
ONSDAGEN DEN 7 JULI 2010

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

(Sammanträdet öppnades kl. 09.05)

2. Uttalande av talmannen

Talmannen. – Innan vi börjar vill jag göra följande uttalande.

I dag är det fem år sedan terrorattackerna i kollektivtrafiken i London, då 52 människor dödades och nästan
800 människor skadades. Vi minns vad som hände i London den 7 juli 2005, och vi kommer aldrig att
glömma det. Den här dagen går våra tankar särskilt till offrens anhöriga.

Bombningarna i London var en av de värsta terrorattacker som någonsin har ägt rum på europeisk mark.
Jag vill säga följande till bombare och terrorister: Ni kan aldrig vinna, vad ni än gör, för vi värdesätter varje
enskilt människoliv. Inga terrorister eller terroristattacker kommer någonsin att minska eller föstöra vår
tilltro till våra kärnvärderingar som grundläggande och mänskliga rättigheter.

Terrorism är ett angrepp på oss alla, ett angrepp på själva ryggraden i vårt demokratiska samhälle. Terrorism
kan aldrig rättfärdigas. Europa kommer alltid att gemensamt arbeta för att bekämpa alla former av terrorism.

3. Rättelse till en antagen text (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet

4. Inkomna dokument: se protokollet

5. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet

6. Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalande om det belgiska ordförandeskapets
verksamhetsprogram.

Herr premiärminister! Välkommen till Europaparlamentet. Jag överlämnar ordet till er för att inleda debatten.

Yves Leterme, rådets ordförande. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar, herr vice utrikesminister och,
naturligtvis, herr Barroso!

(NL) Herr talman! Jag vill gratulera våra nederländska vänner, om de har hunnit vakna ännu. Jag hoppas på
rent spel och att bästa lag går vinnande ur finalen.

(FR) Mina damer och herrar! En europeisk final, vem hade trott det för bara några veckor sedan? Sett från
andra sidan världen, visar europeiska fotbollsspelare i alla fall prov på skicklighet, mod, självförtroende och
vinnarinstinkt.

Utifrån sett har Europa all anledning att vara nöjt. EU:s framgångar har hjälpt till att sprida fred och demokrati
till nästan hela vår kontinent. EU har med sin gemensamma marknad skapat ett aldrig tidigare skådat välstånd.
Faktum är dock att EU aldrig, eller alltför sällan, lyckas vara nöjt.

Ni har säkert också kunnat se den påtagliga energi, framåtanda, självsäkerhet och framtidstro som finns i till
exempel Asien. Förenta staterna tror för sin del fortfarande på sig själv, trots sina problem. Det faktum att
fotbolls-VM hålls i Sydafrika skickar slutligen en tydlig signal till Afrika, och en tydlig signal från Afrika, som
verkligen är positiv.

Europa, å sin sida, verkar dock tyvärr alltför ofta ha förlorat sin tro på framtiden. Vi måste se till att Europa
återfår självförtroendet och att EU återfår sin framåtanda.
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Våra insatser ska vara en del av denna framåtanda, en framåtanda som ni säkert delar.

Resten av världen väntar inte på oss. Det är därför särskilt viktigt att få fart på EU igen. Panta rei: Allt flyter.
Om det finns en sak som är säker i världen, så är det att allting ständigt och snabbt förändras – tekniska
förändringar, ekonomiska förändringar och förändringar i maktbalansen i världen.

I denna föränderliga värld, där nya ekonomiska och politiska maktcentra håller på att växa fram, står Europa
inför stora utmaningar. Vi, det belgiska ordförandeskapet, har byggt våra fem verksamhetsområden under
ordförandeskapet kring dessa utmaningar.

Europas första utmaning är helt klart att återfå en hållbar ekonomisk tillväxt. Denna återhämtning hänger
naturligtvis på en ökad finansiell stabilitet. Vi måste återskapa vår finansiella och ekonomiska stabilitet,
återinföra vår budgetdisciplin, utan att hindra den ekonomiska återhämtningen, och hitta tillbaka till en årlig
tillväxt på minst två procent. Vi behöver denna tillväxt för att finansiera vår sociala modell, den särskilda
europeiska modell som vi alla är fortfarande är mycket fästa vid. Vi behöver även tillväxt för att bygga upp
vår trovärdighet internationellt.

En bankkris, som vi inte bär ansvaret för, har fört oss in i djup recession, som vi kämpar för att ta oss ur mer
än någon annan kontinent. Kommissionen har föreslagit flera initiativ för att skydda oss mot finansiellt
risktagande, för att förhindra en upprepning av det missbruk som har haft sådana svåra konsekvenser, både
för våra medlemsstater och för våra medborgare.

Vi delar er ambition att så snart som möjligt färdigställa det nya tillsynssystemet för finansiella institutioner,
liksom en struktur för alternativa investeringsfonder, till exempel hedgefonder.

Parlamentet, rådet och kommissionen har i veckan än en gång debatterat detta ingående. Jag tror också att
ni idag kommer att anta era ändringsförslag om tillsyn. Jag tror dock att ni därmed även skapar förutsättningar
att fortsätta den dialog som vi uppskattar så mycket. Låt oss därför tillsammans inleda en dialog, fortsätta
dialogen, men framför allt anta en text som vi har väntat på så länge.

Jag vill påpeka att skälet till att det belgiska ordförandeskapet var frånvarande i går var att det belgiska
parlamentet avlade ämbetseden och som ni vet har parlamenten en försession. Det var därför som det belgiska
ordförandeskapet tyvärr inte kunde närvara igår.

I vilket fall som helst har kommissionen dessutom nyligen tillkännagivit ett omfattande paket med 20 andra
förslag på området finansiella tjänster. Det belgiska ordförandeskapet kommer att, i nära samarbete med er,
med parlamentet, försöka att upprätta en färdplan för att se till att de genomförs före utgången av 2011.

Som vi alla vet kommer arbetsgruppen i oktober dessutom att vara färdiga med sina rekommendationer för
att stärka budgetdisciplinen, stabilitets- och tillväxtpakten och den ekonomiska styrningen. Den senaste
tidens eurokris har tydligt visat att en monetär union förblir instabil utan ordentlig ekonomisk samordning.
Unionen behöver ekonomisk styrning, nu mer än någonsin. Arbetsgruppen kommer därför att lägga fram
rekommendationer om en strängare tillsyn, särskilt när det gäller budgeten. Denna tillsyn kommer inte bara
att omfatta medlemsstaternas budgetpolitik, utan även de ekonomiska faktorer som gör det möjligt att
bedöma de framlagda budgetarnas trovärdighet.

Kommissionen kommer därefter att ta alla de initiativ som behövs för att genomföra rekommendationerna.
Rådet och parlamentet bör också ta itu med dem så snart som möjligt. Det är en av det belgiska
ordförandeskapets prioriteringar och vi kommer att göra allt vi kan för att dessa rekommendationer ska
genomföras i praktiken så snart som möjligt.

Vår första utmaning är som sagt att återskapa en hållbar ekonomisk tillväxt. I globaliseringens tidevarv måste
vi öka våra insatser för att EU återigen ska bli en konkurrenskraftig och innovativ ekonomi med låga
koldioxidutsläpp. Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt är rätt väg att gå.

Det belgiska ordförandeskapet kommer att stödja de flaggskeppsinitiativ som kommissionen har tillkännagivit.
Hållbar tillväxt handlar dock inte bara om ekonomiska faktorer. Det handlar även, och framför allt, om
människor. Det handlar om vad den bidrar till. Som vi kan se i flera länder blir det ingen hållbar tillväxt,
ingen riktigt hållbar tillväxt utan social sammanhållning, som är Europas andra stora utmaning och vårt
ordförandeskaps andra prioritering.

Det var därför som Belgien i EU 2020-programmet insisterade på, och lyckades genomdriva, att målet om
att bekämpa fattigdomen skulle utvidgas till att omfatta det bredare konceptet social sammanhållning.
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Oavsett om vi gör det av det skälet eller om vi gör det för att främja den ekonomiska tillväxten måste vi få
Europa tillbaka i arbete, och vi måste öka sysselsättningen.

Jag skulle vilja ägna ett ögonblick åt en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen vår industriella bas,
den industriella basen i den europeiska ekonomin.

Jag anser att det som Europa ibland saknar är gemensamma industriprojekt, symboliska och inspirerande
projekt som till exempel Ariane, höghastighetståg eller Airbus var och fortfarande är.

Det här handlar inte om prestige eller symbolik, utan om verkliga verktyg för att skapa välstånd och framtida
arbetstillfällen. Jag har på senare tid sett ekonomiska analyser som visar att länder med en stark industriell
bas klarade krisen bättre än mer tjänsteinriktade ekonomier.

Vi måste naturligtvis omstrukturera vår industriella bas. Det innebär inte nödvändigtvis att så kallade
traditionella tillverkningssektorer vare sig måste flytta till låglöneländer eller lägga ned. Det gäller dock för
vissa produktionsmetoder.

Europeiska länder kan, genom att tillverka innovativa spetsprodukter med ett högt mervärde, faktiskt redan
nu med framgång skydda en högpresterande, lönsam industri med arbetstagare som är bland de mest
högavlönade i världen.

Vi européer har gått vinnande ur telekomrevolutionen. Å andra sidan har vi varit mindre framgångsrika när
det gäller informationsteknik. Vi får verkligen inte förlora slaget om den gröna revolutionen. Det gäller inte
bara forskning, utan även, och framför allt, tillverkning av grön teknik. Europa har faktiskt utmärkta forskare.
Förenta staterna och Kina, till exempel, har dock gått förbi oss när det gäller att omsätta forskningsresultaten
i industriproduktion.

Vi ser därför med förväntan fram emot det flaggskeppsinitiativ som kommissionen har tillkännagivit på
industriområdet. Vi fäster också stor vikt vid rådets decembermöte som kommer att ägnas åt innovation i
industrin.

Under rubriken tillväxt och innovation finns det även en specifik fråga som vi hoppas kunna lansera på nytt
under vårt ordförandeskap. Det handlar om ett europeiskt patent, någonting som vi redan har väntat på i
30 år. Vi måste tänka på våra företag, särskilt på de små och medelstora företagen. Tänk bara på de pengar
och den energi som våra företag har slösat bort på grund av att det inte finns något gemensamt förfarande
för de 27 länderna. Våra företag har en stor nackdel i den internationella konkurrensen. Genom att ta upp
frågan på nytt har rådet och Europaparlamentet en fantastisk möjlighet att visa medborgarna hur viktiga de
är i praktiska frågor. Vi måste nu gå från ord till handling. Jag anser att detsamma gäller för den europeiska
innovationspolitikens trovärdighet.

(NL) Mina damer och herrar! Miljö- och klimatskyddet är Europas – EU:s – tredje stora utmaning och samtidigt
det tredje målet under vårt ordförandeskap.

Det går inte att skapa någon riktigt hållbar ekonomisk tillväxt om vi inte skyddar vår planet – en planet som
inte tillhör oss utan som vi snarare har lånat av våra barn. EU är världsledande på åtgärder för att skydda
miljön och bekämpa växthusgaserna. EU är världsledande på att ställa upp mål för att ytterligare minska
utsläppen av växthusgaser. Denna banbrytande roll är dock i sig inte tillräcklig, som FN:s klimatkonferens
i Köpenhamn till vår stora frustration visade. I rättvisans namn uppvisade EU inte någon enad front och satt
därför – för att fortsätta med fotbollsmetaforen – på bänken medan matchen pågick på planen.

EU måste under de kommande veckorna och månaderna därför vara mycket mera aktiv, precis och bestämd
i sitt sätt att betrakta de verktyg som man har till sitt förfogande för att få andra stora aktörer – och samtidigt
andra stora förorenare – med på tåget för att upprätta en ambitiös plan för att skydda vår planet. Det är enda
sättet att åstadkomma faktiska resultat vid konferenserna i Cancún och Nagoya.

