hun input en met name voor het feit dat nagenoeg alle grote fracties dit compromis hebben
onderschreven.

Janez Potočnik, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, aangezien ik ook een sportfan ben, kan
ik u wel begrijpen, maar Nederland heeft nu een comfortabele voorsprong van 3-1, en ik denk dat het voorstel
dat we vandaag bespreken zeker aandacht verdient.

We staan op het punt een overeenkomst te sluiten over industriële emissies waarmee de Europese Unie de
vervuiling afkomstig van de grootste industriële bronnen zal verminderen in overeenstemming met onze
ambitieuze milieudoelstellingen. Tegelijkertijd zal deze mogelijkheden tot eco-innovatie bieden en duurzame
productiemethoden versterken in belangrijke sectoren van onze economie.

We zouden nooit zover zijn gekomen zonder het harde werk van het Europees Parlement ten aanzien van
dit belangrijke dossier. Ik wil de rapporteur, de heer Holger Krahmer, alsook de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid graag bedanken en complimenteren met het uitstekende werk dat is
verricht met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn inzake industriële emissies.

Deze richtlijn is een belangrijke stap voorwaarts in de beheersing van de industriële vervuiling in de Europese
Unie. Op dit moment moeten we constateren dat de industriële vervuiling verantwoordelijk is voor 80
procent van de uitstoot van zwaveldioxide, meer dan 40 procent van stofdeeltjes en meer dan 30 procent
van stikstofoxiden. Voorts constateren we dat de tenuitvoerlegging op plaatselijk niveau, met verschillende
toepassingen van de beste beschikbare methoden, uiteenloopt.

Het is daarom meer dan duidelijk dat de huidige situatie ontoereikend is, niet alleen voor de bescherming
van het milieu, maar ook voor wat betreft concurrentievervalsing.

Het versterken van twee van de kernelementen van de wetgeving – de toepassing van de beste beschikbare
technieken als regel, en herziene emissiegrenswaarden voor grote sectoren – is absoluut noodzakelijk, en
het verheugt me dat het Parlement dit standpunt deelt.

Maatregelen ten aanzien hiervan zullen ervoor zorgen dat industriële installaties in de gehele Europese Unie
aan hoge milieunormen zullen voldoen en dat het welzijn van onze burgers wordt beschermd. Het biedt ons
ook de gelegenheid om eco-innovatie te stimuleren..

Het werk van het Europees Parlement, zoals ik reeds heb gezegd, is doorslaggevend geweest bij het bereiken
van een overeenkomst waarin de ecologische integriteit van het voorstel van de Commissie behouden blijft,
en die op sommige momenten in het institutionele proces onbereikbaar leek. Door nu voor goedkeuring

187Handelingen van het Europees ParlementNL06-07-2010



van deze richtlijn te stemmen, kan het Parlement laten zien dat het vastberaden is de vervuiling door de
industrie terug te dringen.

De Commissie kan het compromispakket aanvaarden – en het is een compromis – teneinde een overeenkomst
inzake deze richtlijn in tweede lezing te bereiken, en ik doe een beroep op het Parlement hetzelfde standpunt
in te nemen.

Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik
een groot compliment maken aan de rapporteur, de heer Krahmer, omdat wij allemaal weten dat we tot een
resultaat zijn gekomen dat soms ver weg leek. Ik wil u eraan herinneren dat deze richtlijn, dit dossier, op een
bemiddelingsprocedure afstevende.

Daarom is het, zoals ook de commissaris heeft gezegd, duidelijk dat we te maken hebben met een complex
dossier waar veel tijd in is gestoken. We hoeven maar in herinnering te brengen dat de richtlijn uit 1996
stamt en dat we met het geleverde werk zijn aanbeland bij de vijfde en meest belangrijke wijziging van de
richtlijn inzake industriële emissies.

Alleen dit al geeft wat mij betreft aan wat de tekortkomingen van deze richtlijn zijn. De richtlijn blijkt moeilijk
toepasbaar te zijn – ik merk op dat er tegen negen lidstaten inbreukprocedures zijn aangespannen – en
daarnaast is het toepassingsgebied zo groot dat de richtlijn niet voldoet. Dit alles – en we moeten het onder
ogen zien – heeft veel werk met zich meegebracht en heeft offers gevraagd van alle betrokken instellingen,
fracties en nationale delegaties, en heeft ons vaak voor zeer moeilijke keuzes gesteld.

Vanavond ben ik echter hier om met overtuiging te zeggen dat we, in mijn ogen, het best mogelijke resultaat
hebben bereikt om de concurrentie, het milieu en het Europese industrie- en arbeidsbeleid te beschermen.
Aan de ene kant hebben we nu een richtlijn die dezelfde verplichtingen oplegt aan alle lidstaten, een richtlijn
die aan de andere kant genoeg flexibel is.

Ik hoop dus echt dat deze wijzigingen meteen zorgen voor een verlichting van de administratieve lasten, en,
op de middellange termijn, ook voor verbetering van de milieuprestaties en versterking van de Europese
industrie.

Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie. – (SV) Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen de heer Krahmer
bedanken omdat hij zich heeft ingezet voor ambitieuze wetgeving. Ik wil ook iedereen bedanken die steun
heeft verleend en voorstellen heeft gedaan, want het werk dat in verband met deze richtlijn is verricht, is
belangrijk. De richtlijn geldt immers voor meer dan 50 000 industriële installaties, met andere woorden,
installaties waar veel mensen werken en die tezelfdertijd de bron zijn van een groot deel van de
luchtverontreiniging en daardoor gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Het verslag waar we
morgen over zullen stemmen, is verre van perfect, maar in vergelijking met de huidige wetgeving is het toch
een duidelijke stap in de goede richting en daarom verdient het om aangenomen te worden.

Het belangrijkste probleem is dat we het voor grote verbrandingsinstallaties gedurende langere tijd mogelijk
maken om een tijdelijke afwijking te krijgen, hoewel ze goed zijn voor 90 procent van de industriële emissie
van zwaveldioxide en stikstofoxide. Wat dat betreft, konden we het gewoon niet winnen van de conservatieve
partijen in de Raad en het Europees Parlement, wat ik betreur. De positieve kant van het voorstel waarover
we morgen stemmen, is niettemin dat er in de toekomst striktere en duidelijkere voorwaarden gelden voor
het kunnen toekennen van afwijkingen. Precies dat was ook de belangrijkste prioriteit van de Fractie van de
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, namelijk orde scheppen
en formuleringen aanscherpen opdat het aantal afwijkingen de facto zou kunnen afnemen ten opzichte van
vandaag. Ik ben blij dat we daarin zijn geslaagd.

Tezelfdertijd zullen de beste beschikbare technieken en referentiedocumenten een belangrijkere rol spelen,
en de industrie krijgt grote flexibiliteit om de nodige investeringen te doen. Algemeen kan dat ertoe leiden
dat we de voorwaarden creëren om een stap te zetten op weg naar lagere industriële emissies, met alle positieve
gevolgen voor milieu en gezondheid van dien. Tezelfdertijd zullen we ook stappen zetten in de richting van
eerlijkere mededinging, aangezien de veranderingen aanzetten tot betere uitvoering wat emissielimieten
betreft. Last but not least worden meer en zekerdere banen gecreëerd wanneer ons deel van de wereld de
concurrentie moet aangaan met landen waar men op dit ogenblik zwaar investeert in precies dit soort
overgang. Mijnheer Krahmer, we mogen niet in een situatie verzeilen zoals die van Oost-Duitsland, waarin
we achterlopen.
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Chris Davies, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, Holger Krahmer en ik zijn het niet
altijd eens over milieuwetgeving en de mate waarin die moet worden gehandhaafd, maar wat betreft deze
maatregel denk ik dat we het vrijwel met elkaar eens zijn ondanks het feit dat vele van de argumenten die hij
zijn collega’s heeft voorgelegd van nationalistische aard waren.

Hij heeft kunnen aanvoeren dat, ten aanzien van deze wetgeving, Duitsland deze effectief heeft toegepast,
of in ieder geval effectiever dan welke andere lidstaat dan ook, inclusief mijn eigen land. Daardoor ondervindt
Duitsland een concurrentienadeel ten opzichte van andere landen. Dit is een argument dat voor veel aspecten
van de milieuwetgeving opgaat. Er moet een gelijk speelveld zijn. De wetgeving die we invoeren moet op
gelijkwaardige en effectieve wijze in de gehele Europese Unie worden toegepast als we het milieu willen
beschermen, en als we ervoor willen zorgen dat bepaalde landen geen concurrentievoordeel zullen krijgen
door niet te investeren in de noodzakelijke verbeteringen om dat mogelijk te maken.

De kwestie is dat we nu in een herschikking van deze wetgeving hebben voorzien. We hebben deze misschien
niet versoepeld, maar we hebben wel het feit aan de orde gesteld dat de eerste maatregel niet door lidstaten
is toegepast. De lidstaten zijn daarmee weggekomen. Mijn lidstaat, het Verenigd Koninkrijk, is ermee
weggekomen. Het heeft niet gedaan wat Duitsland wel heeft gedaan.

Daarom vraag ik de commissaris om in zijn antwoord ons precies te vertellen – en in de notulen te laten
opnemen – wat er in deze nieuwe wetgeving staat dat garandeert dat de lidstaten daadwerkelijk doen wat ze
moeten doen?

Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, ik zal het iets korter houden, want op dit moment
speelt Nederland nog tegen Uruguay. We staan met 3-1 voor, dus Nederland lijkt de finale te halen. Ik zal
het dus iets korter houden, want ik wil het einde van de wedstrijd nog zien.

Even naar deze richtlijn. Zij is ongelooflijk belangrijk voor de luchtkwaliteit voor alle inwoners van Europa.
In die zin ben ik echt teleurgesteld over de wijze waarop de onderhandelingen verliepen. Ik ben blij dat mijn
collega Davies zijn eigen lidstaat, zijn eigen regering aanhaalt, want het was een van de regeringen die continu
elke aanscherping van deze wet tegenhielden. Dat zorgt ervoor dat op dit moment bijvoorbeeld drie vieze
kolencentrales in Engeland meer luchtverontreiniging veroorzaken in Nederland, dan de elf Nederlandse
centrales. Het geeft heel erg duidelijk aan hoezeer er een ongelijk speelveld is, als het gaat om luchtkwaliteit
en de wijze waarop we de industrieën aanpakken. Nederland, maar ook Duitsland van mijn collega Krahmer
hebben dit zeer goed en zeer strikt geïmplementeerd. Andere landen, zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk,
hebben dat jarenlang niet gedaan. Dat er een aanscherping van deze wetgeving nodig was, is ongelooflijk
duidelijk en het doet mij dus ook pijn om te zien dat met name Italië en het Verenigd Koninkrijk in de Raad
ongelooflijk vaak verbeteringen hebben tegengehouden.

Desalniettemin ben ik uiteindelijk toch duidelijk voorstander van deze aanscherping, omdat ze weliswaar
nog twaalf jaar hebben, maar daarna moeten ook de kolencentrales in Groot-Brittannië en Italië, en waar
dan ook in Europa, aan de scherpe normen voldoen, zodat de gezondheid van onze burgers in alle lidstaten
van Europa wordt gewaarborgd. Daar gaat het uiteindelijk om.

Dus uiteindelijk zullen wij als Groenen voor deze wetgeving stemmen, maar met pijn in het hart, omdat het
met zo veel moeite ging. We horen zo vaak van alle parlementariërs hier dat we een gelijk speelveld nodig
hebben, maar als het om de uitvoering gaat ten behoeve van schone lucht krabbelen veel lidstaten terug en
blijven zij achter. Dat blijft een gemis, maar uiteindelijk moet elke lidstaat straks hieraan voldoen. We krijgen
een gelijk speelveld, we krijgen schone lucht, dat is iets om voor te stemmen, maar het proces is teleurstellend.
Een aantal lidstaten stelt teleur, maar we gaan uiteindelijk vooruit. Ik denk dat nu de wedstrijd wel voorbij
is en dat Nederland ook nog naar de finale is.