Som jag redan har nämnt är EU precis som de människor som sägs ha allt som krävs för att bli lycklig. Sett
utifrån är EU verkligen en mycket attraktiv plats, med sitt välstånd, sitt solidariska system och sina mycket
humana demokratiska styrelseformer. EU lockar därför – i regel med rätta – många människor från alla
världsdelar, människor som vill skaffa sig ett bättre liv i Europa.

Det stora flertalet kommer också hit med goda avsikter i jakten på ”ett smärre mirakel i form av ett normalt
liv” som någon så vackert uttryckte det vid en konferens om Afghanistan nyligen. Denna invandring har
berikat vår kontinent och kommer att göra det även i fortsättningen. Å andra sidan finns det andra som i
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dagsläget missbrukar våra frihetssystem. Organiserade brottsliga nätverk utnyttjar vår öppenhet.
Terrororganisationer missbrukar den för sina blodiga attacker.

(DE) Mina damer och herrar! Att garantera våra medborgares säkerhet och frihet är därför Europas fjärde
stora utmaning. Unionen måste mer än någonsin tidigare bli ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.
Vi vill därför se till att Stockholmsprogrammet, som upprättades av det svenska ordförandeskapet, genomförs.

Belgien anser att det är mycket viktigt att utveckla en gemenskapspolitik på områdena migration, asylrätt
och terrorbekämpning. När det gäller det straffrättsliga samarbetet prioriterar vi erkännandet av
domstolsdomar i medlemsstaterna. Detta innebär ett särskilt fokus på att upprätta ett europeiskt system för
insamling av bevis.

När det gäller kampen mot internationell terrorism vill Belgien nå en snabb överenskommelse med USA om
Swift. Denna överenskommelse bör kombinera skyddet av medborgarnas personuppgifter med effektiva
åtgärder för att bekämpa terrorism. Det är mycket glädjande att vi har möjlighet att nå en överenskommelse
här imorgon. Det belgiska ordförandeskapet kommer att fortsätta att bygga vidare på det spanska
ordförandeskapets utmärkta arbete på området.

(EN) Detta för mig, sist men inte minst, in på EU:s femte utmaning: dess roll på den internationella arenan.

Där finns det många stora utmaningar: att bekämpa klimatförändringen, att bidra till att bevara eller återskapa
fred, att främja spridningen av en öppen förvaltning, att bekämpa internationell terrorism, att förhindra
spridningen av massförstörelsevapen, att få bukt med allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i
konfliktområden med särskilt fokus på våldet mot kvinnor, att upprätta en enhetlig gemensam energipolitik
och att bevara och förbättra vår marknadsandel.

Som tidigare nämnts visade toppmötet i Köpenhamn med all önskvärd tydlighet att det faktum att vi är
världens största handelsblock, är rikt och attraktivt och en självutnämnd förebild i utövandet av ”soft power”,
inte automatiskt ger oss en tillräckligt stark internationell förhandlingsposition. EU måste skaffa sig större
inflytande för att lyckas få med sig andra aktörer och bilda koalitioner för att kunna förverkliga sina mål om
fred, hållbar utveckling, säkerhet och en rättvis fri handel.

För detta krävs det mer än någonsin att unionen talar med en röst, och helst med en mun. Lissabonfördraget
ger unionen nya verktyg att göra detta.

Under det kommande halvåret kommer EU att påbörja arbetet med att inrätta en Europeisk utrikestjänst.
Det här är också en av de stora utmaningarna under vårt ordförandeskap.

Vi måste besluta oss för hur utrikestjänsten ska organiseras och fungera och vi måste, tillsammans med
parlamentet, anta utrikestjänstens budgetförordning och arbetsordning. Belgien kommer att göra allt som
står i dess makt för att utrikestjänstens verksamhet ska kunna inledas så smidigt och framgångsrikt som
möjligt, vilket kommer att förbättra EU:s synlighet och trovärdighet i hela världen.

Utvidgningen är en annan viktig fråga. Vi måste fortsätta förhandlingarna med kandidatländerna och alla
kandidater måste bedömas enbart utifrån sina egna förutsättningar, i enlighet med Europeiska rådets förnyade
samförstånd från december 2006.

Förhandlingarna med Kroatien kan komma att gå in i sitt slutskede under vårt ordförandeskap.
Förhandlingarna med Turkiet kommer att fortsätta. Förhandlingar kommer att inledas med Island.
Ordförandeskapet kommer att försöka komma överens om att inleda anslutningsförhandlingar med f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.

Vårt belgiska ordförandeskap är faktiskt det första som äger rum helt och hållet inom ramen för
Lissabonfördraget. Belgien känner sig moraliskt förpliktat att genomföra ordförandeskapet helt i enlighet
med fördragets bokstav och anda för att skapa rätt prejudikat.

Som ni säkert vet har det hållits val i mitt land. Som ni vet kommer förhandlingarna om att bilda en ny
koalition att ta tid och min regering är en så kallad övergångsregering. Jag vill försäkra er om att det inte
kommer att göra vårt ordförandeskap mindre kraftfullt eller entusiastiskt. Det finns en stark konsensus i
mitt land och en lång europeisk tradition bakom detta tolfte ordförandeskap.

Det finns många män och kvinnor i den politiska världen i Belgien, både på federal och på regional nivå, i
diplomatkåren och i förvaltningen, som har en omfattande kunskap om EU. Det har gjorts mycket grundliga
förberedelser i nära samarbete med de andra medlemsstaterna i trion och med de europeiska institutionerna.
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Dessutom har regeringen folkets stöd för den europeiska idén. De nio politiska partier som finns representerade
i Belgiens federala och regionala regeringar företräder 90 procent av landets befolkning. Belgien är ett av de
länder där den europeiska tanken och det europeiska integrationsprojektet fortfarande har ett mycket stort
folkligt stöd.

Sist men inte minst har vi noggrant och betänksamt införlivat ordförandeskapet i den europeiska agendan
för att fastställa realistiska mål och främja dem på ett effektivt sätt. Jag är fullt övertygad om att vi kommer
att kunna genomföra vårt ordförandeskap på ett effektivt sätt. Jag är också fullt övertygad om att den nya
regeringen, när den väl har bildats, smidigt kommer att överta och fortsätta ordförandeskapet.

Som jag tidigare förklarat är ett roterande ordförandeskap en del av en pågående europeisk process. Det
innebär inte att man börjar om på nytt. Varje ordförandeskap väljer dock vilka frågor man vill betona och
under ordförandeskapets inledning ges alltid tillfälle att på nytt göra folket uppmärksamt på hur viktigt EU
är och hur viktiga de europeiska idealen är. Festligheterna kring ordförandeskapets inledning visar vilket
starkt stöd det finns för dessa ideal i mitt land. Alla grupper och samhällsklasser deltog entusiastiskt i firandet
av det tolfte ordförandeskapets invigning, alltifrån kungen och kungahuset till konserter och danser i många
städer och byar.

Jag vill även uttrycka hur mycket jag har uppskattat de möten som jag under de senaste dagarna har haft
möjlighet att hålla med kolleger, med er, med representanter för Europaparlamentet. Jag tycker att dessa
möten har varit mycket lärorika och konstruktiva, och min regering fäster mycket stor vikt vid ett nära
samarbete med Europas folkvalda företrädare.

Jag skulle vilja säga några sista ord till de befolkningar som ni företräder. Jag vill uppmana dem att tro på sig
själva och att ha ambitioner för sig själva, för sina länder och för Europa.

Vår Europeiska union måste undvika två fallgropar: misströstan och självbelåtenhet. Det finns ingen anledning
till misströstan. Vi ska inte vara rädda för ny konkurrens i en alltmer flerpolig värld. Tvärtom bör vi välkomna
det.

Vi har själva varit med om att skapa denna nya värld, till exempel genom vårt arbete för att skapa en mer
rättvis fördelning av resurser och makt. Det som händer är som sagt inte ”västvärldens nedgång” utan ”övriga
världens uppgång”. Vi måste ge oss in i konkurrensen med entusiasm och tilltro – tilltro till oss själva och
till de tillgångar vi har.

Det finns heller inga skäl till självbelåtenhet. Vi har förvisso all anledning att vara stolta över vad vi har
åstadkommit tidigare. Vi har styrelseskick som kombinerar politisk och ekonomisk frihet med solidaritet
och miljöansvar. Våra medborgare har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen. Vi får dock inte
bara luta oss tillbaka och njuta av det vi har. Resten av världen är inte skyldiga att försörja oss. Vi måste arbeta
för det. Vi måste arbeta ännu hårdare för det.

Jag tror inte att denna församling behöver övertygas om att vi behöver ”mer Europa” för att få unionen och
medlemsstaterna att öka takten. Målet om ”mer Europa” är en central del av Belgiens EU- och utrikespolitik.
Mitt land har alltid föredragit méthode communautaire, gemenskapsmetoden, och fortsätter att helhjärtat göra
det.

Mer Europa innebär följande i ordförandeskapets prioriteringar och mål: att se till att unionen får en ny
struktur för finansiell tillsyn, stärka dess ekonomiska styrning, främja återgången till hållbar tillväxt, stärka
den sociala modellen, öka dess kapacitet för innovation och utveckla utrikestjänsten.

Jag står här framför er, företrädarna för nästan en halv miljard EU-medborgare, och ber om ert samarbete
och stöd i dessa mål under ordförandeskapet. Det gläder mig att säga att Lissabonfördraget har utökat
Europaparlamentets befogenheter och därmed mer än någonsin tidigare har gjort det till en drivkraft för
europeisk integration.

Mina kolleger och jag ser fram emot ett givande samarbete mellan vårt ordförandeskap och er,
Europaparlamentets ledamöter, för att nå de mål för Europa som vi alla ställer oss bakom.

(Applåder)

José Manuel Barroso, ordförande för kommissionen. – (FR) Herr talman, herr Leterme, mina damer och herrar!
Belgien övertar det roterande ordförandeskapet i rådet vid en avgörande tidpunkt för EU och jag skulle vilja
tacka Yves Leterme för att han har presenterat ett sådant tydligt och ambitiöst program.
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De kommande månadernas utmaningar är mycket tydliga. Det handlar till exempel om att genomföra nya
samordningsmekanismer för vår ekonomiska politik, att stabilisera den ekonomiska återhämtningen genom
att genomföra Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt och att se till att Europa tar sitt ansvar
på den internationella arenan.

Europeiska rådet ställde sig vid sitt möte i juni bakom de förslag som kommissionen presenterar i sitt
meddelande av den 12 maj om en skärpt budgetdisciplin och makroekonomisk tillsyn, frågor som även har
diskuterats inom arbetsgruppen med Herman Van Rompuy som ordförande. Arbetsgruppens slutrapport
kommer att läggas fram senast i oktober.

Under tiden har kommissionen intensifierat sitt arbete för att förvandla dessa riktlinjer till konkreta förslag,
närmare bestämt i sitt meddelande av den 30 juni. Detta innebär en skärpt makroekonomisk tillsyn, bland
annat genom att använda varnings- och sanktionsmekanismer, stärka stabilitets- och tillväxtpakten, särskilt
genom att rikta uppmärksamheten på skuldnivåer och underskott.

Slutligen kommer den europeiska terminen att bidra till en effektivare politisk förhandssamordning. Det är
viktigt att slutföra det här snarast och kommissionsledamot Olli Rehn gör allt han kan för att så snart som
möjligt lägga fram de nödvändiga lagförslagen. Jag räknar med att det belgiska ordförandeskapet, och
Europaparlamentet, kommer att arbeta vidare med frågan så att vi har ett nytt system på plats i slutet av
2010.

Det belgiska ordförandeskapet måste se till att det görs betydande framsteg i genomförandet av Europa
2020-strategin. Det innebär att alla medlemsstater måste ta sitt ansvar för strategin och införliva den i sin
politik på olika områden: finans, budget, sysselsättning, innovation, miljö, energi, utbildning och socialpolitik.
Det viktigaste för att kunna åstadkomma detta är att varje medlemsstat förbereder sitt nationella
reformprogram under de kommande månaderna. Alla institutioner måste göra detta om strategin ska lyckas.

Kommissionen kommer att på olika områden utarbeta en gemenskapspolitik som främjar och bygger vidare
på medlemsstaternas inledande åtgärder. Här är de flaggskeppsinitiativ som kommissionen kommer att
lägga fram vid årets slut viktiga.

Jag skulle framförallt vilja tala med er om tre av dessa initiativ, nämligen dem som är inriktade på sysselsättning
och utbildning, innovation och industripolitik.

Sysselsättningsfrågan är fortfarande högaktuell och jag välkomnar att det belgiska ordförandeskapet har
prioriterat frågan. Här är initiativet En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen, som utarbetats under
ledning av kommissionsledamöterna László Andor och Androulla Vassiliou, ett försök att skapa gynnsamma
villkor för att modernisera arbetsmarknaden i syfte att förbättra sysselsättningstalen och garantera den sociala
modellens bärkraft.

Det krävs tillväxt för att skapa arbetstillfällen och en stor del av vår framtida tillväxt måste komma från
innovation. Flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, som samordnats av kommissionsledamot Máire
Geoghegan-Quinn, kommer därför att vara en av de viktigaste frågorna under det belgiska ordförandeskapet.
Det främsta målet kommer att vara att underlätta marknadsföringen av innovationer, att identifiera ett visst
antal europeiska partnerskap för innovation för att kunna möta samhällets utmaningar på områden där EU
kan skapa mervärde, samt att effektivisera europeiska, nationella och regionala innovationssystem. Framförallt
är det viktigt att under de kommande månaderna göra framsteg i frågan om gemenskapspatentet.
Kommissionen har just lagt fram ett förslag i frågan.

Flaggskeppsinitiativet Industripolitik för en globaliserad tid, som utarbetats under ledning av vice ordförande
Antonio Tajani och som vi kommer att lägga fram i oktober, syftar till att förbättra villkoren för företag,
särskilt små och medelstora företag, och till att främja utvecklingen av en stark och hållbar industriell bas
som står sig i den globala konkurrensen.

Utöver dessa flaggskeppsinitiativ vill jag nämna två andra viktiga projekt. Efter offentliggörandet av den
rapport som jag har bett Mario Monti att utarbeta kommer kommissionen att lägga fram ett initiativ om att
stärka den inre marknaden, bland annat med anledning av den inre marknadens tjugoårsjubileum 2012. Vi
räknar med att lägga fram det under det belgiska ordförandeskapet. Kommissionsledamot Michel Barnier
arbetar för fullt med det. Vice ordförande Viviane Reding och kommissionsledamot Algirdas Šemeta kommer
till exempel också att delta i arbetet, för att bara nämna två andra kolleger. Kommissionen arbetar med frågan
om den inre marknaden gemensamt på grund av frågans övergripande art.
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Jag vill också betona hur viktigt det är att fundera över handelspolitikens framtid som kommissionsledamot
Karel De Gucht arbetar med och som kommer att läggas fram under hösten i form av ett meddelande.
Samtidigt kommer vi även att fortsätta vårt arbete med att reformera finansmarknaderna tillsammans med
våra samarbetspartner i G20.

När det gäller finansiella tjänster måste vi fortsätta vårt reformarbete. Kommissionen betonade i det
meddelande som antogs den 2 juni att alla åtgärder som behövs kommer att läggas fram senast våren 2011.
Huvuddelen av arbetet kommer dock att utföras under det belgiska ordförandeskapet. Vi kommer därför att
få fullt upp under de kommande sex månaderna.

Vi har vidtagit dessa åtgärder med anledning av finanskrisen och vi har lagt fram dem på ett samordnat och
enhetligt sätt. Jag räknar med att ordförandeskapet kommer att göra vad det kan för att driva frågan i rådet.
Jag räknar även med att parlamentet prioriterar detta viktiga område.

Kommissionen kommer i september, i direkt anslutning till EU:s utvecklingsstrategi fram till 2020, att lägga
fram dokumentet om budgetöversyn. Det är svårt att diskutera politik utan att förr eller senare ta hänsyn till
de åtgärder som ska genomföras vid politikens tillämpning. Detta dokument, som kommissionsledamot
Janusz Lewandowski och jag ägnar särskild uppmärksamhet åt, kommer att ge Europaparlamentet och
medlemsstaterna möjlighet att fatta beslut om de viktigaste principerna för nästa budgetram. Kommissionen
välkomnar det belgiska ordförandeskapets avsikt att granska det parallellt med arbetet med att utarbeta
budgeten för 2011.

Dessa ekonomiska, sociala, finansiella och budgetmässiga frågor är viktiga, allvarliga och angelägna men vi
får inte sluta oss inåt på grund av det. Vi har mycket viktiga internationella förpliktelser. G20-toppmötet i
Seoul är ett viktigt möte. Vi bör då kontrollera om alla parter har levt upp till sina åtaganden. Här hoppas
jag att EU kommer att fortsätta att spela en ledande roll. Kommissionen kommer därför att förbereda sig
noga inför toppmötet och vi kommer att göra allt för att EU ska kunna göra sin röst hörd.

Bland många viktiga internationella möten, till exempel mötet om biologisk mångfald i Nagoya, skulle jag
vilja framhäva uppföljningskonferensen till konferensen i Köpenhamn som kommer att äga rum i Cancún
i december. Vi måste göra mycket konkreta framsteg när det gäller att genomföra Köpenhamnsavtalet,
samtidigt som vi samarbetar med såväl industriländer som utvecklingsländer. Det är detta som vi för
närvarande arbetar med genom den ingående och fördjupade dialog som kommissionen, särskilt
kommissionsledamot Connie Hedegaard, för i syfte att bana väg för ett balanserat och bindande internationellt
avtal, vilket fortfarande är vårt huvudsakliga mål.

Vi bör även öka våra insatser för att nå millennieutvecklingsmålen, som vi kom överens om vid G8-mötet.
Vi måste uppvisa en stark och enad front i FN:s generalförsamling i september, och vid de särskilda evenemang
som anordnas vid toppmötet, för att utvärdera hur långt vi, det internationella samfundet, har kommit när
det gäller att nå millennieutvecklingsmålen. Jag räknar med att företräda EU där.

Vår utrikespolitik kommer att bli mer enhetlig genom inrättandet av utrikestjänsten. Kommissionens vice
ordförande och EU:s utrikesrepresentant, Catherine Ashton, har genom sitt engagemang gjort det möjligt
för våra tre institutioner att lägga grunden för en snabb start, med hjälp av en stabil grund. Det är nu upp till
oss att komma överens om de detaljerade texter som måste genomföras så snart som möjligt och som vi
kommer att diskutera med parlamentet.

Vi har därför ett mycket fullt schema framför oss men med den beslutsamhet och gemenskapsanda som
driver och förenar det belgiska ordförandeskapet, Europaparlamentet och kommissionen är jag säker på att
EU kommer att klara dessa utmaningar.

Den europeiska integrationen har genom historien visat att det i regel är i kristider som Europa visar att man
kan ta itu med och övervinna problemen för våra medborgares bästa.

Joseph Daul, för PPE-gruppen. – (FR) Herr talman, herr ordförande! Europas folk skulle vilja ha en bättre
förståelse för hur EU-besluten fattas. De förväntar sig att EU ska vidta konkreta åtgärder för att ta itu med
deras farhågor.

Herr premiärminister, Yves Leterme! Jag skulle vilja säga att det även är dags att få slut på de roterande
ordförandeskapens långa listor över prioriteringar, som endast leder till besvikelse. Ordförandena i rådet har
i åratal, var sjätte månad, kommit hit och förklarat för oss att de tänker förändra EU på sex månader. Sedan
kommer de tillbaka ett halvår senare för att berätta att de förväntningar som de hade byggt upp av skäl som
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ligger utanför deras kontroll har resulterat i ingenting. Jag tycker inte att rådet ska bete sig på det sättet. Jag
anser att det skadar det europeiska projektets trovärdighet.

Det gläder mig, för det första på grund av ordförandeskapets nationella politiska klimat och för det andra
på grund av att Europeiska rådets ordförande också är belgare, att det belgiska ordförandeskapet inte har
fallit i den fällan utan koncentrerar sitt arbete på tre konkreta prioriteringar: tillväxt och sysselsättning, den
gröna ekonomin, samt säkerhet och frihet.

Jag vill återigen påpeka, och våra medborgare är mycket väl medvetna om detta, att alla våra stora utmaningar,
oavsett om det rör sig om ekonomin, sysselsättningen, säkerheten, klimatet eller energin, i första hand måste
hanteras på europeisk nivå och i andra hand på global nivå.

Herr rådsordförande! Ni har precis förklarat att Europas största problem är den svaga tillväxten. Det innebär
med andra ord att EU på senare tid inte i tillräcklig utsträckning har kunnat skapa välstånd och sysselsättning.
Det är detta som ordförandeskapet bör fokusera på, och 2020-agendan kan, om den antas fullt ut och därmed
finansieras av medlemsstaterna – och det är nyckelordet, finansiering – vara ett mycket effektivt verktyg för
att se till att Europa både blir mer konkurrenskraftigt och mer miljövänligt.

Samtidigt måste vi dock göra mycket konkreta framsteg i den symboliska uppgiften att reglera den finansiella
sektorn och minska våra underskott. Europa måste föregå med gott exempel i frågan och alla måste tydligt
se vad det är som Europa uppmuntrar och främjar: inte finansiella spekulationer utan arbete och företagande.

Vi måste också skicka en tydlig signal till européerna i frågan om frihet, säkerhet och rättvisa, eftersom våra
medborgare ofta undrar varför Europa fortfarande inte agerar i till exempel frågor som rör ömsesidigt
erkännande av domstolsbeslut. Genom att ge tydliga svar på den här typen av frågor kan medborgarna bättre
förstå vårt arbete.

Herr Leterme! Ni talade väl – jag hade förberett en avslutning men jag kan inte läsa den högt eftersom den
handlade om gemenskapsmetoden. Jag litar på att det belgiska ordförandeskapet kommer att se till att denna
gemenskapsmetod, som ni sade, blir en ännu mer central del av våra olika institutioner.

Martin Schulz, för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Leterme! Ni har presenterat ett ambitiöst program
för oss. Jag kommer att ta vid där Joseph Daul slutade. Alla punkterna i det ambitiösa program som ni beskrev
förmedlar ett tydligt och konkret budskap. Belgien är ett land som kombinerar sitt ordförandeskap med ett
engagemang för ett verkligt EU-positivt perspektiv och det är därför som det här ordförandeskapet utgör en
stor möjlighet för oss alla.

Jag vill därför först av allt tacka er på min grupps vägnar för att ni har sett till att det belgiska ordförandeskapet
under övergångsperioden och ordförandeskapets första dagar har visat att en sittande regering mycket väl
kan leda EU förutsatt att den tar ställning för grundläggande europeiska värderingar. Det här var en positiv
och uppmuntrande start på ordförandeskapet.

(Applåder)

Europa befinner sig i social obalans. Vårt största problem är de stora sociala klyftorna inom unionen. Vi talar
om de senaste årens finansiella och ekonomiska kris – och det med rätta. Vi diskuterar vilka åtgärder som
vi nu behöver vidta för att få bättre kontroll över den avreglerade banksektorn och, framför allt, den avreglerade
spekulationssektorn. En av de kraftfulla åtgärder som vi nu behöver genomföra är därför det lagstiftningspaket
som vi kommer att anta imorgon.

Paketet om tillsynen i banksektorn måste antas under ert ordförandeskap. En bred majoritet kommer att
rösta för paketet vid Europaparlamentets slutliga omröstning om den första behandlingen. Detta kommer
att ge rådet möjlighet att återvända till parlamentet med ett konstruktivt förslag till sammanträdesperioden
i september. Det här är ert ansvar men det är också er stora möjlighet att genom ökad reglering bidra till att
minska de sociala klyftorna i Europa. Arbetstagarna får inte bära hela kostnaden för krisen. Banksektorn
måste ställas till svars.