Martin Callanan, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat de teleurstelling van de
heer Eickhout ten aanzien van de wetgeving die we vanavond bespreken wat wordt verzacht door een
fantastische overwinning voor het Nederlands elftal, dat in zijn spel vanavond misschien wel de beste
beschikbare voetbaltechnieken heeft gebruikt. Helaas kon Engeland er niet bij zijn, maar ach; we kunnen
niet alles hebben.

Wat betreft het onderwerp van het debat, zou ik allereerst Holger Krahmer lof toe willen zwaaien voor zijn
werk. Het was een heel lang en gecompliceerd stuk wetgeving en hij heeft er alles aan gedaan om alle fracties
en alle verschillende politieke schakeringen in dit debat daarbij te betrekken. We hebben uiteindelijk een
aanvaardbaar compromis bereikt. Niemand heeft helemaal gekregen wat hij wilde – misschien is dat wel het
kenmerk van goede Europese wetgeving, maar het is wel een mager compromis – en niemand is gelukkig.
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De lidstaten zijn niet bepaald gelukkig. En het is duidelijk dat sommige leden van dit Parlement helemaal
niet gelukkig zijn.

Ik hoop dat de heer Eickhout zich straks wat minder ongelukkig zal voelen, maar het is desondanks al met
al geen slecht resultaat. De bereikte compromissen vormen naar mijn idee een goede balans tussen enerzijds
de bescherming van het milieu, en anderzijds wordt er toch rekening gehouden met enkele van de zeer
legitieme zorgen van sommige lidstaten dat het in een vroeg stadium gedwongen sluiten van kolencentrales
zelfs slecht voor het milieu zou zijn – want waar zou deze energie door worden vervangen? We moeten
voldoen aan onze emissiewetgeving en -richtlijnen voor de lange termijn, wat in gevaar zou worden gebracht
als teveel kolencentrales te vroeg tot sluiting worden gedwongen, en uiteindelijk moeten alle verbeteringen
die we willen doorvoeren door iemand worden betaald. En uiteindelijk is dat altijd weer de consument. We
hebben in Europa te maken met een recessie en we moeten een goede balans zien te vinden tussen de
bescherming van het milieu en kostbare verbeteringen.

João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, mijnheer Kramer,
dames en heren, de nieuwe richtlijn zal een nieuw en scherper wetgevingskader creëren inzake industriële
emissies. Wij vinden dat een belangrijke stap op weg naar een betere bescherming van het milieu en van de
volksgezondheid, in het bijzonder van mensen die in de buurt van industriële complexen leven en werken,
of in gebieden waar de gevolgen van de emissies merkbaar zijn.

Door emissiegrenswaarden vast te stellen voor een grotere reeks verontreinigende stoffen en door de noodzaak
vast te stellen van aanpassing van sterk vervuilende industrieën aan deze emissiegrenswaarden met behulp
van de beste beschikbare technieken, wordt een belangrijk beginsel vastgelegd: namelijk, dat we om het
milieu en de volksgezondheid te beschermen de beste technieken die ons tengevolge van de wetenschappelijke
en technologische ontwikkelingen ter beschikking staan, moeten implementeren in de productieprocessen,
met name in die processen die grote invloed hebben op het milieu.

Dat is overigens ook de benadering die we voorstaan voor CO2-emissies en uitstoot van broeikasgassen.
Tegenover marktgebaseerde instrumenten zoals de emissiehandel, die door de Europese Unie gestimuleerd
is, stellen we het alternatief van een normatieve benadering die effectief werkt ten aanzien van het milieu en
die sociaal rechtvaardig is, wat bij de handelsgerichte benadering niet het geval is.

Daarom zijn we verheugd dat bij deze tweede lezing de door sommigen voorgestelde toepassing van
handelsemissies op stikstofoxiden- en zwaveldioxide-emissies geschrapt is, en wijzen we op het amendement
dat verheldert dat het ook mogelijk is emissiegrenswaarden vast te stellen - en daarmee voor een juridische
benadering te kiezen in plaats van voor een marktgebaseerde benadering - voor CO2 en broeikasgassen die
onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap vallen.

We moeten echter bij de uitvoering van deze brede aanpak van emissies niet de verschillen uit het oog
verliezen die er tussen de lidstaten bestaan, noch de specifieke kenmerken van elk van de landen. Ik doel dan
op de allereerste plaats op de verschillen in de productiesystemen en de productieomstandigheden, en op
het vermogen om de noodzakelijke aanpassingen in de technologieën en de productieprocessen door te
voeren.

Deze verbintenis waarborgt dat er rekening wordt gehouden met deze uiteenlopende realiteiten. De
mogelijkheid tot afwijkingen, indien van toepassing en gerechtvaardigd, waarin wordt voorzien, en de
nationale overgangsplannen zorgen voor de benodigde flexibiliteit bij de implementatie van de beste
beschikbare technieken, zonder de oorspronkelijke doelstellingen van bescherming van het milieu en de
volksgezondheid in gevaar te brengen.

Ook hebben we waardering voor de explicitering van het feit dat de lidstaten de mogelijkheid hebben striktere
nationale beschermingseisen te handhaven of in te voeren, bijvoorbeeld eisen ten aanzien van de
eerdergenoemde uitstoot van broeikasgassen.

Om een duurzame productie zeker te stellen in de verschillende lidstaten en regio's, dient dit nieuwe
wetgevingskader te worden aangevuld met EU-maatregelen ter ondersteuning van de modernisering van de
productiesystemen, in het bijzonder die van de meest kwetsbare economieën.

En tot slot is het van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in de publieke
sector, om te zorgen dat de beste beschikbare technieken voortdurend verder kunnen worden ontwikkeld
en verbeterd.
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Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de maatregel die wij
vandaag beoordelen is een van de belangrijkste van de gehele zittingsperiode, en zal grote gevolgen hebben
voor de economie.

Toen deze tekst in de commissie werd aangenomen, stemde de Lega Nord-delegatie tegen, omdat het
oorspronkelijke voorstel zou leiden tot de sluiting van vele fabrieken en tot de reorganisatie van andere.
Nadat de Raad de tekst had tegengehouden en na een reeks trialogen tussen de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Raad en de Commissie, is de tekst gewijzigd en geamendeerd, en
is deze in onze ogen verbeterd.

Vandaag stemmen we over een tekst die de aandacht van de industrie meer vestigt op het milieu, maar die
tegelijkertijd geen al te ingrijpende effecten heeft op de Europese industriële economie, zeker in de huidige
tijd van crisis. Respect tonen voor het milieu betekent niet dat we Europese fabrieken moeten sluiten, omdat
deze faciliteiten anders simpelweg naar derde landen of opkomende markten zouden verhuizen, waar geen
milieutoezicht bestaat.

China verklaarde laatst inderdaad dat het niet van plan is de verhouding tussen de gebruikte energiebronnen
te wijzigen – 80 procent kolen en 20 procent olie – en zegt dat het zijn energieverbruik tegen 2020 wil
verdubbelen. Bedrijven sluiten of van Europa naar derde landen verplaatsen levert geen voordelen op voor
het milieu op wereldschaal, we verliezen er alleen maar banen mee en verergeren er de economische crisis
mee.

Theodoros Skylakakis (PPE). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, het compromis dat werd bereikt met de Raad
en waarover we morgen zullen moeten stemmen definieert het kader van de industriële uitstoot in Europa
voor de komende decennia. Het vormt een succes op het gebied van wetgeving, want in een periode van
aanzienlijke economische moeilijkheden, maar ook belangrijke ecologische uitdagingen, stellen wij een
oplossing voor die logisch, realistisch en evenwichtig is.

Dat geldt in het bijzonder voor de nationale aanpassingsplannen die zullen worden toegepast op grote
energiecentrales. Voor mijn land, Griekenland, vergden de oorspronkelijke voorschriften onmiddellijke
aanpassing die een bedreiging was voor duizenden arbeidplaatsen, maar ook voor de betrouwbare
energievoorziening van het land; anders hadden er honderden miljoenen euro’s kostende filters moeten
worden opgesteld in oude centrales die over drie of vier jaar zouden worden gesloten. Met andere woorden,
ofwel hadden we een enorme verkwisting, ofwel grote economische en sociale kosten.

De markt van elektrische stroom is spijtig genoeg nog geen eenheidsmarkt. Er is nog veel tijd nodig om dat
te bereiken. Met draconische maatregelen, gericht op slechts één aspect van de markt zouden we hoge kosten
veroorzaken voor landen die zich aan de rand van de Unie bevinden en die geen koppelingen hebben, noch
contact met de rest van de eenheidsmarkt.

Met het compromis van de nationale plannen daarentegen bereiken we, zij het met vertraging, groot voordeel
voor het milieu, dat op een verschillend moment komt naargelang van de werkelijke omstandigheden die
in iedere lidstaat bestaan, zonder grote sociale kosten. Het is een bezonnen maatregel waarover wij allen die
hem hebben ondersteund redenen hebben om tevreden te zijn.

Jo Leinen (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Potočnik heeft het Parlement uitdrukkelijk
bedankt voor het feit dat wij zo strikt hebben vastgehouden aan dit wetgevingspakket en dat wij een bijdrage
hebben geleverd aan de enorme impuls die nu aan de bestrijding van de luchtvervuiling wordt gegeven. Deze
dank moet uiteraard uitgaan naar onze rapporteur, de heer Krahmer, voor zijn uitstekende werk, maar ook
naar alle schaduwrapporteurs en alle anderen die hebben vastgehouden aan deze doelstelling om de lucht
in Europa schoner te maken.

Het Europees Milieuagentschap heeft ons een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat de situatie op een
aantal gebieden nog slecht is wat betreft luchtvervuiling, stikstofoxiden en stof. Commissaris, u heeft het
zelf gezegd. Wij hopen nu dat u met dit nieuwe amendement ook een instrument in handen heeft om controles
uit te voeren. Wij hopen dat u dit strikt ten uitvoer zult leggen en geen grote uitzonderingen of verspilling
van tijd zult accepteren. De oude richtlijn dateert immers van 1996 - dat is al veertien jaar geleden!

Ik kan de nieuwe lidstaten zoals Polen en andere landen nog wel begrijpen, maar de oude lidstaten begrijp
ik absoluut niet - het feit dat er al die jaren zo weinig is gedaan en de argumenten die wij nu ook weer horen
met betrekking tot arbeidsplaatsen en kosten. Welnu, zulke dingen lopen altijd verkeerd af; als we te lang
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wachten, komt alles in één keer. Als we ons werk op tijd doen, kunnen we ook innovaties doorvoeren en
toch arbeidsplaatsen veiligstellen.

Al met al kunnen we hier derhalve spreken van een groot succes, hoewel de grote verbrandingsinstallaties
een kleine smet vormen. De kleine vissen worden opgepakt, terwijl we de grote laten lopen. Zoals zo vaak
in het leven is dat helaas ook bij de industriële installaties het geval.

Evžen Tošenovský (ECR). - (CS) Het is inderdaad uitermate belangrijk dat we druk blijven uitoefenen op
de industrie om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te verlagen. Dat is echt een zeer belangrijk proces. Anderzijds
mogen we ons niet star blindstaren op puur administratieve regeltjes, aangezien het maar zo gebeuren kan
dat onder invloed van de economie, onder invloed van de druk van uiteenlopende oplossingen, juist het
tegenovergestelde bereikt wordt. Dat kan tot gevolg hebben dat bedrijven gedwongen worden hun deuren
te sluiten en de kosten van de daaropvolgende problemen die van een daadwerkelijke oplossing ver te boven
gaan.

Verder ben ik er ook niet al te zeker van dat bedrijven gedwongen kunnen worden op zoek te gaan naar de
beste technologieën en deze te gebruiken; ik zie het als een belangrijk mechanisme voor de zoektocht naar
de beste oplossing, en wel op zo’n manier dat de uitstoot daadwerkelijk wordt verlaagd. Ik spreek hier als
iemand die zestien jaar burgemeester en voorzitter van de regionale raad is geweest van een uitermate complex
industrieel gebied, waar in onderling overleg vaak uitermate complexe oplossingen moesten worden gevonden.

Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, deze richtlijn inzake industriële emissies stelt
daadwerkelijk striktere emissiegrenswaarden voor stofdeeltjes, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Dit is het
minste wat wij moeten doen voor de volksgezondheid en het milieu. Zelfs na deze richtlijn zal de situatie
eigenlijk nergens in Europa echt goed zijn.

Ik vind het vooral erg jammer dat zowel het aantal als de omvang van de uitzonderingen in dit compromis
zo groot is. Wij moeten niet denken dat wij hiermee onze industrie of ons mededingingsvermogen een dienst
bewijzen. Om bijvoorbeeld de EU 2020-strategie ten uitvoer te kunnen leggen, zouden wij juist moeten
investeren in duurzame groei, efficiënt gebruik van de hulpbronnen en een schoon mededingingsvermogen.
Iets anders wat ik in dit voorstel betreur, is dat er geen vooruitgang wordt geboekt op het gebied van
competentie en emissies in de bodem. Gezien de complexiteit van de situatie hoop ik dat de Commissie
snelle en doeltreffende maatregelen zal nemen in het kader van de bodemrichtlijn.

Het compromis bevat ook goede zaken. Ik ben vooral blij met het opnemen van het beginsel van de beste
beschikbare technologie, hoewel de Europese veiligheidsnetwerken, de minimumeisen, zich nog slechts in
een beoordelingsfase bevinden, vooral wat de uitzonderingen betreft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat
er wordt gezegd dat deze richtlijn de lidstaten natuurlijk niet belemmert striktere en betere wetgeving toe te
passen, ook wat de broeikasgassen betreft. Ik hoop dat de Commissie, wanneer de richtlijn in de toekomst
wordt gewijzigd en geactualiseerd, ook CO2-emissies onder een geïntegreerd systeem van milieumonitoring
laat vallen, omdat dit een juiste en doeltreffende manier is om deze zaken te regelen.

Pavel Poc (S&D). - (CS) Ik zou graag allereerst mijn oprechte bewondering willen uitspreken voor de
rapporteur, de heer Krahmer, die een ongelooflijk stuk werk heeft afgeleverd, niet alleen inhoudelijk-technisch,
maar ook onderhandelingstechnisch gezien. Het is namelijk geen sinecure, welhaast een bovenmenselijke
prestatie, om op het vlak van een dergelijk complex en omstreden stuk wetgeving een compromis en een
dusdanig evenwichtig resultaat tot stand te brengen. Met de nieuwe richtlijn worden nu eindelijk alle in de
Europese Unie geldende procedures geharmoniseerd, waarmee wordt bijgedragen aan de verlaging van de
administratieve lasten en er eindelijk een eind wordt gemaakt aan de ongelijkheid ten aanzien van de
tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving van de regelgeving in de lidstaten. Ook in mijn land komt
mij uiteraard de nodige ontevredenheid van non-gouvernementele organisaties en regionale overheden ter
ore voor wat betreft de resultaten van de onderhandelingen van de trialoog. Tegelijkertijd echter zie ik
duidelijk in dat ondanks het feit dat het Europees Parlement er niet in is geslaagd al zijn op- en aanmerkingen
opgenomen te krijgen in het akkoord, er wel degelijk een sterk compromis tot stand is gebracht dat in de
praktijk zal leiden tot een daadwerkelijke verlaging van de uitstoot en verbetering van het milieu, zowel
binnen als buiten Europa.

De nationale overgangsplannen zorgen tezamen met de talrijke uitzonderingen voor grote verbrandingsovens
in zekere zin voor vertraging van het moderniseringsproces, maar tevens biedt dit alles de van steenkool
afhankelijke nationale economieën de mogelijkheid om te innoveren binnen een realistische tijdshorizon.
De idee om een Europees beschermingsnetwerk in te richten werd afgezwakt. Dat neem echter niet weg dat
de Europese Commissie op geregelde tijdstippen de minimale emissielimieten opnieuw tegen het licht zal
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moeten houden, waardoor een zekere basis ontstaan zal voor emissiestandaarden. Verder zijn er strikte regels
tot stand gebracht ten aanzien van de toekenning van uitstel ten aanzien van de beste beschikbare
technologieën, zij het voorzien van een flinke mate van flexibiliteit voor de desbetreffende overheden. Dat
betekent dat zij en vooral ook de Commissie na de stemming van morgen aan zet zijn. Verder zal er
voortdurend de nodige druk op hen moeten worden uitgeoefend opdat zij erop toezien dat deze
compromisrichtlijn, feitelijk niet meer dan een startpunt, daadwerkelijk een succes wordt. De wijze van
tenuitvoerlegging in de lidstaten is namelijk allesbepalend daarvoor.

Bogusław Sonik (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, strengere regels voor industriële gasemissies en
vervulling van de verplichtingen betreffende milieubescherming zijn de hoofddoelen van de wijzigingen in
de wetgeving voor industriële installaties in de Europese Unie. De ontwerprichtlijn voor industriële emissies,
die acht bestaande richtlijnen combineert en amendeert, is van cruciaal belang voor de verbetering van het
milieu en de luchtkwaliteit in de Europese Unie. Ze voert een verscherping in van de standaarden voor emissie
uit grote verbrandingsbronnen en de regelgeving heeft betrekking op een aanzienlijk groter aantal
verbrandingsinstallaties.

De energiesector van elk land heeft zijn eigen specifieke karakter en energiezekerheidsbeleid, tenminste tot
op het moment dat we een gemeenschappelijk, uniform energiebeleid invoeren. De Poolse energiesector is
voor ongeveer 95 procent gebaseerd op steenkool. De invoering van de basisvereisten van de nieuwe richtlijn
zou leiden tot een ernstige bedreiging voor de energiezekerheid van Polen en andere landen in ons deel van
Europa, die zich in een gelijkaardige situatie bevinden en een energiesector met gelijkaardige kenmerken
hebben.

In deze context is het een goede oplossing om de lidstaten de mogelijkheid te geven ecologische doelstellingen
te bereiken door nationale overgangsplannen op te stellen, die het mogelijk maken om tijdelijk hogere
emissielimieten toe te passen. Een andere belangrijke factor is de mogelijkheid om vergunningen met
afwijkingen toe te kennen, waarbij de emissievergunningen de lokale situatie en de geografische en
economische omstandigheden in aanmerking kunnen nemen. Wijzigingen in de milieuwetgeving moeten
echter altijd gericht zijn op het vastleggen van doelstellingen die door alle lidstaten kunnen worden gehaald.

De compromistekst keert terug naar veel van de originele plannen van de Raad, die rekening hielden met
het feit dat vele lidstaten wegens hun afhankelijkheid van steenkool of geografische ligging niet in staat zijn
om aan de strenge ecologische standaarden te voldoen. Zo’n aanpak van de beperking van emissies en de
invoering van hoge standaarden is gepast, omdat hij zowel rationeel is als werkbaar in de praktijk.

Adam Gierek (S&D). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid heeft rationale aanpassingsmechanismen verworpen. De goedkeuring van het
verslag-Krahmer plaatst ondernemingen in een moeilijke situatie.

Conform de toetredingsvoorwaarden moeten installaties met een vermogen van meer dan 500 MW in Polen
voor 2018 van een systeem voor natte ontzwaveling zijn voorzien. Als deze restrictieve richtlijn vanaf 2016
van kracht wordt, dan zullen er in Polen in zes jaar tijd 1 200 ketels moeten worden gemoderniseerd. Dit is
economisch en technisch problematisch. Dit zou enkel voor nieuwe investeringen mogen gelden. De
goedkeuring van zo’n controversieel compromis leidt ertoe dat de Poolse elektriciteitscentrales voor 2020
bijvoorbeeld 50 procent van hun vermogen zullen moeten uitschakelen.

De aanbeveling voor de tweede lezing moet worden verworpen want ze houdt geen rekening met de
plaatselijke economische en technische realiteit. Ze is gebaseerd op dogmatische beginselen. Ze leidt tot een
onevenwichtige ontwikkeling en tot oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie.

Catherine Soullie (PPE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, het slotakkoord dat is verkregen na herschikking
van de richtlijnen betreffende de industriële emissies is meer dan acceptabel, en ik ben verheugd over het
compromis dat is bereikt.

Dit slotpakket bevat de kernpunten van het standpunt dat ik met verscheidene collega's heb verdedigd in de
Commissie milieubeheer, en dat erop was gericht om van deze tekst een ambitieuze maar realistische
wetgeving te maken.

In de eerste plaats is een zekere flexibiliteit behouden voor ondernemingen en autoriteiten die zijn bevoegd
om afwijkingen toe te staan. Vervolgens juich ik de nieuwe versie van het netto subsidie-equivalent toe, dat
zo omstreden was en dat, nu het tot bepaalde sectoren is beperkt, veel beter uitvoerbaar lijkt. Het is ook
belangrijk om te benadrukken dat door het bereikte akkoord een betere aansluiting met de richtlijn betreffende
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de handel in broeikasgasemissierechten mogelijk is en dat het weinig relevante idee van de instelling van een
quotamarkt voor SO2 en NOx hierdoor definitief uit de tekst van de nieuwe richtlijn verdwijnt. Toch heb ik
nog enkele kritische kanttekeningen, en in het bijzonder over de bepalingen met betrekking tot de bodem.
Aangezien we nog steeds wachten op de bodemrichtlijn, zal deze belangrijke problematiek helaas alleen
worden behandeld door de lidstaten met een eigen wetgeving op dit gebied.

Morgen moet het Parlement de onderdelen van het in de trialogen bereikte akkoord aannemen. Er is door
alle partijen hard gewerkt om te voorkomen dat de tekst ter bemiddeling terugverwezen zou moeten worden.
Ik herhaal dat het een tekst is van cruciaal belang, zowel voor de industrie als voor het Europees milieubeleid.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Het doel van de richtlijn inzake industriële emissies is het reduceren
van de emissies van 52 000 industriële installaties in de EU, in verschillende industriële sectoren.

Installaties die onder deze richtlijn vallen moeten een vergunning krijgen. De afgegeven vergunningen moeten
verplichte grenswaarden bevatten voor emissies, en operationele voorwaarden op basis van de beste
beschikbare technieken. Om een vergunning te krijgen moeten bedrijven in de betreffende industriële sectoren
ook een investeringsplan indienen, ter modernisering van hun industriële installatie om emissies te
verminderen.

Ik ben van mening dat deze richtlijn moet worden gekoppeld aan het industriebeleid van de Europese Unie.
De richtlijn moet voldoende flexibiliteit bieden zodat de Europese industrie zich kan moderniseren, zodat
we de industriële productie en banen in de Europese Unie op peil kunnen houden, terwijl we de emissies
verminderen.

Tot slot roep ik de Commissie op om het Parlement en de lidstaten te raadplegen in een vroeg stadium van
de besluiten met betrekking tot de emissiewaarden gerelateerd aan de beste beschikbare technieken, en niet
pas nadat ze door de Commissie zijn goedgekeurd.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik wil op twee zaken reageren. De
eerste zaak is een snel antwoord – de Nederlanders hebben gewonnen met 3:2.

De tweede kwestie betreft de lidstaten met een industrie die op steenkool is gebaseerd, en de ontwerprichtlijn.
Polen werkt mee en zal meewerken aan de tenuitvoerlegging van het Europese energiebeleid, en daarom
namen we met genoegen het compromis aan, dat bereikt is in de trialoog over de ontwerprichtlijn voor
industriële emissies. Polen heeft een brandstofstructuur die uniek is in de wereld. Meer dan 90 procent van
de elektriciteit en warmte wordt geproduceerd op basis van lokale steenkoolvoorraden, die ons land veiligheid
en een hoge graad aan energetische onafhankelijkheid verzekeren.