(Applåder)

Det är därför det snarast krävs en reglering av finansmarknaderna och ekonomisk styrning i Europa.
Gemenskapsmetoden gäller dock även i det här fallet. Jag vill klart och tydligt förklara för rådet och rådets
ordförande att vi har tillräckligt med institutioner i Europa. Vi behöver inte fler. Det som behövs är att de
institutioner som vi redan har vidtar åtgärder i Europas intresse. En sak är klar. Vi kan inte påstå att vi i Europa
inte kan införa till exempel en skatt på finansiella transaktioner bara för att USA och Kina inte deltar i en
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sådan åtgärd inom ramen för G20. Det är precis tvärtom. Om den kapitalistiska sektorn i Europa blir föremål
för ökad reglering kommer Förenta staterna inte att ha något annat val än att haka på, med tanke på
spekulationerna på dollarn som precis börjar ta fart. Vi har därför möjlighet att under ert ordförandeskap
göra framsteg på det här området i Europa och föregå med gott exempel för andra.

En av de åtgärder som ni nämnde är mycket viktig för min grupp. Den Afrika-strategi som det belgiska
ordförandeskapet har beskrivit verkar bli en viktig fråga för EU:s utrikespolitik, dock inte bara ur ett
solidaritetsperspektiv. Afrika är en bortglömd kontinent och jag håller helt med er och det belgiska
ordförandeskapet om att Europa måste koncentrera sig mer på den. Vi måste dock även vara medvetna om
att vi släpar efter, eftersom andra länder, framförallt Kina, redan har engagerat sig i kontinenten. Jag kommer
för tillfället inte att gå in på frågan om huruvida Folkrepubliken Kina bedriver en strategi i Afrika som vi
skulle betrakta som ett rättvist partnerskap med kontinenten. Som européer har vi ett helt annat perspektiv
som är mer tillmötesgående mot Afrikas folk. Vi stöder därför den Afrika-strategi som det belgiska
ordförandeskapet föreslår.

Slutligen skulle jag vilja säga några ord om utvidgningen. Det är mycket riktigt att vi nu befinner oss i en
viktig utvidgningsfas men jag vill ge er någonting att fundera över. Ni nämnde Turkiet och jag hör till dem
som gärna skulle se att Turkiet ansluter sig till EU. Jag vill därför säga att om rådet inte förr eller senare klargör
om man verkligen vill att Turkiet ska ansluta sig till EU eller inte, utan fortsätter att agera dubbeltydigt och
om och om igen hävdar att Turkiet har en chans och bör bli en del av EU, samtidigt som vi vet att det finns
åtminstone fyra eller fem regeringschefer som motsätter sig detta bakom stängda dörrar, är det här det bästa
sättet att förstöra de goda förbindelserna mellan EU och Turkiet i stället för att föra in Turkiet i EU. En uppgift
är därför att skapa lite klarhet på området.

Jag tyckte verkligen om ert anförande och jag hoppas att det samma gäller för övriga ledamöter i min grupp.

(Applåder)

Guy Verhofstadt, för ALDE-gruppen. – (NL) Herr talman! Låt mig med en gång säga att det belgiska
ordförandeskapet kan räkna med Europaparlamentets fulla stöd, och i mitt fall, ett helhjärtat stöd från min
grupp, gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Skälet till detta är mycket enkelt. Belgiska
ordförandeskap har alltid strävat efter att främja och påskynda den europeiska integrationen och det är precis
vad Europa behöver i nuläget. I framtidens flerpoliga värld, där fokus ligger på länder som Kina, Indien och
Förenta staterna, krävs det ett enat och integrerat Europa för att göra sin röst hörd. Det gläder mig att det
belgiska ordförandeskapet håller fast vid den traditionen och fortsätter att främja den europeiska integrationen.

Herr premiärminister! Det belgiska ordförandeskapet måste framförallt åta sig följande. Jag tror att jag mer
eller mindre sade samma sak till det spanska ordförandeskapet för sex månader sedan. Vi måste så snart som
möjligt göra vår hemläxa om den ekonomiska och finansiella krisen. Det har Europa ännu inte gjort. Det
handlar i princip om fem dokument som måste antas. Det vore faktiskt en fantastisk framgång för det belgiska
ordförandeskapet om dessa fem dokument antogs, och det så snart som möjligt. Först och främst måste
bankernas stresstest avslutas och bankerna rekapitaliseras vid behov. Vi kommer inte att se någon ekonomisk
tillväxt och utlåningen kommer inte att återupptas förrän banksektorn har sanerats.

För det andra måste stabilitets- och tillväxtpakten stärkas på rätt sätt, vilket rent konkret måste ske med
kommissionen och Europeiska centralbanken vid rodret. Det betyder inte att medlemsstaterna ska sitta vid
rodret. Det är omöjligt. Det skulle inte fungera. Medlemsstaterna kan inte övervaka eller straffa varandra.
Det kan endast gemenskapsinstitutionerna göra.

För det tredje behöver vi ordentlig ekonomisk styrning. Det är den tredje uppgiften. Det handlar om att införa
ordentlig ekonomisk styrning i euroområdet, återigen med kommissionen vid rodret, eller vid ratten, som
vi säger här.

För det fjärde måste vi snarast färdigställa regleringen av ett antal finansiella produkter, däribland hedgefonder.
Vi håller på att arbeta med dokumentet men vi måste fatta ett beslut om det.

Sist men inte minst måste vi, som redan har sagts här, snarast inrätta en europeisk tillsynsmekanism för
banksektorn. Herr premiärminister! Låt mig vara tydlig här: Ett antal medlemsstater, faktiskt de flesta, har
fortfarande inte lärt sig krisens läxa, nämligen att nationella tillsynsmyndigheter inte klarar av att hantera
uppgiften. Inte en enda av de nationella tillsynsmyndigheterna i någon av de 27 medlemsstaterna slog larm
eller höjde ett varningens finger under krisen. Trots det påstår medlemsstaterna indirekt att de nationella
myndigheterna bör fortsätta att utföra denna uppgift. Herr premiärminister! Jag kan säga er att det inte
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kommer att bli någon överenskommelse med parlamentet om inte de europeiska tillsynsmyndigheterna får
det sista ordet. Det är när allt kommer omkring det viktigaste för närvarande.

Får jag ge er ett råd? Jag har bara ett råd att ge er. Vi brukar inte göra så i Belgien. Jag fick en hel del råd tidigare
när ni var i opposition, och jag ska försöka ge er ett råd nu när ni är i majoritet. För att få till stånd en
överenskommelse om den europeiska tillsynsmekanismen kan det bli nödvändigt att frångå enhälligheten
i rådet. Jag anser att ni inte bör försöka att övertala parlamentet om att ändra sin ståndpunkt. Tvärtom är det
rådet som bör ändra sin ståndpunkt. Rådet bör med andra ord överväga att ge upp sin strävan efter enhällighet
och i stället försöka nå en överenskommelse med parlamentet med kvalificerad majoritet.

Slutligen anser jag att det finns en sista punkt som vi bör diskutera med det belgiska ordförandeskapet. Den
handlar om att vi behöver en strategi för ekonomisk tillväxt, vid sidan om alla fina ord om omorganisation
– som är nödvändig, eftersom omorganisation är framtidens tillväxt. Jag tänker framför allt på en
infrastrukturplan för hela EU. Kommissionen måste ta fram en sådan plan om vi ska kunna genomföra den
inre marknaden fullt ut så att den även inbegriper de syd- och centraleuropeiska länderna. Detta bör också
ingå i ert program.

Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Leterme, mina damer och herrar! Först
skulle jag vilja säga att det gläder mig att ni här har gjort ett tydligt uttalande till förmån för flerspråkighet.
Jag ser det här även som en signal till Belgiens medborgare att i betydligt högre utsträckning värdera
flerspråkigheten, som utgör grunden för landets utveckling i styrka och harmoni. Som tysk kan jag bara säga
att jag när jag var ung var avundsjuk på mina skolkamrater och andra ungdomar som växte upp i flerspråkiga
länder och därför hade mycket bättre möjligheter. Tack för att ni skickar denna signal.

(Applåder)

Ni behöver det eftersom ni, som belgisk regeringschef, är van vid att hantera en allt svagare integration. Detta
är både ett belgiskt och ett europeiskt problem. Bortsett från den allvarliga utmaning som det finansiella
tillsynssystemet utgör, stöder jag allt som föregående talare sade. Det är viktigt att ni lyckas samarbeta med
oss och med kommissionen för att återskapa EU-medborgarnas tilltro till EU:s handlingsförmåga. Vi har
förlorat en stor del av deras förtroende. Europa var tidigare en skyddande mur mot kriser och osäkerhet som
erbjöd frihet och allt bättre levnadsvillkor.

EU-medborgarna har inte förtroende för oss längre och jag menar att vi, utöver en skärpt finansiell tillsyn,
måste börja ta itu med de utmaningar som uppstår när EU-länderna och deras medborgare på många andra
områden ser att skillnaderna och klyftorna ökar.

Det har talats en hel del om att konkurrenskraften skiljer sig åt i EU:s medlemsstater. Vi måste ta itu med den
frågan. Bryssel bör vara med och fatta beslut om strategier för löne- och skattepolitiken. Vi vill inte ta ansvar
för allt, men Tysklands ensidiga fokus på budgetpolitiken, även om det i viss mån överbryggar klyftorna
inom EU på kort sikt, räcker verkligen inte.

Jag vill också säga att jag anser att vi måste göra mycket mer för att ta itu med de sociala villkoren. Människor
i givarländerna läser ständigt i tidningarna att tyskarna måste vänta tills de blir 67 år innan de får gå i pension,
medan människor i andra länder går i pension redan innan de fyller 60. Man kan inte bygga solidaritet på
det sättet på lång sikt. Det finns många olika skiljelinjer och utmaningar och jag anser att vi inte bör lura oss
själva om hur allvarlig situationen är.

Jag hoppas att det belgiska ordförandeskapet kommer att lösa en fråga, nämligen vilken roll rådets ständige
ordförande, en post som för närvarande innehas av en belgare, Herman Van Rompuy, och det roterande
ordförandeskapet i rådet ska ha. Vi har hittills fått intrycket av att rådets ständige ordförande, en av era
landsmän, riskerar att bara bli ett verktyg för rådets intressen och fungera som en hantlangare för de stora
regeringarna i EU. Det är inte rätt och det kan inte fortsätta så här …

(Talmannen avbröt talaren)

Derk Jan Eppink, för ECR-gruppen. – (NL) Herr talman! Herr Leterme, jag hyser stor respekt och aktning för
er. Ni är roterande ordförande och samtidigt avgående premiärminister. Ni är faktiskt utan uppdrag men
måste fortfarande fullfölja ert uppdrag i Europa. Man skulle kunna säga att ni är en europeisk missionär. Får
jag ge er några råd på vägen? Jag tänker inte uttrycka mig på sedvanligt byråkratiskt språk men vill påpeka
att ni är västflamländare. Ni arbetar hårt, ni är ihärdig och sparsam, vilket jag anser vara utmärkta egenskaper.
I likhet med många västflamländare har ni också en hel del sunt förnuft. Jag har på senare år blivit lite mer
bekant med västflamländsk politik. Jag skulle ändå vilja skydda er från Babels torn-effekten. Ni talar om mer
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Europa, att vi behöver mer, och så vidare. Vi måste se upp så att vi inte bygger ett Babels torn och ägnar mer
uppmärksamhet åt själva kolossen än åt dess kvalitet. Stabilitets- och tillväxtpakten är ett exempel på detta.
Vi har haft en stabilitets- och tillväxtpakt, som Romano Prodi 2002 beskrev som korkad och oflexibel. Korkad
var det ord han använde, och därefter kollapsar naturligtvis allting.

Den gemensamma nämnaren i ert program är faktiskt pengar. Först och främst måste vi titta på euron. Våra
farhågor är inte över. Kommer Grekland att klara det eller inte? Går vi mot en situation med l’euro du beurre
et l’euro des olives, om jag får uttrycka det så? Det vore illa. Jag är för en välmående euro. Om ni också är det
har ni Europeiska konservativa och reformisters fulla stöd. Lösningen är budgetdisciplin, minskad
administration och mer skuldsanering. Situationen i Förenta staterna har visat att omfattande
räddningsprogram inte hjälper. Sysselsättningen ökar inte i det landet.

Det här handlar också om budgeten. Jag skulle faktiskt vilja ställa en fråga till er om detta. Ni talar om mer
Europa, och då svarar alla i Belgien – och det finns även en tradition av detta inom belgisk utrikespolitik –
att detta betyder mer pengar. Jag delar inte den uppfattningen. Kommissionen måste redan i nuläget ofta
kämpa mot underutnyttjande. Ibland finns det pengar över från strukturfonderna. År 2008 var kommissionen
tvungen att återbetala 4,5 miljarder euro till medlemsstaterna. Därför är 1 procent av BNP tillräckligt.

Slutligen skulle jag vara försiktig med en europeisk skatt. I Tyskland är läget mycket infekterat. Tyska folket
kan inte betala för allting. Deutschland kann nicht immer zahlen. Tyska politiker vågar inte alltid säga det, så
jag säger det i stället. I Tyskland gäller följande princip: Weltmeister ja, Zahlmeister nein, herr Schulz. Vi får se
hur det blir med det förra på söndag. Jag håller dock med om det senare. Därför bör vi inte ta upp frågan om
europeiska skatter. Ni gör det, och Guy Verhofstadt har alltid gjort det, även om jag aldrig har varit säker på
om han talar i eget namn eller på sin grupps vägnar. Jean-Luc Dehaene har också börjat diskutera det igen.
Detta måste undvikas, annars kommer Babels torn att rasa.

Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Herr talman, herr kommissionsordförande, herr Leterme!
Ni tar över ansvaret vid en tidpunkt då Europas folk har drabbats hårt av en aldrig tidigare skådad ekonomisk
och social kris. Det är därför läge att vara djärv, att ta nya, progressiva initiativ för att minska skadorna och
ta sig ur krisen.

Ni räknar upp ett antal mål, till exempel hållbar tillväxt, fattigdomsbekämpning och miljön, som vi alla kan
ställa oss bakom. Tyvärr räknar vi dock med att det inte kommer att göras särskilt mycket åt dem. Som jag
förstod det hyste Joseph Daul själv också sina tvivel om detta, eftersom de extrema åtstramningsåtgärder
som genomförts i Europa går stick i stäv med de uttalade målen. Vi kommer inte att se någon hållbar tillväxt,
återhämtning eller fattigdomsbekämpning om människors köpkraft inte ökar.

Om vi ska ta itu med krisen måste vi göra ett tydligt val: Vi måste sätta rättvisa och sysselsättning framför
finansmarknaden. Vi måste ha en proaktiv politik för mänsklig, hållbar och solidarisk utveckling. Faktum
är att en föstärkning av stabilitets- och tillväxtpakten, som ni precis har kommit överens med José Manuel
Barroso om, innebär enorma påfrestningar på arbetstagare, ungdomar och pensionärer. De stater som inte
genomför den kommer hädanefter att hotas med sanktioner, bland annat indragen rösträtt i rådet, som ni
är ordförande för, och indragning av vissa stöd.

Ska jordbrukare, arbetslösa, pensionärer och tjänstemän betala för en kris som de inte bär ansvaret för?
Kommer ni att försöka hitta nya lösningar, till exempel en skatt på kapitalrörelser, som det så ofta talas om,
eller en europeisk skatt på kapital och finansiella intäkter?

Vi hade hoppats att ert ordförandeskap skulle bidra till att genomföra ett nytt direktiv om tjänster av allmänt
intresse, men ni har inte nämnt någonting om det. När det gäller Swift är det här inte ett steg mot ökad frihet.
Det är precis tvärtom. Hade det inte varit bättre om parlamentet, rådet och kommissionen tillsammans hade
tagit fram en annan lösning, i stället för den stabilitetspakt som har blivit en åtstramningspakt: En ny pakt
om sociala och miljövänliga framsteg, med stöd av en Europeisk centralbank med nya arbetsuppgifter, för
att köpa tillbaka skuldförbindelser från de stater som behöver det och refinansiera offentliga lån med ränta,
för att därmed främja sysselsättning, forskning, innovation och utbildning, samt ett omfattande europeiskt
program för användbar och miljövänlig infrastruktur?

International Confederation of Trade Unions har lagt fram en omfattande, sysselsättningsinriktad plan för
att minska spekulationerna och främja en rättvis beskattning. Europeiska fackliga samorganisationen kräver
åtgärder i Bryssel den 29 september. Jag anser att det är där lösningen ligger och jag önskar er all framgång
i ert ordförandeskap.
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William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – (EN) Herr talman! Jag har en ordningsfråga. Rebecca Harms
anförande var en minut och 45 sekunder över tiden och herren där borta drog också över tiden väsentligt.
Det är otänkbart att någon i EFD-gruppen skulle få lov att dra över tiden med mer än 25 sekunder –
förmodligen mindre – utan att mikrofonen stängs av. Jag skulle därför vilja be talmannen att tillämpa
kammarens regler rättvist.

(Applåder från EFD-gruppen)

Joseph Daul (PPE). – (FR) Herr talman! Jag uppskattar de ljudliga utropen till vänster om mig. Jag skulle
dock också gärna vilja se dessa ledamöter applådera när ordförandena håller sig till talartiden.

Nigel Farage, för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Ni skulle väl aldrig ha kunnat föreställa er det som pågår
här på förmiddagen, eller hur? Det belgiska ordförandeskapet inleder sin mandatperiod på sex månader och
alla låtsas som om allting är som vanligt!

Jag fick en del kritik för några månader sedan när jag påpekade att Belgien egentligen inte var någon riktig
nation, men väljarna i Belgien har bevisat detta: Ett separatistparti är nu det största partiet i Belgien! Framför
oss har vi en premiärminister i en övergångsregering men alla ser mellan fingrarna och låtsas som om allting
är som vanligt. Det är det inte!

Herr Leterme! Ni har ingen legitimitet här. Det är verkligen ironiskt att ett land som är på vippen att falla
sönder under de kommande sex månaderna ska tala om för 26 andra medlemsstater vad de ska göra! Vad
som kanske är ännu värre är ert eget hyckleri i frågan, när ni står här på förmiddagen och är en ”god belgare”.
Låt oss komma ihåg att ni, som belgisk premiärminister, inte ens kunde er egen nationalsång. Ni sade år
2006 att det bara var öl och fotboll som höll landet samman. Jag antar att makten har fått er att glömma allt
detta!

Faktum är att alla här i kammaren förnekar detta, eftersom Belgien är en stor belastning för dem. Det är en
prototyp. Det är en mall för hela EU och det håller på att sönderfalla. Trots det kan ingen erkänna det! Det
som sker här i kammaren idag är uppriktigt sagt mer än satir. Jag hade aldrig trott att vi skulle få se ett belgiskt
ordförandeskap för unionen. Hade det inte varit roligt om det, när ordförandeskapets sex månader har gått,
fortfarande inte finns någon regering i Belgien!

Jag hoppas att ni alla är mycket stolta!

Philip Claeys (NI). – (NL) Herr talman! Det vi precis har hört påminner lite om orkestern på Titanic. EU:s
ordförandeskap innehas nu av ett land som inte ens kan styra sitt eget land. Aldrig tidigare har det roterande
ordförandeskapet redan från början tvingats brottas med en avgående regering. Det är dessutom långt ifrån
säkert att Belgien kommer att få en ny federal regering inom de sex månader som ordförandeskapet varar.
Efter det förra valet, 2007, tog det nio månader att bilda en ny regering. Det beror på att den konstlade
belgiska modellen är omöjlig att styra. Flandern och Vallonien har blivit två olika länder, med två helt olika
politiska, sociala, ekonomiska och kulturella världar. Att bilda regering i Belgien är lite som om Tyskland
och Grekland skulle upprätta en gemensam budget. Ingen mindre än kommissionsledamot Karel De Gucht
kallade nyligen den belgiska regeringens verksamhet en ständig diplomatkonferens.

Man kan dessutom fråga sig vilken demokratisk legitimitet en belgisk regering har som företräder mindre
än en tredjedel av väljarna i Flandern. Om man ska tro Yves Leterme kommer allt att ordna sig. Den belgiska
regeringen tänker försöka dölja sin brist på beslutsamhet och demokratisk legitimitet bakom en rökridå av
ultrafederalistisk retorik. Den obekväma sanningen är dock att Belgien släpar långt efter övriga Europa när
det gäller att genomföra EU:s lagstiftning. Detsamma gäller flera pågående överträdelseförfaranden. Dessutom
uppgår den belgiska statsskulden till över hundra procent, och landets invandrings- och asylpolitik har blivit
så omöjlig att vi faktiskt borde kalla den en öppen gränspolitik. Sedan har vi det skyhöga skattetrycket och
den mycket låga sysselsättningen, för att inte tala om det demokratiska underskottet som innebär att
flamländarna, som utgör en majoritet av befolkningen, betraktas som en minoritet.

Hur kan Yves Leterme dessutom vara så säker på att han har ett brett stöd av befolkningen för sitt EU-program
om det inte har hållits någon folkomröstning om till exempel Turkiets möjliga anslutning till EU? Det kan
inte hållas någon folkomröstning i frågan, herr Leterme, och det belgiska ordförandeskapet gör därför bäst
i att hålla en låg profil. Medlemsstaterna bör akta sig för en misslyckad stat som försöker exportera sina
problem till Europa och som försöker göra Europa till en större version av Belgien. I vilket fall som helst gör
EU nog bäst i att förbereda sig på Belgiens sönderfall och på att det kommer att skapas två nya stater, två
potentiella nya medlemsstater i EU: Flandern och Vallonien.
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Jean-Luc Dehaene (PPE). – (NL) Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga till Philip Claeys att Belgien
alltid har löst sina problem genom politiska överenskommelser och alltid har arbetat för ett starkare Europa
men även starkare regioner som ligger närmare folket.

Som ni betonade, herr premiärminister, är det belgiska ordförandeskapet det första som genomför
Lissabonfördraget fullt ut och anger riktningen för framtida ordförandeskap i rådet genom sin tolkning av
ett nytt institutionellt avtal. Ordförandeskapet måste koncentrera sig på rådets verksamhet, med tanke på
att Europeiska rådet har blivit en separat institution med en ständig ordförande. En ny omständighet är att
rådets befogenheter beskrivs på exakt samma sätt som Europaparlamentets befogenheter i fördraget. De två
institutionerna ansvarar gemensamt för lagstiftning och budget. Fördraget innebär således att ett
tvåkammarsystem inrättas på EU-nivå. Viktiga undantag är dock medbeslutandeförfarandet – det normala
lagstiftningsförfarandet – som har blivit regel. Mitt intryck är dock att rådet fortfarande inte är fullt medvetet
om dessa nya omständigheter. Ett tecken på detta är den trepartsdialog som ska föras inför upprättandet av
2011 års budget. Det belgiska ordförandeskapet kan spela en viktig roll när det gäller att öka medvetenheten.

Ordförandeskapet i rådet måste hädanefter fungera som ordförande för en parlamentarisk församling. Det
måste främja EU:s lagstiftnings- och budgetagenda, där kommissionen har initiativrätt, genom att främja
samförstånd inom rådet och överenskommelser mellan rådet och parlamentet. När det gäller det här
ordförandeskapet, handlar detta uppenbarligen om en slutgiltig reglering av finansinstituten, en europeisk
utrikestjänst, budgeten och budgetramen. Gemenskapsmetoden måste stärkas vid regleringen av alla dessa
frågor. Det är enda sättet vi kan åstadkomma resultat.

Det belgiska ordförandeskapet måste se till att EU faktiskt uppvisar en enad front vid klimatkonferensen i
Cancún. Den effektivaste modellen är den som gäller i Världshandelsorganisationen, där kommissionen för
EU:s talan och förhandlar för EU:s räkning. Det belgiska ordförandeskapet bör försöka skapa samförstånd
om att denna modell bör tillämpas även vid klimatkonferensen. Jag tror på ett starkt, effektivt belgiskt
ordförandeskap, särskilt med tanke på att en övergångsregering i princip kan ägna sig åt det på heltid.