De overgangsperiodes voor grote verbrandingsinstallaties (LCP) op het gebied van SO2 i NOX zijn voor ons
van bijzonder belang. Zonder deze afwijkingen zouden we op een technisch en economisch onverantwoorde
manier plots en voortijdig voor het einde van 2015 meer dan 30 werkende elektriciteitscentrales moeten
sluiten en meer dan de helft van de warmtekrachtcentrales en verwarmingscentrales die de bevolking en de
industrie van energie voorzien. De overgangsperiodes laten ons toe om het geleidelijke sluitingsproces van
de energiecentrales te spreiden over de jaren 2016-2023 en deze te vervangen door moderne
energie-installaties met een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie.

Dit investeringsproces dat in ons land is aangevat, is ook gericht op een brandstofdiversificatie in
overeenstemming met het huidige energiebeleid tot 2030. Dit laat toe om het aandeel aan vaste brandstoffen
in de energieproductie te verlagen tot minder dan 60 procent. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat Polen
bij de uitvoering van de vereisten van het energie- en klimaatpakket een enorme inspanning zal moeten doen
om in 2020 het aandeel van 20 procent duurzame energie, de verbetering van de energie-efficiëntie en de
technologische omschakeling van de energieproductie naar lage CO2-emissie te halen.

Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Het tussen de Raad en het Europees Parlement bereikte compromis vormt
een verstandige oplossing voor de ambitieuze herziening van de geïntegreerde preventie en beperking van
de luchtvervuiling als gevolg van emissies in de EU. Het geheel is gebaseerd op het onder het Tsjechische
voorzitterschap bereikte politieke akkoord ten aanzien van de tijdelijke uitzonderingsbepalingen voor
bestaande installaties die dringend verlegen zitten om tijd en geld voor de broodnodige omvangrijke
modernisering die vooral in deze tijden van economische crisis niet maar zo voorhanden zijn. Als arts ben
ik uiteraard voorstander van nog verdere aanscherping van de uitstootnormen, maar ik besef terdege dat dit
praktisch onhaalbaar is. Het doet mij deugd dat er in de Tsjechische Republiek reeds een akkoord is gesloten
met de industrie en dat er een nationaal plan voorhanden is ten aanzien van een geleidelijke aanscherping
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van de uitstootnormen waarmee over tien jaar voldaan zal worden aan de nieuwe normen. Ik vrees dat
goedkeuring van eventuele voorstellen die verder gaan dan het zwaar bevochten compromis, de hele revisie
gedurende vele jaren zou begraven. Mijn complimenten aan alle onderhandelaars.

Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Allereerst wil ik graag mijn steun betuigen aan de rapporteur, Holger Krahmer,
vanwege zijn inspanningen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied
van de milieubescherming zoveel mogelijk worden bereikt.

Aan de andere kant begrijp ik ook de vrees van Europese regeringen, dat het volledig voldoen aan de eisen
die geformuleerd zijn door het Europees Parlement in sommige gevallen de economische situatie in hun
land kan compliceren.

Tijdelijke vertraging in de economische groei kan in bepaalde omstandigheden echter een aanvaardbare prijs
zijn voor de verbetering van het milieu voor burgers in ernstig vervuilde gebieden.

Daarom moeten we voorzichtig maar standvastig doorgaan met het stimuleren van de modernisering van
productiemethoden om industriële emissies te verlagen en een constructieve dialoog voeren met
vertegenwoordigers van de industrie zodat zij deze filosofie overnemen in hun ontwikkelingsplannen.

Elisabeth Köstinger (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, vermindering van de bureaucratie, vereenvoudiging,
verhoging van de efficiëntie - drie kernuitdrukkingen die voor de juiste aanpak staan om de bestaande richtlijn
inzake industriële emissies te herzien. We hebben een gecontroleerde afbouw van onnodige bureaucratie
nodig om onze activiteiten efficiënter te kunnen uitvoeren. We hebben concrete en compacte richtlijnen
nodig waarin Europese minimumnormen zijn vastgelegd. We hebben de bijbehorende verhoging van de
efficiëntie nodig om ons milieu beter te kunnen beschermen. We hebben echter ook een onafhankelijk en
objectief controlerend orgaan nodig dat de naleving van nieuwe richtlijnen waarborgt.

De afgelopen jaren is de CO2-uitstoot dankzij nieuwe technologieën en duurzaam beheer in de agrarische
sector met 12 procent verminderd. De agrarische sector speelt daarmee een voortrekkersrol op het gebied
van klimaat- en milieubescherming. De industrie kan nu volgen. Met het vaststellen van minimumnormen
en de daaruit voortvloeiende terugdringing van de milieuvervuiling zal de industrie eveneens een concrete
bijdrage aan de bescherming van ons milieu moeten leveren.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Ik ben het eens met de compromistekst die uit de trialogen is
voortgekomen.

De verschillen tussen de lidstaten als het gaat om handhaving van de wetgeving en het bewaken daarvan,
zijn verwijderd. Er is een aantal uitzonderingen en flexibele bepalingen opgenomen voor grote
verbrandingsinstallaties die niet aan de richtlijn kunnen voldoen op de datum waarop deze in werking treedt.
Zo kunnen er minimumvereisten worden vastgesteld en grenswaarden voor emissies in iedere sector, die
door alle bedrijven in de Europese Unie moeten worden gerespecteerd. Afwijkingen van de emissiewaarden
zijn toegestaan op basis van de beste beschikbare technieken. Deze afwijkingen hebben betrekking op gevallen
waar de kosten van investeringen hoger zijn dan de baten voor het milieu.

De compromistekst is een systematische stap ter verbetering van de prestaties van industriële installaties,
vanuit het perspectief van milieubescherming maar ook uit dat van economische baten. Hieruit…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, deze belangrijke hervorming van de wetgeving
stond in het najaar van 2008 helaas in de schaduw van het klimaat- en energiepakket. Dat is jammer, want
het gaat om een enorm belangrijke richtlijn voor zowel de luchtkwaliteit als de Europese industrie. Indertijd
deed ik er alles aan om ervoor te zorgen dat deze richtlijn geen negatieve associaties opriep, zoals dat zij duur
zou zijn zonder een van de genoemde milieuvoordelen te bieden. Het is jammer dat niemand naar de mening
van de Commissie industrie, onderzoek en energie heeft gevraagd, terwijl de richtlijn duidelijk ook onder
haar beleidsterrein valt.

Hoewel wij een redelijk compromis hebben bereikt, moeten ondernemingen nu investeren in
zuiveringstechnologie die niet noodzakelijkerwijs beschikbaar is. Installaties zullen voortijdig moeten sluiten
en de kosten voor de consument zullen aanzienlijk zijn. Toch is het goed dat in het compromis rekening
wordt gehouden met de noodzaak van flexibiliteit bij oude installaties die weinig worden gebruikt. De
voortijdige sluiting van installaties zou een kostenpost zijn die niet wordt gedekt door het daaruit
voortkomende milieuvoordeel. Het is ook goed dat de emissiegrenswaarden voor CO2, die de Fractie De
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Groenen/Vrije Europese Alliantie nastreefde, het niet hebben gehaald, want er is nu al te veel overlappende
controle met betrekking tot emissiehandel.

Janez Potočnik, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, een belangrijk punt als we problemen
op het gebied van milieubescherming en concurrentieverstoring willen aanpakken, is in de eerste plaats het
verplicht stellen van de toepassing van BBT-conclusies bij het vaststellen van vergunningsvoorwaarden en,
heel belangrijk, emissiegrenswaarden. Flexibiliteit is nog steeds mogelijk maar moet nu wel duidelijk
gerechtvaardigd worden. De Commissie kan ernaar informeren hoe met deze flexibiliteit wordt omgegaan.
De grootste bronnen van vervuiling – grote stookinstallaties – zullen uiterlijk medio 2020 de beste beschikbare
technieken moeten toepassen of uiterlijk in 2023 moeten sluiten. Maar u weet waarschijnlijk wel dat wij een
kortere periode hadden voorgesteld.

Al deze maatregelen, en ook de bepalingen inzake het toezicht op inspecties en publieke transparantie,
houden in dat dit pakket moet worden goedgekeurd zodat we verdere actie kunnen ondernemen.

De Commissie is zeker bereid hulp te bieden bij dit implementatieproces, maar ik heb al meerdere malen
verklaard dat ik niet zal aarzelen om inbreukprocedures te starten als dat nodig mocht zijn. Ik hoop dat ik
dat heb bewezen in de eerste helft van mijn mandaat. Ik ben ervan overtuigd dat een gelijk speelveld een
belangrijk argument is en dat we dat ook moeten hanteren.

Wat concurrentie betreft, natuurlijk moeten we zorgen voor concurrentievermogen en concurrentie in
Europa, en natuurlijk willen we met China concurreren – maar niet met hun luchtkwaliteitsnormen. Zelfs
nu nog zien we in Europa vele vroegtijdige sterfgevallen die aantoonbaar het gevolg zijn van slechte
luchtkwaliteit.

Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we de industrie de tijd geven om veranderingen in de normale
investeringsplannen in te bouwen. We moeten ook kijken naar een van de positieve kanten van het uit te
voeren beleid: het verschaft ons ook een technologisch voordeel. Het is ook belangrijk te erkennen dat het
herziene IPPC-voorstel van de Commissie niet wezenlijk ingrijpt in de bestaande IPPC-regeling van 1996.
Het oorspronkelijke voorstel was gebaseerd op een grondige effectbeoordeling die gedurende twee jaar in
de industrie en niet-gouvernementele organisaties van de lidstaten heeft plaats gehad. Het is ook belangrijk
om in gedachten te houden dat binnen het begrip van de beste beschikbare technieken ook rekening wordt
gehouden met de kosten om deze technieken toe te passen.

Ook is het belangrijk om te weten dat we veel aanvullend beleid hebben ter ondersteuning van de industrie:
het strategisch plan voor energietechnologie, het Actieplan inzake milieutechnologieën, het zevende
kaderprogramma, het programma voor concurrentievermogen en innovatie, structuurfondsen, enzovoort.

Ik vat even samen wat ik vandaag heb gehoord: een beter milieu, concurrerend blijven, Europese banen,
duurzaamheid, kosten reduceren, te veel ontheffingen, strengere regels, meer flexibiliteit nodig, belangen,
evenwichtige verdeling van rechten. Dat is wat het compromis inhoudt. Waar het om gaat is dat we op weg
zijn. We gaan de goede kant op, naar een betere kwaliteit van leven, een gezonder milieu, een evenwichtiger
speelveld voor de industrie, met stimulansen voor nieuwe innovaties. Ik denk dat het voorstel dat nu op tafel
ligt en uitstekend door de rapporteur ter hand is genomen, uw steun verdient. Het heeft in ieder geval de
steun van de Commissie.

Holger Krahmer, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, tijdens dit debat zijn er drie relevante dingen
gebeurd: ten eerste is duidelijk geworden dat Europa wereldkampioen voetbal wordt. Een goed voorteken,
denk ik. Welk land het uiteindelijk zal worden, moeten we afwachten. Ik wil nu geen voorkeur uitspreken.
Ten tweede krijgt Duitsland complimenten van het Verenigd Koninkrijk. Chris Davies, hartelijk dank! Dat
gebeurt ook niet elke dag. Het is de moeite waard om dit vast te leggen. Ten derde is alles nog in orde in de
wereld; zelfs de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie vindt voetbal belangrijker dan milieubescherming.
Helaas heeft onze collega, de heer Eickhout, ons alweer verlaten. Onze Nederlandse vrienden uiteraard echter
van harte gefeliciteerd.

Ik wil graag twee opmerkingen maken over het debat dat ik zojuist heb kunnen volgen. Ten eerste begrijp
ik alle zorgen en vragen van mijn Oost-Europese vrienden maar al te goed. Ik ben als Oost-Duitser immers
ook een halve Oost-Europeaan. Ik ben me ervan bewust dat Oost-Europa niet in staat is om elke stap op het
gebied van milieubeleid die de afgelopen decennia in West-Europa is gezet, meteen in te halen. Een hoog
milieubeschermingsniveau moet je kunnen betalen. Ja, dat is waar. Ik ben er echter van overtuigd - ook als
we dit in aanmerking nemen - dat het de moeite waard is om dit compromis goed te keuren, want het doet
recht aan de verschillende uitgangsposities waarin vele lidstaten zich bevinden.
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Ten tweede is het argument dat het gebruik van de beste beschikbare technieken het concurrentievermogen
in gevaar brengt, met name ten opzichte van China, niet alleen onjuist; het is zelfs gevaarlijk. Wij moeten
erkennen dat industriële processen in Azië in elk geval goedkoper zijn dan bij ons. Wij zullen deze uitdaging
echter alleen het hoofd kunnen bieden als wij de beste beschikbare technieken in zoveel mogelijk sectoren
van de industrie kunnen toepassen. Degenen die dit niet doen, zullen hun concurrentievermogen zien
afnemen.