Kathleen Van Brempt (S&D). – (NL) Herr talman! Herr Leterme, jag vill börja med att önska er alla lycka
till med lanseringen av det belgiska ordförandeskapet. Ni har lyssnat till ett antal ledamöter som har sina
tvivel på detta ordförandeskap och som menar att det faktum att er regering är en övergångsregering kommer
att göra det till ett svagt ordförandeskap. Jag tror inte att det är så. Det framgår av de riktlinjer som ni har
angett, bland annat idag, i ett av de mest levande talen jag har hört från er. Det gläder mig att ni har presenterat
det här i parlamentet. Jag anser därför att det har potential att bli ett starkt ordförandeskap och att ni kommer
att hantera det omsorgsfullt och uppmärksamt, särskilt – och jag är mycket stolt över detta – eftersom vi är
ett ovanligt EU-positivt land. Man skulle kunna tro att det ligger i våra gener.

Frågan är dock om det kommer att räcka? Ni och många andra har påpekat att finanspaketet är särskilt viktigt
för oss. Jag skulle dock även vilja uppmana er att stödja några av de viktiga prioriteringar som gruppen
Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet har angett, nämligen
klimatet och de sociala frågorna. Jag ska framförallt tala om dem senare eftersom de ligger mig särskilt varmt
om hjärtat. Med tanke på att det i år är Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning
hoppas jag att det belgiska ordförandeskapet kan åstadkomma resultat när det gäller fattigdomsbekämpningen.
Jag hoppas att ni bland annat kan lansera idén om en europeisk minimiinkomst och att ni kan uppmana
kommissionen att ta sådana initiativ.

Som ni har hört kommer vår stora grupp att ge er vårt fulla stöd men kommer även att hålla ett kritiskt öga
på er. Herr Leterme! Jag ser ett ordförandeskap med stark passion, vilket bör välkomnas. EU behöver dock
även ett ledarskap som kan tala med auktoritet, och jag och många med mig hoppas – och ta nu inte illa upp
– att vi inom kort kommer att få se en ny belgisk regering som kan överta facklan.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Herr talman! Jag hade lovat mig själv att jag inte skulle låta mig provoceras
av Nigel Farage men jag måste ändå nämna Talleyrand, den stora man som trodde att allting som var överdrivet
skulle föraktas. Herr premiärminister, herr ordförande! Välkommen till vårt parlament, välkommen till ert
parlament.

Belgien har alltid, oavsett om det innehar EU:s ordförandeskap eller ej, haft stora ambitioner för Europa och
gemenskapen. De två går hand i hand nästan samstämmigt här, som Martin Schulz med flera har påmint
oss om i dag. Så var det redan 2001, under vårt förra ordförandeskap – och Guy Verhofstadt och Louis
Michel, som var de främsta arkitekterna bakom det, är faktiskt här i kammaren – då vi hade hand om
Laekendeklarationen och konventet som i slutändan lade grunden för Lissabonfördraget. Detta partitur
skrevs i december 2009, och det är nu upp till er, herr Leterme, som dirigent, att tolka det. Jag skulle dock
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säga att melodin har klingat lite falskt på vissa viktiga områden under de senaste sex månaderna. Institutionellt
sett är det viktigaste för er att finstämma melodin så att detta triumvirat kan lära sig att arbeta bättre
tillsammans och samarbeta effektivt med medlemsstaterna.

Det är tydligt att EU:s hela trovärdighet bygger på att det är effektivt, och ett exempel på det, eller ett exempel
på motsatsen borde jag kanske säga – det som var mest symboliskt – var felsteget i Köpenhamn. Det är inte
längre något alternativ att åka tio, eller nästan tio stycken, till Cancún. EU behöver uppvisa en enad front,
en gemensam ståndpunkt och, den här gången, kvantifierade mål. Det här är en annan debatt, jag vet, men
det är viktigt, och det var dessutom ni som tog upp det.

Dessutom är siffrorna och prioriteringarna ett resultat av krisen: reglering av den finansiella sektorn,
ekonomisk styrning, återskapad tillväxt. Detta för mig in på debatten om budgetramen, som är vårt verktyg
för återhämtningen och för tillväxten.

Jag skulle vilja säga – och jag kommer att avsluta med detta – att belgarna inte väntar på kommissionens
förslag för att visa sina ambitioner och sin principfasthet. Vi kan inte skapa tillväxt enbart genom besparingar.
Det vore tragiskt, till och med vansinnigt, om vi skulle använda krisen som ursäkt för att dra åt svångremmen
ytterligare. Ett ambitiöst Europa – så löd era första ord, herr ordförande – är ett Europa där fantasin härskar,
även i det här fallet.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Herr Leterme! Jag hoppas att ni vid det här laget har förstått att ni
har möjlighet att ta några mycket tidiga poäng. Jag talar naturligtvis om finansiell tillsyn.

Ni har säkert lagt märke till att en överväldigande majoritet av parlamentet är positiva till att inrätta en
europeisk kontrollmyndighet för finansmarknaderna, vars aktörer till stor del också är europeiska.

Rådets ståndpunkt har hittills i princip varit att man bör fortsätta som tidigare, som om ingenting hade hänt
sedan 2008. Det nationella egenintresset tycks vara det enda som anses viktigare än den modell som vi alla
tyvärr känner till allt för väl...

(NL) ... ”wat wij zelf doen, doen we beter”, vilket betyder att vi gör det bäst själva.

(FR) Om vi vill ha en överenskommelse som kan träda i kraft den 1 januari 2011 måste rådet agera kraftfullare
och snabbare. Om det innebär att rådet röstar med kvalificerad majoritet, som Guy Verhofstadt föreslog, så
må det vara hänt. Vi antog inte Lissabonfördraget för att omedelbart återgå till enhällighetens diktatur. Under
rådande omständigheter har vi som sagt möjlighet att få ett roterande ordförandeskap på heltid. Ni har därför
allt ni behöver för att överbevisa pessimisterna och göra ordförandeskapet till en framgång.

Ryszard Antoni Legutko (ECR). – (PL) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två frågor. Den första handlar
om de belgiska myndigheternas samarbete med EU:s utrikesrepresentant vid bildandet av Europeiska
utrikestjänsten. De kommande sex månaderna kommer att bli avgörande för utrikestjänstens struktur och
principerna för dess verksamhet. Jag skulle därför vilja göra Yves Leterme och de belgiska myndigheterna
uppmärksamma på att man vid rekryteringen av personal måste se till att få en så rättvis och bred geografisk
spridning som möjligt, i enlighet med ingressen och artikel 6.6 i det dokument som parlamentet troligtvis
kommer att anta imorgon. Det är viktigt att utrikestjänsten blir europeisk och inte ett slags elitklubb för
några få utvalda.

Den andra frågan som jag skulle vilja ta upp handlar om EU:s strategiska intresse i utrikespolitikens östra
dimension. Det är mycket oroande att denna aspekt, med undantag för en kort formulering om ett fortsatt
samarbete med länderna i det östra partnerskapet på området rättvisa och yttre förbindelser, till stor del
saknas i ordförandeskapet prioriteringar. Jag vädjar därför till er att ta vara på de kommande sex månaderna
för att garantera ett europeiskt perspektiv för våra grannar i öst. Jag upprepar att detta ligger i EU:s strategiska
intresse.

Mara Bizzotto (EFD). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Vid sidan av Europeiska rådets ordförande,
som ingen röstade för, har vi nu även en ordförande i rådet i händerna på en regering som har förlorat sina
egna medborgares stöd. Det borde vara tillräckligt för att få oss att inse varför EU genomgår en djup kris: EU
har blivit en politisk paradox som kontrolleras av en politisk elit som medborgarna inte kan relatera till.

Det belgiska icke-ordförandeskapets program innehåller strukturella reformer, ökad sysselsättning, finansiell
stabilitet och konkurrenskraft, och det verktyg som man väljer för att åstadkomma detta är EU 2020-strategin.
Den rådande krisen borde dock få EU att välja helt andra ingredienser än dem som ledde oss in i krisen.
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Vi behöver tänka om, för krisen är inte en reflektion av nedgången: Det är dödsbeviset för EU:s sociala modell
som EU-förespråkarna i stället vill lansera som ett botemedel.

EU är för närvarande ett enormt bygge som håller på att falla ihop under tyngden av demokrati, centralism,
och hinder för det fria företagandet. Om EU ska ta sig ur krisen krävs det ett annat vokabulär: mer
decentralisering, mindre byråkrati, mer konkreta åtgärder och större uppmärksamhet på medborgarnas
verkliga problem. Allting annat kommer oundvikligen att påskynda nedgången.

Werner Langen (PPE). – (DE) Herr talman, herr Leterme! Jag vill gratulera er till er presentation och till ett
ambitiöst program som inte kör fast på detaljer. När det gäller Nigel Farages angrepp är det uppenbart att
han vill förhindra all form av reglering av finansmarknaderna. Han angriper er, eftersom ni endast innehar
ämbetet tillfälligt.

Jag vill gratulera er helhjärtat. Ni är EU-förespråkare och anhängare av en social marknadsekonomi och ni
har, trots problemen i ert eget land, presenterat ett ambitiöst program. Jag tror, som Guy Verhofstadt sade,
att om ni lyckas bryta ner den olyckliga och diktatoriska enhälligheten i rådet i frågan om regleringen av
finansmarknaderna kommer vi att stå på er sida och ni kommer att ha ett av de mest framgångsrika
ordförandeskapen på senare år.

Vi uppmanar er därför, särskilt eftersom ni inte kommer att inneha posten särskilt länge, att ta vara på dessa
få månader och arbeta tillsammans med parlamentet för att ro frågan i hamn, med tanke på att det spanska
ordförandeskapet inte lyckades lösa frågan. Ni har vårt stöd i detta.

Véronique De Keyser (S&D). – (FR) Herr talman, herr Leterme! Kondoleanserna har strömmat in i flera
dagar nu. Man har sagt att ni har skjutit er själv i foten, att ni har inlett ett ordförandeskap med en avgående
regering, att Lissabonfördraget ändå har förändrat allt, att de roterande ordförandeskapen inte längre har
någonting att säga till om, och det sista vi hör är: ”Som tur är har ni Herman Van Rompuy”. Mitt svar till alla
dessa vänliga budskap är att ingenting är omöjligt i surrealismens land, i Magrittes och smurfarnas land.
Nigel Farage har ingen fantasi. Så är det!

Allvarligt talat kommer det arbete som har pågått i månader, Belgiens federala struktur och dess regionala
myndigheter, att ge ordförandeskapet den stadiga grund som det behöver. Det finns inga risker med det. När
det gäller dess roll som roterande ordförandeskap handlar det i slutändan om ett slags subsidiaritet. Låt mig
förklara: Belgien måste ge mervärde åt rådets och utrikesrepresentantens arbete. Det är här det blir riktigt
märkligt, eftersom jag har hört Herman Van Rompuy om och om igen tala om att lugna finansmarknaderna.
Jag har dock aldrig hört honom tala om att lugna medborgarna. Medborgarna är oroade. De förväntar sig
att EU ska vidta gemensamma åtgärder för att ta itu med krisen och reglera finansmarknaderna, skapa
arbetstillfällen och grön tillväxt, med hjälp av projekt, investeringar, stöd och, slutligen, en social dimension
och europeisk dynamik.

Jag anser att Belgiens solida sociala tradition och fina vision om samarbete och Afrika kommer att inspirera
EU:s institutioner, som ett alternativ till sarsaparill, som är smurfarnas favoriträtt.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Herr talman, herr Leterme, mina damer och herrar! De omständigheter
som omger lanseringen av ordförandeskapet är inte idealiska, men samtidigt ger de oss tillfälle att koncentrera
oss på ordförandeskapet viktigaste uppgift enligt de nya institutionella reglerna. Men jag ser också en annan
möjlighet som handlar om att leda den institutionella debatten, inte bara i vårt eget land, utan också i andra
EU-länder. Som ni vet är nationalstaternas roll alltmer ifrågasatt som resultat av globaliseringen. Alltfler
befogenheter överförs till EU – med all rätta – och detta leder till att fler befogenheter också kan överföras
till regioner som Flandern, Vallonien, Skottland, Katalonien, för att nämna några. Det här är en naturlig
process som Europa i hög grad beaktar. Det är också helt logiskt för dessa nationer att hävda sin plats inom
EU, med tanke på deras viktiga roll för den ekonomiska återhämtningen. Under det här ordförandeskapet
kommer även regionala ministrar att utöva ordförandeskap över sådana rådskonstellationer som miljö,
sport, utbildning och regionalpolitik, och jag hoppas att det ska ge oss kraft till den nödvändiga, utökade
flernivåförvaltningen av EU.

Jean-Marie Cavada (PPE). – (FR) Herr talman, herr Leterme! Vi är mycket bekymrade över bankväsendets
framtid. Näringslivet har flyttat över sin fatala skuldbörda till finansväsendet, finansväsendet har vältrat över
ansvaret på medlemsstaterna och medlemsstaterna vänder sig nu till medborgarna, som får betala i den mån
de kan.
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Herr Leterme! Ni vet mycket bättre än jag att EU måste uppfylla sin historiska skyldighet. Vi måste med andra
ord tvinga EU:s nationella ledare att följa en gemensam strategi i form av allmän disciplin, men också i form
av återhämtning och innovation. I det drama som utspelas inför oss finns det inte längre någon nationell
väg ut ur den globala krisen.

Många europeiska ledare – era kolleger – bevakar opinionssiffrorna. Europas ledare måste studera vår historia
innan historien själv drar ner oss i populismens kaos. Belgien är ett land som alltid hållit styvt på europeisk
patriotism; oavsett om Europa befinner sig i ett gott eller dåligt tillstånd. Det är viljan, disciplinen och
objektiviteten hos Europas ledare som ska rädda oss.

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Herr talman! Europa behöver förnyat hopp och självförtroende. Under den
kris som ännu inte ligger bakom oss, har vi gjort brandkårsutryckningar, som Jaques Delors uttryckte det.
Vi hoppas att det belgiska ordförandeskapet ska bli konstruktivt. Det första provet blir förstås nu i september
när rådet ska ta ställning till parlamentets förslag om den finansiella strukturen.

En av de stora utmaningar som Europa just nu står inför är att se till att den europeiska valutan inte kollapsar,
oavsett om detta sker på grund av bristande övervakningsinstrument eller tillväxt inom euroområdet, eller
i synnerhet på grund av ökande skillnader och inre spänningar inom ekonomierna i euroområdet.

Att nu skära i de strukturfonder som skapades för att stimulera konvergens i ekonomier som divergerar från
varandra, som kommissionen nu föreslår, är som att skicka ut brandkåren för att blåsa liv i en eld som inte
blivit släckt. Det är tydligt att vi behöver ett nytänkande.

En sista fråga: Jag skulle vilja veta den yttre räckvidden för EU:s insatser och jag vill framförallt få veta mer
om vad det belgiska ordförandeskapet föreslår för Cancún och Doha.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Herr talman, herr Leterme! Jag gratulerar er till ert anförande: Det var
en förträfflig presentation av ert ordförandeskap.

Jag menar att vi redan kan dra en eller till och med mer än en slutsats av den här morgonens debatt: För det
första, att Europaparlamentet – de av oss som vill bygga Europa, de som vill tänka positivt om Europa –
stöder ert ordförandeskap och stöder det insatser som ni kommer att utföra. Med tanke på de bekymmer
som drabbat er regering, tackar jag er dubbelt eftersom det innebär att det försvårat ytterligare för er att vara
här idag med ert ambitiösa program. Vi tackar er uppriktigt för detta.

För det andra, inrikta er på att lösa de ekonomiska problemen. Enligt min mening är möjligheterna goda just
nu. Jag menar att vi just är på väg att komma överens i frågor som rör finansiell tillsyn. Låt oss fokusera på
det.

För det tredje, få trion att fungera. Jag anser att det tredelade ordförandeskapet är Lissabonfördragets stora
innovation. Låt det inte stanna vid ett påfund, låt det bli en realitet och låt oss göra som våra grundare har
sagt: tänk och handla – i det här fallet – spanjorer, belgare och ungrare – som européer.

Tack och lycka till

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Herr talman, herr Leterme! Europa har drabbats av en ekonomisk och social
kris utan motstycke. Situationen kräver åtgärder: Vi har 24 miljoner arbetslösa människor och siffran kommer
att öka med 5 miljoner om vi inte gör något åt det. I ert tal just nu uppfattade jag tyvärr ingen reaktion på
den svåra situation som vi har framför oss. Jag vill komma med tre förslag som jag anser kan göra det möjligt
för oss att bemästra den ekonomiska och sociala situation som vi står inför.

För det första, ett stort europeiskt lån. Det är en möjlig väg att uppnå en politik med full sysselsättning. För
det andra: För några veckor sedan var vi i Bryssel tillsammans med Jacques Delors och Jerzy Buzek för att
föreslå en omfattande EU-energipolitik. För det tredje, skatt på finansiella transaktioner. Vi vet att en skatt
på 0,05 procent på varje finanstransaktion skulle ge EU en intäkt på 200 miljarder euro och 2 miljoner
arbetstillfällen.

Detta är vad jag vill höra under det belgiska ordförandeskapets kommande halvår,

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Herr talman! Jag kan inte låta bli att svara Paul Farage genom att säga att jag anser
det både egendomligt och enastående att en person som står här och argumenterar för medlemsstaternas
autonomi och självständighet och nationernas förmåga att styra sina egna inre affärer, egentligen bara vill
tala om Belgiens inre angelägenheter. Hur kan någon argumentera för medlemsstaternas självstyre och
oberoende och sen komma till Europaparlamentet för att diskutera den interna politiken i en enda
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medlemsstat? Det beror helt på hur man respekterar autonomin och självständigheten hos varje enskild
medlemsstat!

Premiärminister Leterme! Jag vill gratulera er till tre saker. För det första har jag redan sett att det belgiska
ordförandeskapet är oklanderligt förberett. För det andra anser jag att det är viktigt att påpeka att vi bör
fokusera på ekonomisk styrning och stötta EU:s ständige ordförande Herman Van Rompuys och
kommissionens bemödanden att åstadkomma en ekonomisk styrning. Jag vill också säga att Europeiska
folkpartiets grupp (kristdemokrater), särskilt portugiserna, helt och fullt stöttar ert initiativ att inkludera
Afrika eftersom vi anser att Afrika är en prioritering för Europeiska unionen.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Jag uppskattar att det belgiska ordförandeskapet ser skapandet av villkor
för hållbar tillväxt som en av sina viktigaste prioriteringar och vi stöder er i detta och jag önskar er uppriktigt
all framgång.

Skillnaderna mellan EU:s regioner måste minska, i synnerhet med tanke på infrastrukturen, där Östeuropa
släpar efter. EU måste inta en gemensam hållning i energifrågor. Sammankoppling av EU-ländernas energinät
är av yttersta vikt för kontinentens oberoende och säkerhet. Och detta brådskar. Det är vår enda möjlighet
att stärka vår ställning i förhandingarna med våra leverantörer.

Vi värdesätter alla projekt men allra högst värderar vi vårt eget Nabuccoprojekt. Jag förväntar mig att
ordförandeskapet ska ge projektet en rejäl stöttning och att det ska finnas ekonomiska resurser för att
finansiera det.

Beträffande utvidgningen, förväntar jag mig att förhandlingarna med Kroatien ska vara klara vid slutet av
det belgiska ordförandeskapet och att en överenskommelse om Kroatiens anslutning kan undertecknas i
början av 2011. Jag anser att liberaliseringen av viseringsreglerna för de resterande medlemsstaterna på
västra Balkan måste fortsätta. Jag vill uttrycka mitt hjärtligaste tack och jag önskar er ett framgångsrikt
ordförandeskap.

Wim van de Camp (PPE). – (NL) Herr talman! Medlemmarna av den holländska delegationen i Europeiska
folkpartiets grupp (kristdemokraterna) önskar er all framgång.

Werner Langen måste se till att hans lag slår Spanien ikväll men han kommer inte att lyckas. Det här får inte
dras av från min talartid.

Vi önskar er lycka till. Vi känner till era problem. Vi har båda besvärliga val bakom oss. Ni är avgående
premiärminister men ni låter er inte bringas ur jämvikt. Med andra ord, ni är från Västflandern och jag är
från norra Brabant. Det finns sand och det finns lera; och de som kommer från sandregionerna är tåligare.

Jag har två frågor att ställa till er. Den första gäller tempot. EU är alldeles för trögt jämfört med Brasilien, Kina
och Indien. Vi måste öka takten men vi måste göra det inom ramen för gemenskapsmetoden.

Min andra fråga gäller budgetdiskussionerna för 2011. Alla medlemsstater måste dra åt svångremmen.
Europa kan inte spendera i stor skala, vi måste använda de pengar vi har och använda dem väl.

Anne Delvaux (PPE). – (FR) Herr talman! Den kris som vi går igenom innebär slutet för en modell. Även
om de politiska prioriteringarna under de senast månaderna har varit inriktade på en mängd krisåtgärder
som syftar till att skydda sysselsättningen och stimulera en återhämtning som låter vänta på sig, och slutligen
att stabilisera euroområdet, måste jag säga att vi har nått en punkt i vår gemensamma historia som visserligen
är ömtålig men framförallt avgörande för vår framtid. Tack vare tvingande omständigheter står vi inför en
fantastisk möjlighet: vi törs tänka oss lösningar som vi inte kunde föreställa oss för bara några månader
sedan, till exempel den utmärkta idén om ekonomisk styrning av Europa.

Det är dags att utveckla en verklig strategi för att ta oss ut ur krisen och lansera strukturella reformer för att
bygga upp samhället efter krisen. Vi måste bli djärva och utveckla konkreta budget-, löne- och skatteåtgärder.
Vi har inte 36 lösningar: för att säkerställa verkligt samarbete och nödvändig effektivitet behöver vi ökad
integration och förbehållslöst stöd för gemenskapsmetoden.

Detta är den strävan jag skulle vilja se, inte bara bekräftad av Belgien utan framförallt praktiskt genomförd
och det snarast.

Marisa Matias (GUE/NGL). – (PT) Herr talman, herr Leterme! Först vill jag säga att jag har lyssnat noga till
er och jag har också noggrant läst igenom ert program och därför vill jag inleda med en sak som ni sade till
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oss när ni presenterade er tidigare idag. Ni sade att ett EU med monetär styrning, men utan ekonomisk
styrning, inte fungerar.

Jag instämmer helt och fullt och det är därför som jag efterlyser tydliga, transparenta och framförallt
demokratiska åtgärder för den ekonomiska styrningen,eftersom vi hittills inte haft några sådana. De har inte
existerat och den förstärkning och de ändamål som presenterats ligger mer i linje med stabilitets- och
tillväxtpakten, med större betoning på att minska underskottet och statsskulden. Vi är också medvetna om
att det här är åtgärder som kommer att stärka den monetära styrningen, men inte den ekonomiska styrning
som vi är i omedelbart behov av.

Därför liknar detta lönesänkande åtgärder, liksom de åtgärder som genomförts som del av stabilitets- och
tillväxtplanerna; konkurrenskraften sätts ur spel och att framhärda i detta blir därför liktydigt med att insistera
på recessionsåtgärder som bara leder till ökad recession

Jag skulle också vilja säga att när det gäller de nya strukturer som annonserats och de ytterligare åtgärderna
för att fortsätta viktiga initiativ som tagits i Europa under de senaste månaderna, har vi inte märkt att det har
hänt särskilt mycket. Därför bör vi kanske genomföra det som redan annonserats i stället för att orda om
nya åtgärder. Dels har man inte lyckats genomföra dem, deras effekter har inte blivit märkbara varken för
oss eller för grekerna; dels anser jag att det är väsentligt att vi går fram i en anda av social, ekonomisk, anständig
och transparent integration, en gång för alla.