Niemand, ook deze wetgeving niet, eist dat morgen de stekker uit een industriële onderneming wordt
getrokken. Niemand eist dat de sprong van 0 naar 100 om een bepaalde grenswaarde voor schadelijke stoffen
te bereiken, binnen een week wordt gemaakt. We hebben voldoende overgangstermijnen, maar om te zeggen
dat we hier om concurrentieredenen vanaf moeten zien is verkeerd. Mijns inziens hebben we met deze
richtlijn niet alleen een koers uitgezet voor het milieubeleid, maar ook voor het industriebeleid, een koers
die de moeite waard is om voor te werken de komende jaren.

De Voorzitter. – Mijnheer Krahmer, gefeliciteerd met uw voortreffelijke werk.

Het debat is gesloten. De stemming vindt morgen, woensdag 7 juli 2010, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Ioan Enciu (S&D), schriftelijk. – (RO) Ik verwelkom de trialoog over het voorstel voor een richtlijn inzake
industriële emissies. Europa heeft beleid nodig dat rekening houdt met de moderniseringscapaciteit van de
industriële installaties in iedere lidstaat. De meerderheid van de bepalingen in de tekst van de richtlijn
weerspiegelt een noodzakelijke aanpassing, die erop gericht is om bedrijven in de energiesector de nodige
tijd te geven om te voldoen aan de nieuwe regels. Wat dat betreft zijn uitzonderingen zeer belangrijk, en
kunnen ze worden gemaakt op basis van heldere criteria die de Commissie op basis van richtlijnen moet
opstellen.

Op dit moment zien we pogingen tot ontwikkeling van alternatieve energiebronnen in bepaalde regio’s. Er
blijft echter een aanzienlijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. We moeten oplossingen vinden
waarmee we kunnen investeren in de meest moderne energieproductiefaciliteiten op de minst vervuilende
manier. We moeten ook faciliteren dat werknemers in vervuilende industrieën, zoals steenkoolmijnbouw,
overstappen naar andere economische sectoren.

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de nieuwste technologieën voor de energieproductie op
uniforme wijze in geheel Europa worden gedistribueerd, door het bieden van logistieke en financiële steun
waar nodig, aan lidstaten die niet over de nodige middelen beschikken om in dergelijke projecten te investeren.

Richard Seeber (PPE), schriftelijk. – (DE) Industriële activiteiten vereisen een hoog milieubeschermingsniveau.
Dat geldt met name voor de bestrijding van lucht- en watervervuiling, maar ook voor biodiversiteit. Op dit
moment zijn de Europese regels inzake industriële milieubescherming te veel versnipperd en bereiken ze
nog niet het gewenste niveau voor het gebruik van de beste beschikbare technieken om het
milieubeschermingsniveau te verhogen. Het is daarom uitermate belangrijk om het gebruik van de beste
beschikbare technieken regel te maken in plaats van uitzondering. De centrale strategie die zich hierbij
aftekent, is de bestrijding van milieuvervuiling bij de bron. Dankzij de herziening en de hernieuwde discussie
over deze regels zijn belangrijke stappen in de richting van een beperking van de uitzonderingsmogelijkheden
en een vermindering van de bureaucratie gezet, wat met name voor het mkb relevant is. Bovendien heeft de
Commissie de taak om regelmatig te controleren of er verdere Europese eisen nodig zijn voor afzonderlijke
activiteiten en installaties, en om de Raad en het Parlement hierover te informeren. Er wordt bij de Commissie
eveneens op aangedrongen om de lidstaten te ondersteunen en te controleren bij de tenuitvoerlegging van
de maatregelen. Daarbij speelt de samenwerking met de Europese organisaties binnen de industrie, het mkb
en de ngo's een belangrijke rol. Uit het tweede voortgangsverslag in 2019 zal blijken of de toepassing van
de beste beschikbare technieken binnen de EU daadwerkelijk regel is geworden om een hoog
milieubeschermingsniveau in de industriële sector veilig te stellen.

Zbigniew Ziobro (ECR), schriftelijk. – (PL) Het wetgevende proces van de richtlijn voor industriële emissies
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - IPPC) die van belang is voor de hele EU, loopt
stilaan ten einde. We moeten echter benadrukken dat niet alle lidstaten in staat zijn om de richtlijn ten uitvoer
te brengen. Vanuit Pools standpunt kan de richtlijn in haar huidige vorm ernstige gevolgen hebben voor de
industrie en de verwarmingscentrales. De verliezen in de industrie kunnen zelfs tot PLN 50 miljard oplopen.
De invoering van de richtlijn zal ook een negatief effect hebben op duizenden Poolse ondernemingen. De
beperking van de vervuilingsgraad tot de voorgestelde waarde leidt ertoe dat vele oude centrales door nieuwe
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zullen moeten worden vervangen. Dit is een groter probleem dan de beperking van de koolstofdioxideuitstoot.
In het geval van verwarmingscentrales voorziet de richtlijn slechts een overgangsperiode voor aanpassing
aan de Europese normen tot 2019. Dat is vier jaar minder dan hetgeen Polen verwachtte. De verlenging van
de overgangsperiode zou de technologische conversie van kleine verwarmingscentrales vergemakkelijken.
De invoering van de richtlijn zal ook een invloed hebben op het leven van de gewone burger. Volgens de
schattingen van het Poolse ministerie van Milieubeheer zal de invoering van de voorschriften betreffende
industriële emissies de warmteprijzen met 20 procent doen stijgen. Ook de kosten van het elektriciteitsverbruik
zullen stijgen. Daarom moet de aanbeveling voor de tweede lezing van de richtlijn voor industriële emissies
worden verworpen.

17. Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt
brengen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de aanbeveling (A7-0149/2010) voor de tweede lezing van Satu Hassi,
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, betreffende het standpunt van
de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt
brengen [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)].

We moeten mevrouw Hassi bedanken voor het feit dat zij dit verslag heeft opgepakt en het werk dat al gedaan
was door mevrouw Lucas heeft voortgezet, nadat mevrouw Lucas haar zetel had opgegeven om
verantwoordelijkheden uit te oefenen in het Britse parlement.

Satu Hassi, rapporteur. – (FI) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil de oorspronkelijke rapporteur,
mevrouw Lucas, en de onderhandelaars van de andere fracties heel hartelijk bedanken voor hun uitzonderlijk
goede samenwerking. Ik bedank ook Spanje, dat de onderhandelingen in de Raad leidde, en de Commissie.
Zowel de Commissie als de Raad wijzigden hun oorspronkelijke standpunten aanzienlijk, zodat de Europese
Unie nu haar markt sluit voor illegaal gekapt hout. Deze internationaal belangrijke doorbraak zou niet
mogelijk zijn zonder de steun van een grote meerderheid in het Parlement voor een verbod op illegaal hout.

Er is nu overeenstemming bereikt over een concreet verbod dat geldt voor marktdeelnemers die voor de
eerste maal hout of houtproducten op de communautaire markt aanbieden. Deze marktdeelnemers moeten
de oorsprong van het hout kennen. Wederverkopers hebben de plicht te documenteren waar zij het hout of
het houtproduct hebben gekocht en waarheen zij het doorverkopen. Op die manier is het mogelijk na te
gaan wat de oorsprong is van hout dat bijvoorbeeld in een meubel is verwerkt.

Het Parlement wilde dat het verbod voor de hele keten gold en niet alleen voor de eerste verkoper. De
overeengekomen verordening omvat echter richtsnoeren voor de volgende schakels in de toeleveringsketen
en toezichthoudende organisaties om niet in strijd met de doelen van de wetgeving te handelen. Alle partijen
moeten daarom hun verantwoordelijkheid dragen en ervoor zorgen dat er in de Europese Unie geen illegaal
hout wordt verkocht.

Ik vind het jammer dat de Raad er niet mee in heeft gestemd om deze verordening op te nemen in de richtlijn
inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Ik doe een dringend beroep op de
Commissie om de richtlijn zo snel mogelijk te herzien, zodat zij ook op de nieuwste milieuwetgeving van
toepassing is. De ernstigste schendingen van het verbod op de verkoop van illegaal hout moeten als misdaden
worden behandeld.

De onderhandelaars van het Parlement maakten zich zorgen over het begrip “verwaarloosbaar risico”,
negligible risk, dat op verzoek van de Raad in de wetstekst terecht is gekomen. Wij hebben onderzocht in
welke context dit begrip in de huidige wetgeving voorkomt. Het lijkt een risico te betekenen dat praktisch
gezien nul is, bijvoorbeeld in wetsteksten die betrekking hebben op genetisch gemodificeerde
micro-organismen, BSE (gekkekoeienziekte), voedselhygiëne, cosmetica, bestrijdingsmiddelen, enzovoort.
Het Parlement aanvaardt dus het begrip “verwaarloosbaar risico”, begrijpende dat daar een risico mee wordt
bedoeld dat praktisch gezien nul is.

Wat de tekortkomingen in de wetgeving betreft wil ik nog het feit noemen dat drukwerk buiten het
toepassingsgebied is gehouden. Ik ben bang dat dit een enorme en steeds groter wordende maas in deze wet
zal worden en een stimulans om het drukken van boeken en tijdschriften uit te besteden aan landen als
Turkije en China.
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Van de mondiale broeikasgasemissies wordt 20 procent veroorzaakt door ontbossing en een groot deel
daarvan door illegale houtkap. Die houtkap vernietigt ook de biodiversiteit, waardoor wij bijvoorbeeld
potentiële geneesmiddelen verliezen voordat wij de gelegenheid krijgen die te bestuderen.

Jarenlang heeft de Europese Unie tegen illegaal hout geijverd, maar tegelijkertijd op hypocriete wijze een van
de grootste markten daarvoor geboden. Ondanks haar grote woorden heeft de Europese Unie door haar
optreden de vernietiging van natuurbossen in de wereld bevorderd. Dat de Europese Unie nu de toegang tot
de markt van illegaal gekapt hout verbiedt, is een internationaal belangrijke doorbraak en een uitstekend
voorbeeld van hoe de Europese Unie door middel van haar eigen maatregelen deel kan uitmaken van de
oplossing van dit mondiale probleem. Met deze wetgeving steunen wij alle landen die illegale houtkap op
hun eigen grondgebied aan banden willen leggen.

Janez Potočnik, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik bedank het Europees Parlement en
in het bijzonder de beide rapporteurs, mevrouw Caroline Lucas en mevrouw Satu Hassi, en de
schaduwrapporteurs voor hun betrokkenheid bij de Raad en de Commissie, welke heeft geleid tot de
compromistekst die nu voor ons ligt.

Bossen zijn van vitaal belang voor het behoud van de biodiversiteit en voor het wereldklimaat en de watercycli.
Nergens komen de drie pijlers van duurzame ontwikkeling duidelijker naar voren dan in relatie tot bossen.
Afgezien van hun milieuwaarde is de economische en maatschappelijke waarde van bossen enorm, zoals ik
heel goed weet uit mijn eigen land waar bossen 60 procent van ons grondgebied bedekken. In veel
ontwikkelingslanden verschaffen bossen niet alleen werkgelegenheid, maar ook medicijnen, voedsel en
beschutting, wat cruciaal is voor het levensonderhoud van miljoenen mensen in plattelandsgebieden.

Uw stem moet de weg banen voor een overeenkomst in tweede lezing die een duidelijk signaal zal afgeven
aan de wereld: de EU accepteert geen illegaal gekapt hout. De uitdaging blijft hoe we illegaal gekapt hout
kunnen opsporen. De verordening is op zich niet voldoende om de illegale houtkap aan te pakken omdat
deze alleen betrekking heeft op hout op de EU-markt. De EU zal in gesprek blijven met landen die het
bosbeheer willen versterken, met name via de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten inzake
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT). Ik ben verheugd dat de tekst die voor ons
ligt de inspanningen erkent van de landen die dergelijke overeenkomsten met de Europese Unie aangaan.

Tegen degenen die zeggen dat dit voorstel negatief uitpakt voor Europese boseigenaren, zou ik willen zeggen
dat legitieme ondernemers niet met een onevenredige belasting te maken zouden krijgen – de tekst is
behoorlijk flexibel.

Het voorstel dat voor u ligt verdient uw steun. Het heeft in ieder geval mijn steun.

Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie. – (SV) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik mevrouw
Hassi en de andere schaduwrapporteurs willen bedanken. Toen we deze werkzaamheden aanvatten, waren
we het verre van eens, en ik denk dat we nog altijd uiteenlopende standpunten hebben ten aanzien van
bepaalde aspecten. Ik moet echter zeggen dat de samenwerking goed is verlopen. Ik zou ook het Spaanse
voorzitterschap willen bedanken.

Terwijl ik aan dit onderwerp werkte, heb ik drie dingen voor ogen gehouden. Ten eerste dat hout een
fantastisch en hernieuwbaar materiaal is dat we niet te veel maar te weinig gebruiken. De wetgeving die we
nu vaststellen mag niet meer problemen of bureaucratie veroorzaken voor degenen die hout gebruiken of
verhandelen. We mogen aan hout geen hogere eisen stellen dan bijvoorbeeld aan olie. Als deze wetgeving
ertoe leidt dat iemand ervoor kiest om voorwerpen van plastic in plaats van van hout te maken, dan is het
milieu immers de grote verliezer.

Ten tweede moet de wetgeving uitvoerbaar zijn. Veel van de voorstellen die we in de loop van de
werkzaamheden hebben zien opduiken en die we afgewezen hebben, waren gewoonweg onuitvoerbaar. De
wetgeving mag niet gelden voor gerecycled materiaal en ze mag ook geen al te complexe producten omvatten
of overdreven bepalingen opleggen aan ondernemers in een vergevorderd stadium van de productieketen.
Het is niet aanvaardbaar om te eisen dat op het etiket van een tafel waarin een spaanplaat is verwerkt, staat
waar de individuele spaanders vandaan komen, of dat een boekhandelaar gedwongen wordt om de rechten
van werknemers te garanderen in verband met de kap van de bomen die voor de vezels in de boeken worden
gebruikt.

Het derde element dat ik voor ogen heb gehouden, is dat de wetgeving geen excuus voor nieuw protectionisme
mag worden. De uitvoer van hout en houtproducten was een belangrijke factor die ertoe heeft bijgedragen
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dat Zweden ooit rijk werd. We mogen andere landen die momenteel arm zijn niet verhinderen om uit te
voeren en handel te drijven. Daarom mogen we niet zulke hoge eisen stellen aan de producten die we invoeren
dat we ontwikkelingslanden in de praktijk uitsluiten.

Na een aantal jaren aan dit onderwerp te hebben gewerkt, moet ik zeggen dat er niet meer in zit dan het
compromis dat we vandaag hebben. Ik heb gehoor gekregen met betrekking tot veel van mijn bezwaren, en
daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik denk dat het voorstel waar we morgen over zullen stemmen, veel beter
is dan het voorstel waar ik in mei vorig jaar feitelijk tegenstemde. Ik denk dat we ontzettend veel hebben
bereikt.

Tot slot wil ik mijn collega's slechts herinneren aan één ding, namelijk dat wanneer we het over illegale handel
in hout en houtproducten hebben, we de belangrijkste oorzaken ervan niet mogen vergeten en deze moeten
blijven bestrijden: onduidelijke eigendomsrechten, corruptie en armoede. Dit mag geen excuus zijn om te
stoppen met de belangrijke activiteiten ter bestrijding van corruptie, want dat is het grootste probleem.

Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Potočnik, dit is echt een
ontroerend ogenblik, een historisch moment, zowel de bespreking vandaag als de stemming morgen. Ik zie
hier vele vrienden met wie we samen een harde strijd hebben geleverd. Wij zijn erin geslaagd de Raad redelijk
dicht te brengen bij de oorspronkelijke standpunten van het Parlement, en voor ons hebben wij een wetgeving
die zowel de Europese burgers als de Europese producenten beschermt.

Tot op vandaag kan een Europese burger die hout of houtproducten koopt niet weten of het om legaal of
illegaal hout gaat, of hij door zijn aankoop bloedige burgeroorlogen steunt die worden gefinancierd door
illegale boomkap, of de klimaatverandering door ontbossing. Nu, met deze nieuwe wetgeving en de
inspanningen van het Parlement, zijn we erin geslaagd dat ook de Raad het eens is geworden met iets wat
vanzelfsprekend is, namelijk dat illegaal hout ook in Europa illegaal is.

Bovendien zijn wij erin geslaagd ervoor te zorgen dat op de uitvoering ervan wordt toegezien door een
centrale controle, via de Europese Commissie, op de voorwaarden, de goedkeuring, de toelating door de
instanties die zullen toezien op de evaluatiesystemen van legaal hout, met andere woorden die toelatingen
zullen verstrekken voor houtproducten. Wij zijn erin geslaagd ervoor te zorgen dat iedere instantie die
onderzoekt of het hout legaal is, mede rekening houdt met de wetgeving over biodiversiteit - en nog vele
andere zaken.

Er zijn evenwel twee centrale punten die de Raad niet heeft aanvaard en die volgens mij kritiek zijn. De Raad
heeft afgezien van het vanzelfsprekende, namelijk dat de overtreding van iemand die voor de eerste keer
illegaal hout invoert op de Europese markt wordt opgenomen in de richtlijn over misdaden tegen het milieu.
Dat is volstrekt absurd. Ook dat het concept van verwaarloosbaar risico wordt behouden, waardoor een
achterdeur open gaat om voor bepaalde activiteiten de procedures van de wetgeving niet toe te passen. Toch
beschermt deze wetgeving de Europese burger en de Europese producent tegen ongeoorloofde concurrentie
en lage prijzen die onvermijdelijk verbonden zijn aan illegale houtwinning.

Tot slot wil ik mijn grote dank betuigen aan de medewerkers die aan dit onderwerp hebben bijgedragen,
waaronder Alexandros Kandalepas en zijn staf.

Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, voor u staat een zeer gelukkig mens en dat
komt niet alleen maar door de overwinning van het Nederlands elftal tegen Uruguay in de halve finale, maar
ook omdat er vandaag een heel sterk signaal uitgaat naar de rest van de wereld. 500 miljoen Europeanen
willen geen illegaal gekapt hout meer gebruiken en degenen die dat toch gaan proberen, zullen gestraft
worden. Dat is een heel belangrijk signaal vanuit de Europese Unie. Dat signaal moeten we niet onderschatten.
Ontbossing blijft een groot probleem in de wereld, legaal en vooral illegaal. Wij gebruiken als Europese Unie
nu op een krachtige manier een van onze sterkste machtsmiddelen, de macht van 500 miljoen consumenten.
Maar eerlijk is eerlijk, dit signaal is eigenlijk alleen maar krachtig dankzij het Europees Parlement. De Raad
wilde het gebruik van illegaal hout ontmoedigen. Het Europees Parlement wilde het verbieden, een belangrijk
verschil. Wat mij betreft een grote overwinning voor de democratie.

Ik dank wel het Spaans voorzitterschap, ook het Belgisch voorzitterschap is helaas afwezig, voor het werk
dat het gedaan heeft om toch in de Raad een meerderheid te krijgen voor een verbod op de import van illegaal
hout. Ik roep de helaas afwezige Raad op om werk te maken van een juiste handhaving van deze verordening,
want die zal uiteindelijk de sleutel zijn van het succes van deze verordening. Als deze niet effectief gehandhaafd
wordt, zal zij helaas een papieren tijger zijn.
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Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik Satu Hassi en haar voorgangster, mevrouw Lucas hartelijk danken
voor de uitstekende samenwerking. Datzelfde geldt voor de schaduwrapporteurs. Ik denk dat we een voorbeeld
hebben gesteld hoe wij als Parlement kunnen opereren en onze democratische kracht tot uiting kunnen
brengen.

Julie Girling, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil ook graag Satu Hassi, die dit dossier
zo bekwaam heeft overgenomen, complimenteren. Het was een genoegen met haar samen te werken. Ik ben
blij dat ik deel heb mogen uitmaken van de succesvolle onderhandelingen die tot een overeenkomst hebben
geleid.

De overeenkomst is strikt genoeg om te zorgen voor daadwerkelijke stappen in de bescherming van bossen
en biodiversiteit, maar ook flexibel genoeg om niet al te belastend te zijn voor legale en bonafide handelaren.
We doen er goed aan het succes op dat terrein niet te onderschatten. Het is dus mogelijk om tot dergelijke
overeenkomsten te komen wanneer we allemaal samenwerken.

Ik wil ook een van de zeer welkome neveneffecten belichten. Het sluit mooi aan bij wat Jan zojuist heeft
gezegd. Wat ik een welkom neveneffect vind wanneer een dossier zoals dit door het Parlement wordt geloodst,
is het enorme effect dat dit heeft op het publieke bewustzijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft het nu niet
alleen de belangstelling van de gebruikelijke groeperingen, de groene milieugroeperingen, maar ook van een
breder publiek. Voor mij als kersvers Parlementslid, heeft het geleid tot een ongekend contact met het publiek,
dat het Parlement en masse steunt en dat, naar ik denk, er onder de indruk van is dat het Parlement dit
onderwerp in de door de burgers gewenste richting heeft kunnen sturen.

U allen heel hartelijk bedankt en ook Satu nogmaals bedankt – het was heel leerzaam om met haar te werken.

Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ook ik wil om te
beginnen de rapporteurs bedanken voor hun uitstekende werk.

We weten dat ontbossing een van de grootste problemen van de planeet is, zowel wat het milieu betreft als
sociaal gezien. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, en ontbossing is daarmee verantwoordelijk
voor 20 procent van de mondiale CO2-uitstoot en vormt een enorme bedreiging voor de biodiversiteit.

Ontbossing draagt onmiskenbaar bij aan de klimaatverandering en is als zodanig een belangrijke oorzaak
van extreme weersomstandigheden en overstromingen, en zelfs van de desertificatie van grote delen van de
wereld. De ontbossing vormt een gevaar voor de hele mensheid, maar de risico's en de gevolgen zijn niet
evenredig over iedereen verdeeld. Gemeenschappen met de minste middelen en gemeenschappen die voor
hun overleven het sterkst afhankelijk zijn van de bossen en van de natuur, worden het hardst getroffen.

Ontbossing is een belangrijke kwestie met het oog op ons gezamenlijk bestaan, de schaarste van natuurlijke
hulpbronnen, de rechten van lokale en inheemse gemeenschappen, en sociale rechtvaardigheid. De
belangrijkste oorzaak van ontbossing is illegale kap: 20 tot 40 procent van de mondiale industriële
houtproductie is hout van illegale herkomst. Het gaat daarom hierbij ook over de overdracht van rijkdom
van de producerende landen naar de landen die dit hout consumeren. Deze illegale praktijken vormen een
bedreiging voor de duurzame productie van hout en van de bedrijven die aan duurzame productie van hout
doen.

We hebben niet genoeg aan mooie woorden. Dit Parlement moet krachtige en consequente maatregelen
nemen in deze strijd. Dit verslag vormt een heel belangrijke stap in die richting, omdat het verbodsbepalingen
bevat ten aanzien van de handel in hout.

We hebben ook niet genoeg aan goede intenties. We hebben effectieve middelen nodig, zoals sancties, waarbij
drie soorten sancties mogelijk zijn. Ten eerste boetes, waarvan het niveau zo wordt berekend dat aan de
verantwoordelijke personen de economische voordelen die zij aan hun inbreuken te danken hebben, worden
ontnomen, en die worden verhoogd bij herhaling. Ten tweede inbeslagname van het betrokken hout en de
betrokken houtproducten. En ten derde onmiddellijke schorsing van de vergunning tot uitoefening van
commerciële activiteiten.

Daarom moet van ondernemingen die zich bezighouden met de exploitatie van en de handel in natuurlijke
hulpbronnen geëist worden dat zij sociaal verantwoord opereren, en daarom ook moet van marktdeelnemers
die hout of houtproducten voor de eerste maal in de Europese Unie aanbieden, worden geëist dat zij de
nodige zorgvuldigheid betrachten om te kunnen waarborgen dat het om hout gaat dat op legale wijze gekapt
is.
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En daarom moet van alle andere marktdeelnemers in de productieketen geëist worden dat zij basisinformatie
verstrekken over de producten, de oorsprong ervan en hun klanten. En verder moet de consument het recht
hebben - en daarmee sluit ik af, mijnheer de Voorzitter - op informatie over wie in overeenstemming met
de regelgeving opereert en wie niet.

Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank aan mijn collega,
mevrouw Hassi, die zich razendsnel dit gecompliceerde onderwerp eigen heeft gemaakt. Ik wil hier slechts
een paar van de vele gebieden noemen waarop het verslag betrekking heeft: illegaal in de EU ingevoerd hout,
bedreigde boomsoorten die illegaal worden gekapt in verre gebieden van de wereld en de invoer van
eindproducten die zijn geproduceerd in landen buiten de EU. Wanneer het gaat om hout dat in Europese
bossen is geproduceerd en dat legaal is gekapt, is het niet moeilijk om informatie te krijgen over het land van
herkomst, de boomsoorten, de hoeveelheden en de waarde om een product te voorzien van een etiket dat
legale houtkap aanduidt. Echter, hoe ver terug moeten we hout traceren en voor welke producten is het
realistisch om controles uit te voeren? Ik denk hierbij aan meubels die van MDF zijn gemaakt en spaanplaten
die bijvoorbeeld van gerecycled hout zijn gemaakt. We moeten realistische wetgeving vaststellen, anders
bereiken we alleen dat bedrijven op wereldniveau niet meer kunnen concurreren en ver wegvluchten van de
goedbedoelde normen en controles van Europa. Ik hoop dat we dat met het onderhavige voorstel kunnen
voorkomen.

Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, dit is een belangrijke stap voor een verantwoordelijk
gebruik van hulpbronnen, internationale verantwoordelijkheid, het klimaatbeleid, biodiversiteit en de
leefomstandigheden van mensen. Het toont aan dat de Europese Unie een efficiënte internationale medespeler
kan zijn door middel van haar interne wetgeving, zoals de ecodesign-richtlijn.

Het bereikte resultaat is veel beter dan de nadelen van het compromis, maar ik wil er net als de rapporteur,
mevrouw Hassi, op wijzen dat het grootste gebrek hierin is dat sancties op Europees niveau en minimumniveau
ontbreken en dat de verordening in deze fase niet is opgenomen in de richtlijn inzake de bescherming van
het milieu door middel van het strafrecht, noch wat de illegale houtkap betreft noch wat de daarop betrekking
hebbende handel betreft. Ik hoop dat de Commissie zo snel mogelijk met voorstellen op dit gebied komt.
Het is ook van wezenlijk belang dat drukwerk in de toekomst in de verordening wordt opgenomen.

Linda McAvan (S&D). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is inmiddels erg laat en ik denk niet dat dit ons
mag afleiden van het feit dat dit betrekking heeft op een van de belangrijkste stemmingen die deze week in
het Parlement plaatsvinden. Afgaand op mijn postzak en het aantal e-mails dat ik heb ontvangen, is het
belangrijk voor onze burgers. Er is een online-verzoekschrift, dat ongeveer vier uur geleden al 125 000
handtekeningen telde – en het aantal groeit nog iedere minuut – dat ons dringend oproept om morgen bij
dit voorstel te blijven.

Het is belangrijk voor het klimaat, zoals iedereen al heeft gezegd, maar ik denk, zoals de commissaris ook
heeft gezegd, dat het belangrijk is voor de miljoenen mensen die in de armste landen van de wereld wonen
en die hun levensonderhoud vernietigd zien worden door illegale houtkap. Neem bijvoorbeeld Madagascar,
waar vorig jaar 100 000 rozenhoutbomen illegaal werden gekapt, waarbij elke boom meer waard is dan het
gemiddelde bbp in dat land. Dat illegale houtkap de criminaliteit in Madagascar bevordert, mag geen wonder
heten. De burgeroorlog in Liberia, voornamelijk gefinancierd via de illegale houtkap, heeft 250 000 mensen
het leven gekost. De oorlog in Cambodja in de jaren negentig werd door de illegale houtkap in stand gehouden.
Het is de vijand van de democratie. Global Witness heeft berekend dat elke zeven minuten 15 ton hout vanuit
Birma naar China gaat, waarmee dat verachtelijke regime overeind wordt gehouden.

De illegale houtkap berooft miljoenen mensen van betere kansen in het leven omdat de regeringen daardoor
miljarden dollars aan belastinginkomsten verliezen. Volgens Human Rights Watch is in Indonesië 2 miljard
dollar aan belastinginkomsten verloren gegaan. Dat is genoeg om 100 miljoen mensen in dat land van
primaire gezondheidszorg te voorzien en is meer dan het gehele gezondheidsbudget van dat land.

Wat we vandaag doen is dus een eerste stap. Het is niet perfect, zoals de commissaris heeft toegegeven, maar
het is heel wat beter dan de vrijwillige code waarmee we zorgvuldigheid zouden bereiken, waarmee we
begonnen zijn. Ik wil de commissaris bedanken voor het feit dat hij verder is gegaan dan zijn voorgangers.
Ik wil het Spaanse voorzitterschap bedanken voor de druk die het heeft uitgeoefend om tot deze overeenkomst
te komen, ik wil ook Hilary Benn, de voormalige Britse minister, bedanken omdat hij voet bij stuk heeft
gehouden in de Raad en een ambitieuzere overeenkomst heeft geëist.

Morgen zullen we hiermee aan de slag gaan. Ik denk dat Satu Hassi en de schaduwrapporteurs goed werk
hebben geleverd, maar we moeten druk blijven uitoefenen op de consumenten en het publieke bewustzijn.
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Ik hoop dat de Commissie daarbij ook een rol zal spelen en er ook voor zal zorgen dat deze belangrijke
nieuwe wetgeving goed wordt nageleefd.

Chris Davies (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de bossen van de wereld worden vernietigd – soms
met de steun van regeringen, maar vaak via illegale activiteiten. De drugshandel en de houthandel zijn twee
activiteiten die zulke hoeveelheden geld kunnen opleveren dat dit bij regeringen tot corruptie leidt, waardoor
de handhaving gigantisch moeilijk wordt. Vijf jaar geleden heb ik deze kwestie opgenomen met Louis Michel,
de toenmalige commissaris, en heb toen gezegd dat we een maatregel zoals deze nodig hadden. Hij stond
daar sympathiek tegenover, maar zijn diensten en juristen zeiden dat het niet mogelijk was. Ik wil tegen de
commissaris zeggen dat hieraan een belangrijk advies valt te ontlenen, namelijk dat wanneer de juristen
zeggen dat iets niet kan, je andere juristen moet nemen. Het is wel mogelijk, en we hebben hier het bewijs.
Dit is uitstekend, dit is goed nieuws en een belangrijke maatregel.

Deze richtlijn verplicht de lidstaten handhavingsregelingen in te voeren die doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn. Wat betekent dat? Wat gebeurt er als Slovenië zegt dat de strafmaat voor de illegale import
van hout tien jaar gevangenisstraf is, en het Verenigd Koninkrijk een vermaning voldoende acht? Hoe zorg
je ervoor dat deze wetgeving in de gehele Europese Unie naar behoren ten uitvoer wordt gebracht?

Commissaris, ik zou u willen vragen de lidstaten er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat u de
bijzonderheden van de sancties die zij invoeren gaat publiceren, om ervoor te zorgen dat deze wetgeving
naar behoren ten uitvoer wordt gelegd en dat u overtreders publiekelijk zal noemen en aan de schandpaal
nagelen op een manier die nog niet eerder vertoond is. De woorden “doeltreffend, evenredig en afschrikkend”
zien we zo vaak staan. Ik zou graag willen dat u de eerste commissaris bent die er daadwerkelijk voor zorgt
dat die woorden het juiste effect hebben.

Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens brengen we vandaag goede wetgeving
tot stand. Het is goed en juist dat wij maatregelen nemen om te voorkomen dat er illegaal hout op de Europese
interne markt wordt gebracht.

Wat voor alle milieuwetgeving geldt, geldt echter ook voor deze wetgeving: we moeten niet alleen vastleggen
wat we willen, we moeten ook steeds controleren of dat wat we vastleggen en voorschrijven daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden. Daarom is het mijns inziens goed dat wij uiteindelijk het compromis hebben bereikt
dat de zorgvuldigheidsplicht alleen geldt voor degenen die het hout voor de eerste maal op de markt brengen
en dat ook alleen dan een importverbod kan worden ingesteld.

Het zou veel te bureaucratisch zijn om in de complete bedrijfsketen binnen Europa bewijsstukken inzake
herkomst te moeten leveren. Daar was aan het begin van het debat sprake van. Het is naar mijn mening niet
realistisch om steeds opnieuw de boeken te moeten bijhouden en bewijsstukken over te moeten leggen, van
de houtopslag en de houtzagerij tot de meubelfabriek. Dat leidt tot bureaucratie die in geval van twijfel meer
papier produceert en daardoor de legale houtkap mogelijk zelfs versnelt. Daarom moeten wij op dit terrein
rustig aan doen en het evenwicht veiligstellen. Daar zijn wij in geslaagd.

Ik ben geen voorstander van het voorstel waarover mevrouw Hassi zojuist heeft gesproken, om een
nulrisicobeleid te voeren. Dat geldt niet alleen voor de houtkap en dat zal ook niet werken. Een nulrisico is
niet haalbaar. Dat leidt tot bureaucratie en met name nieuwe risico's. Wij moeten ervoor zorgen dat de
wetgeving evenwichtig en haalbaar blijft. In dat opzicht is het een goed compromis. Ik ben verheugd dat wij
dit morgen met een grote meerderheid kunnen goedkeuren.

Riikka Manner (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, illegale houtkap moet worden gestopt en daar moeten
wij ons voor inzetten. Daar zijn wij het zeker allemaal mee eens. Toch kan ik dit compromis niet in alle
opzichten steunen, bijvoorbeeld waar het gaat om de eis dat elke marktdeelnemer in de keten in zekere zin
verantwoordelijk moet zijn voor het achterhalen van de oorsprong van het hout. Hier speelt naar mijn
mening de zeer grote angst mee dat dit de bureaucratie vergroot voor zowel bosondernemers als boseigenaren.
Dat mag in geen geval de bedoeling zijn.

Wanneer wij deze verordening ten uitvoer leggen, moeten wij er ook voor zorgen dat het certificatiesysteem,
dat in een aantal landen al in grote mate dekkend is, overal geldig is en dat wij geen overlappende
verificatieprocedures creëren, die de bureaucratie verder vergroten en die als een last op ons
mededingingsvermogen in de bosbouw drukken. Het is ook belangrijk dat wij hout niet in een zwakkere
positie brengen dan andere materialen. Ook daar zijn wij nu bevreesd voor.
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Carl Haglund (ALDE). – (SV) Mijnheer de Voorzitter, de kwestie die hier op tafel ligt is zeer belangrijk en
het is gemakkelijk om in te stemmen met datgene wat hier vanavond is gezegd. Tezelfdertijd beginnen we,
zoals mijn collega, mevrouw Manner, net zei, in deze werkzaamheden het feit over het hoofd te zien dat we
in Noord-Europa, met name in de noordse landen, een zeer duurzame bosbouwproductie en bosbouwsector
hebben. Helaas denken we daar niet aan bij de tenuitvoerlegging van onze belangrijke doelstellingen om de
invoer van illegaal hout naar de Europese markt te verhinderen. Dit is een belangrijk voorbeeld van de manier
waarop we niet te werk zouden mogen gaan.

Ik ben dankbaar dat mijn collega, mevrouw Hassi, en anderen goed werk hebben geleverd tijdens de trialogen.
Daardoor zal ik hier morgen ook voor kunnen stemmen. Tegelijkertijd moeten we hieruit natuurlijk de les
trekken dat, wanneer we iets zo belangrijks doen als we hier op het punt staan te doen en nu ook aan het
doen zijn, en uiteindelijk een goede verordening tot stand brengen die de invoer van illegaal hout verhindert,
we niet mogen vergeten dat dit gevolgen heeft voor onze eigen productie in diezelfde sector. In de toekomst
hebben we op dat gebied nog heel wat werk voor de boeg. We moeten het soort problemen dat we met
betrekking tot met name dit onderwerp hebben, proberen te vermijden.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) De handel in illegaal gekapt hout heeft de prijs van hout omlaag
gebracht en bijgedragen aan het kleiner worden van bossen. Daarom moet Europa het wettelijk kader op dit
gebied verbeteren. Het nieuwe onderdeel van deze richtlijn, namelijk de introductie van het zorgvuldigheids-
en controlesysteem, uitgevoerd door erkende toezichthoudende organisaties op EU-niveau, zal een aanvullend
filter vormen voor het controleren van de rechtmatigheid van het op de markt aanbieden van houtproducten.
Het is echter geen perfecte oplossing.

Er zijn mogelijkheden om zelfs dit systeem te omzeilen. Daarom heb ik bij de debatten in de bevoegde
commissie een amendement voorgesteld waarmee toezichthoudende organisaties automatisch hun erkenning
verliezen als de bevoegde autoriteiten merken dat het bedrijf niet in staat is om een efficiënt
zorgvuldigheidssysteem uit te voeren. Dit verslag is ontegenzeglijk een belangrijke stap richting de bestrijding
van illegaal gekapt houdt. Verdere maatregelen zijn echter...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

Karin Kadenbach (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, 2010 is het jaar van de biodiversiteit
en met de verordening die nu voor ons ligt wordt een belangrijke voorwaarde voor maatregelen tegen de
klimaatverandering en voor het behoud van de biodiversiteit geschapen.

De EU mag geen markt voor hout en producten van hout van illegale kap meer zijn, want deze illegale kap
is een belangrijke oorzaak van de ontbossing. Tenslotte is 20 tot 40 procent van de wereldwijde industriële
houtproductie afkomstig van illegale bronnen. Jaarlijks betreft de ontbossing, zoals we vandaag al hebben
gehoord, circa 13 miljoen hectare bos. 20 procent van de wereldwijde CO2-emissies is terug te voeren naar
deze ontbossing en deze zijn een belangrijke oorzaak voor het verlies van de biologische diversiteit. Met een
absoluut verbod om illegaal gekapt hout of daarvan vervaardigde producten op de Europese markt te brengen
laat de Europese Unie zien dat ze haar verantwoordelijkheid voor het behoud van de biodiversiteit serieus
neemt.

Ik dank de rapporteur.

Jaroslav Paška (EFD). - (SK) De houding van het Europees Parlement zoals rapporteur Caroline Lukas die
heeft gefomuleerd in haar verslag is correct en goed en verdient daarom steun. We kunnen namelijk niet
langer accepteren dat de regeringen van sommige Europese landen de handel met illegaal gekapt hout nog
steeds tolereren en het nalaten hiervoor strafmaatregelen op te leggen.

Na een nauwkeurige studie van de houdingen van regeringen van Europese lidstaten ten opzichte van
genoemde regelgeving is moeilijk te zeggen of sommige regeringen de mening van hun burgers
vertegenwoordigen of de mening van economische maffiabendes, die profiteren van de illegale houtkap.
Het feit dat sommige regeringen geen aandacht besteden aan het onderdrukken van de grijze en zwarte
economie, moet voor ons geen belemmering zijn en moet er niet toe leiden dat we het vandalistisch plunderen
van bossen tolereren.

Een beschaafde maatschappij maakt redelijke regels. Beschaafde mensen respecteren deze regels en beschaafde
regeringen zouden er geen probleem mee moeten hebben om criminelen te vervolgen.

Daarom is het nodig....
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(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Janez Potočnik, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is laat en ik zal proberen het kort
te houden; niet omdat de vraagstukken minder belangrijk zijn, maar vanwege de hoge mate van
overeenstemming in de zaal.

Bossen zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering en de strijd voor het beschermen van de biodiversiteit.
Samen met de recente verordening inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, hebben we
in de Europese Unie nu de instrumenten om de illegaliteit tegen te gaan rond twee van onze belangrijkste
natuurlijke hulpbronnen: de visserij en de bossen. En ja, het is ook een belangrijk onderdeel in de strijd tegen
de armoede.

De resultaten van de verordening hangen af van de daadwerkelijke implementatie, en dat is nog steeds een
enorme uitdaging. Vandaag kunnen we ons echter verheugen dat er een oplossing is gevonden met betrekking
tot dit moeilijke, maar belangrijke dossier. We hebben duidelijk te maken met een voorstel van nobele aard.
Ik zie ernaar uit om met u samen te gaan kijken hoe we dit gaan toepassen en handhaven.

Satu Hassi, rapporteur. – (FI) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil iedereen bedanken die op dit
late tijdstip aan dit debat heeft deelgenomen. Ik was betrokken bij de situatie waar de heer Davies naar verwees:
in een debat met de toenmalige Europese commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking waarin deze zei
dat hij wetgeving zoals wij nu overeen zijn gekomen voor onmogelijk hield. Ik ben blij dat wij mogelijk
hebben gemaakt wat hij toen voor onmogelijk hield.

Zowel de commissaris als de andere Parlementsleden hebben terecht gesproken over alle schade die illegale
houtkap veroorzaakt. Veel leden maken zich ook zorgen over de bureaucratie. Ik wil er echter op wijzen dat
de bureaucratische eisen voor iedereen, behalve voor degene die als eerste hout of houtproducten op de
markt brengt, uitermate licht zijn: zij hoeven alleen te weten en aan te tonen waar zij het hebben gekocht en
aan wie zij het hebben doorverkocht. De ondernemingen moeten toch al over de daarvoor benodigde
documenten beschikken. Dat wordt bijvoorbeeld in de btw-wetgeving geëist.

Ik ben blij dat veel ondernemingen, bijvoorbeeld in de verpakkings- en meubelindustrie, het verbod op
illegaal hout steunen. Ik heb ook berichten gekregen van vakbonden in de bosbouw, waarin staat dat zij dit
steunen en dat zij veel concurrentienadeel ondervinden, doordat er te veel illegaal hout op onze markt wordt
aangeboden. Zoals hier is gezegd, moet deze wet op gedegen wijze ten uitvoer worden gelegd en ik ben er
ook een groot voorstander van dat wij bijhouden welke sancties de lidstaten opleggen. Die moeten fraude
op zeer doeltreffende wijze voorkomen.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, woensdag 7 juli 2010, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Gaston Franco (PPE), schriftelijk. – (FR) Tegenwoordig is 20 tot 30 procent van de industriële houtproductie
in de wereld van illegale herkomst. De Europese houtmarkt moet zo snel mogelijk worden gesaneerd. De
verordening is, hoewel nog voor verbetering vatbaar, ambitieus en moedig. Naar mijn mening is het een
doeltreffend instrument om de ongecontroleerde ontbossing af te remmen, zonder echter een administratief
juk op te leggen aan de Europese ondernemingen of houtproducten te benadelen. Die worden er juist door
opgewaardeerd.

De verordening zorgt voor een bindende voorziening die de verantwoordelijkheid verhoogt, en die is gebaseerd
op een "systeem van gepaste zorgvuldigheid". Hierdoor kunnen handelaren de herkomst van het hout en de
houtproducten herleiden, krijgen zij toegang tot informatie over de naleving van de relevante wetgeving en
op die manier krijgen zij voldoende waarborgen om de verkoop van producten die afkomstig zijn van illegaal
gekapt hout te vermijden.

De verplichtingen in de verordening moeten gericht zijn op de handelaren die het hout voor de eerste keer
op de markt brengen, want in dat stadium is het risiconiveau het hoogste. Om de doeltreffendheid van deze
verordening te waarborgen moet bovendien worden gewezen op de noodzaak van regelmatige controles
en een stelsel van stevige en afschrikwekkende sancties voor overtreders.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), schriftelijk. – (CS) Het is algemeen bekend dat er jaarlijks wereldwijd duizenden
hectares bos verdwijnen zonder dat daar elders nieuw bos voor in de plaats komt. Ook in de EU-lidstaten
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vindt er aanzienlijk veel illegale houtkap plaats. Zelfs in ontwikkelde landen als de Tsjechische Republiek
wordt er middels selectieve kap of zelfs kaalkap hout gestolen zonder dat de eigenaar daar enige weet van
heeft. Uiteraard hebben productiebossen niet uitsluitend een ecologische functie. Het woord “productiebos”
alleen al geeft aan dat het bij deze bossen tevens om de winning van hout draait. Het is van groot belang dat
de wetgeving erop toeziet dat de samenstelling van het bos in optimale toestand hersteld wordt, hetgeen
weer rechtstreeks gevolgen heeft voor de regulering van de wildstand, met name van groot wild. De beste
plaats om dit soort zaken aan te pakken is het nationale of het regionale niveau. Zelfs de allerbeste richtlijn
kan niets doen aan de schade die aan regionale economieën berokkend wordt door de uitvoer van alle soorten
in de desbetreffende regio gekapt hout. De voorstellen in het parlementair verslag stemmen mijns inziens
volledig overeen met de tot nog toe door dit allerhoogste wetgevende orgaan van de Gemeenschap gebezigde
standpunten en verdienen dus onze maximale steun. Versnelde inwerkingtreding van de verordening, sancties
bij overtreding van de regelgeving, alsook een verbod op de handel vormen het noodzakelijke minimum.
Pogingen van sommige regeringen om in deze sector een extreem liberale manier van werken te
bewerkstelligen, verdienen onze afkeuring en kunnen uiteindelijk niet anders dan leiden tot beschadiging
van de nationale economie van dezelfde lidstaten die er in de Raad voor pleiten. De Confederale Fractie
Europees Unitair Links/Noords Groen Links sluit zich dan ook van harte aan bij de voorstellen van de
rapporteur.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), schriftelijk. – Illegaal gekapt hout en houtproducten daarvan horen
niet thuis op onze markt. Alleen als volgens geloofwaardige normen vaststaat dat het geen “fout hout” is,
mag het van mij verkocht worden. Mijn oproep: denk verder dan milieu en klimaat en houd rekening met
landen waar zogenaamd “legale” ontbossing de plaatselijke bevolking berooft van haar bestaan. Het gaat
ook om mensenrechten. Vandaag kunnen de christendemocraten tonen wat ze echt bedoelen met
rentmeesterschap en met naastenliefde. De PPE-Fractie wilde de bescherming van de lokale bevolking
afzwakken door zich te verschuilen achter de lage moraal van wetgevers in derde landen die hun bevolking
laten uitbuiten. Dit, door grootschalige ontbossing te faciliteren of door haar niet effectief te bestrijden.
Vorige week toonde de Nederlandse televisie hoe onze energiebedrijven profiteren van de kolenwinning in
Zuid-Afrika. De woordvoerders van deze bedrijven keken weg; ze durfden zich niet publiek te verantwoorden.
Vergelijkbare praktijken doen zich voor in de ontbossingssector. Dié moeten we met tak en wortel uitroeien.
Als effectieve wetten en morele codes ontbreken, kan dat voor de PPE-Fractie geen alibi zijn haar eigen
geweten uit te schakelen. Grootschalige houtkap verdrijft mensen van hun grondgebied. Ik stem in met de
milieu- en klimaatdoelen en pleit ook voor mensenrechtenbescherming.

18. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

19. Sluiting van de vergadering

(De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten)
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