Ivo Belet (PPE). – (NL) Herr talman, herr Leterme! Jag är övertygad om att EU-medborgarna kommer att
bli angenämt överraskade av det belgiska ordförandeskapet, tack vare en mängd framgångar på kort sikt,
eftersom omständigheterna är så gynnsamma – det har redan nämnts – Swift-akten, banktillsynen och
hedgefond-akten. Det är logiskt att många euroskeptiker och europopulister – låt oss kalla dem det – inte
alls gillar det här eftersom de är rädda för att Europa ska stärkas under det belgiska ordförandeskapet. Era
prioriteringar för en starkare ekonomi, ett starkare ekonomiskt samarbete och i synnerhet en åtgärdsplan
för fler arbetstillfällen är särskilt välkomna.

Låt mig tillägga en punkt som handlar om idrott. Som ni vet ger Lissabonfördraget oss möjlighet att lansera
europiska idrottskampanjer. Idrott är en förträfflig förenande faktor, det får vi just nu dagliga bevis för i
Sydafrika. Det är en enande faktor mellan regioner, mellan länder och i synnerhet mellan
befolkningsgruppe.,Låt oss se fram emot rådets sammanträde om idrott i november för att komma igång
med det här och sätta upp idrottsevenemang på EU:s agenda. Jag önskar er all framgång

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Herr talman, herr Leterme! Mycket av det som ni har sagt tål att upprepas.
Jag vill understryka en punkt som andra ledamöter också har nämnt och det är regleringen av de europeiska
finansmarknaderna.

Det är inte bara vi som är proeuropeiska i parlamentet som stödjer detta. För kort tid sen sade Alessandro
Profumo, chef för italienska UniCredit, som gör affärer över hela Europa, att bankerna också behöver ett
organ för tillsyn av bankerna. Europeiska unionen och EU-lagstiftningen får inte släpa efter med sådant som
välinformerade banker och bankmän i Europa anser nödvändigt. Därför är det viktigt att ni ser till att ett
kompetent och effektivt europeiskt system för banktillsyn kommer till stånd inom en nära framtid.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag instämmer i att det är EU:s plikt att
spela en fundamental roll i internationella frågor och att vi måste tala högt och enstämmigt. Det är helt klart
vårt ansvar att ingripa snabbt och beslutsamt varje gång som mänskiga rättigheter undertrycks, oavsett var
i världen det sker.

Jag hoppas att det belgiska ordförandeskapets kommande sex månader ska utmärkas av ett osvikligt
engagemang för dessa frågor. För att bevisa detta engagemang ber jag er att omedelbart uppmärksamma åt
det som händer i vissa libyska fängelser i Sahara: 250 eritreanska medborgare, däribland kvinnor och barn
har varit inlåsta i flera dagar under inhumana förhållanden, i strid mot alla internationella bestämmelser om
mänskliga rättigheter och asyl.

Många av dessa medborgare har nekats politisk flyktingstatus trots att de uppfyller alla krav. Italiens
utrikesminister, Franco Frattini, anklagar EU för att inte ens ha publicerat ett pressmeddelande. Jag anser att
det är dags för Europeiska unionen att komma med ett klart och entydigt uttalande. Vi får inte vända oss
bort och titta åt ett annat håll. Det är 250 människor som ber oss att rädda dem från att dö.
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Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Herr talman, herr Leterme! Ni har sagt att vi måste återupptäcka den europeiska
andan, och att Europa behöver inspiration. Ni har nämnt fem mål, vars huvudändamål är att återuppbygga
Europas ekonomi och dessutom att göra EU till en huvudrollsinnehavare på den internationella scenen.

Enligt principerna för Europa 2020-strategin, som ska användas i nationella program, är huvudsyftet att
skapa permanenta arbetstillfällen. Det här skapar stora förväntningar hos alla medborgare i våra medlemsstater.
Vi är helt överens om att vi måste rekonstruera industripolitiken och som Guy Verhofstadt sade, måste vi
också bygga en ny alleuropeisk infrastrukturmarknad, eftersom om vi inte lyckas med det kan vi inte tala
om en varaktig och hållbar utveckling.

Ni talade också om en multipolär värld under snabb förändring. Jag vill betona att vi måste övervinna de
grundläggande orsakerna till krisen och dessutom utkräva ansvar av dem som bidragit till den.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Herr talman, premiärminister Leterme! Jag vill börja med att önska er och
er stab all framgång med det belgiska ordförandeskapet. En hel rad viktiga prioriteringar har tagits upp under
den här diskussionen. Jag vill påminna er om en mycket specifik akt som är avgörande för den europeiska
transportsektorn, vidareutveckling av en sund europeisk transportinfrastruktur och uppnående av
klimatmålen, nämligen Eurovignette-direktivet. Direktivet diskuterades vid en första behandling redan i
mars 2009 och har suttit fast i rådet sen dess. Det är ett viktigt direktiv, eftersom vi vill ge medlemsstaterna
tillfälle att överföra inte bara insfrastrukturkostnaderna utan också externa kostnader som buller,
luftföroreningar och kostnader för trafikstockningar till de lastbilar som använder våra vägar. Det borde leda
till större effektivitet inom transportsektorn, bidra till minskade trafikstockningar och tillföra ytterligare
resurser till medlemsstaterna, resurser som bör återinvesteras i transportsystem för att göra dem mer hållbara
och för att bidra till den ekonomiska tillväxten. Jag ber er stödja detta direktiv.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att den viktigaste uppgiften för
Belgien och det belgiska ordförandeskapet är att respektera Lissabonfördraget. Lissabonfördraget har
inspirerats av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv och ur detta har de universella värdena och
människans oeftergivliga rättigheter – som frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen – utvecklats.

Den här sexmånadersperioden har tyvärr inte börjat så bra: den började med ett våldsamt utbrott utan
motstycke i EU:s historia, då det katolska biskopsmötet i ärkestiftet Mechelen stoppades. Dokument som
överlämnats under bikt av medborgare som uttryckligen önskat förbli anonyma konfiskerades och två
kardinalers kryptor profanerades av tryckluftsborrar inne i kyrkan. Om detta är början på det belgiska
ordförandeskapet är det skrämmande. Det påminner mig om det som hände 1997 när Belgien tog in Opus
Dei och kommuniteten Sant´Egidio i en förteckning över satanskulter.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Jag är övertygad om att det belgiska ordförandeskapet, som betonar
vikten av att agera, kommer att kunna ta itu med den rådande ekonomiskt besvärliga situationen i Europa
och en översyn av institutionerna på ett ändamålsenligt sätt.

Just nu behöver vi en ny framtidsvision för EU. Europa måste fortsätta utvidgningsprocessen, stärka sina
institutioner, sin ekonomi och sin valuta och öka den inre sammanhållningen. Vår fred och stabilitet är
beroende av freden och stabiliteten i våra grannländer. Därför är det viktigt att Moldaviens positiva framsteg
i förhållande till EU kan fortsätta under den kommande perioden, med stöd för insatser och reformer som
sammanfaller med landets strävan att närma sig EU.

Jag önskar er all framgång i att främja visionen om ett enat, dynamiskt Europa.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Herr ordförande! Belgien har för tolfte gången tagit på sig ledarskapet
för Europeiska rådet, så i teorin är det ett land som har erfarenhet av den här rollen, trots att många i den här
kammaren frågar sig hur ett land som för fem månader sedan inte hade förmåga att utnämna sin egen regering
och premiärminister ska kunna leda de övriga 26 medlemsstaterna. De närmaste sex månaderna kommer
att bli en särskilt besvärlig period, för både Belgien och de övriga medlemsstaterna. Ledarskapsansvaret
kompliceras dels av de institutionella förändringar som tillkommit genom Lissabonfördraget och dels av
den överskuggande enorma ekonomiska krisen.

Ordförandeskapet identifierar bekämpning av den ekonomiska och finansiella krisen i Europa som en
prioritering. Detta ger även klimatskyddet en viktig position. Mycket kommer att hänga på att man intar ett
pragmatiskt angreppssätt för att genomföra intentionerna. Det går inte att stimulera utveckling av en ekonomi
med låga utsläpp på bekostnad av en hämmad industri i Central- och Östeuropa genom att tvinga dem att
drastiskt minska sina koldioxidutsläpp. Det skulle hindra hela Europa från att effektivt lyftas ur krisen. Låt
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oss också hoppas att den rådande politiska turbulensen i Belgien inte visar sig vara ett hinder för att uppnå
ordförandeskapets ambitiösa mål.

José Manuel Barroso, Kommissionens ordförande. – (FR) Herr ordförande! De frågor som ställts har åtminstone
till övervägande del varit riktade till Yves Leterme, så jag ska inte ta så mycket av er tid i anspråk. Jag vill bara
understryka en aspekt som framstår som mycket tydlig för mig.

Genom hela den här debatten har Europaparlamentet på många sätt gett uttryck för en mycket tydlig
prioritering: det ekonomiska problemet och det sociala problemet. De olika grupperna har framhållit denna
prioritering och har till och med rekommenderat det belgiska ordförandeskapet att fokusera på det. Jag
menar att det faktiskt också är den viktigaste frågan för våra medborgare. Vi kan föra Europa närmare
medborgarna genom att koncentrera oss på vad de upplever som det största problemet i Europa just nu: det
är arbetslösheten, frågan om sysselsättning, de som inte har någon anställning och de som fruktar att förlora
sitt arbete.

Det är därför jag är angelägen om att åter tala om för det belgiska ordförandeskapet och parlamentet att vi
står beredda att arbeta tillsammans med er mycket fokuserat och mycket intensivt för att uppfylla dessa
skyldigheter. Den här månaden har vi en omedelbar ekonomisk prioritering: offentliggörande av stresstesterna.
Det här är en viktig angelägenhet. Det är en viktig övning i insyn som endast kan nå framgång om den är väl
förberedd av de nationella tillsynsmyndigheterna och de nationella regeringarna.

Den är oerhört viktig. Därefter har vi hela utvecklingen av vår ekonomiska agenda, de huvudinitiativ som
vi har talat om: sysselsättningsinitiativet, implementering av 2020-strategin. Vi måste givetvis nå fram till
slutsatser om den ekonomiska styrningen av euroområdet och av Europa som helhet och dessutom om den
finansiella tillsynen.

Parlamentets budskap har också varit mycket tydligt på den punkten; jag måste understryka det. Som ni vet
har man på kommissionens förslag haft en debatt mellan parlamentet och rådet. Jag ser parlamentets senaste
ställningstaganden som tecken på att man vill uppnå en kompromiss. Jag ska i min tur uppmana rådet att
ta ett steg i Europaparlamentets riktning. Enligt min mening kommer det belgiska ordförandeskapet att
kunna utnyttja alla mekanismer som finns med i fördraget för att nå fram till en kompromiss, eftersom jag
menar att det är väsentligt att den nya tillsynsstrukturen är klar för start nästa år, så att vi kan uppfylla våra
skyldigheter, inte bara mot oss själva utan också mot våra huvudpartners inom ramen för G20-gruppen.
Det var vi som startade processen och jag vill inte att vi ska bli de sista som slutför den.

Vi har en enorm uppgift framför oss, både på det ekonomiska och det sociala området och jag vill återigen
upprepa att jag har största förtroende för det belgiska ordförandeskapet. Det är inte bara för att det är andra
gången som Belgien innehar ordförandeskapet i rådet. Kort sagt, om det finns något land som har naturlig
samhörighet med Europa, som har en europeisk instinkt, en särskild europeisk kallelse, så är det Belgien.
Det här säger jag inte av artighet, utan för att det är sant, men också för att jag, bortsett från alla traditioner,
har förtroende för det här teamet. Vi har redan haft några sammanträden i kommissionen med det belgiska
ordförandeskapet och vi har sett dess utomordentliga nivå av politisk och teknisk förberedelse och framförallt
dess engagemang och hängivenhet för Europas sak, vår gemensamma sak: ett starkare, friare, ännu mer enat
Europa.

Yves Leterme, rådets ordförande. – (NL) Herr talman! Till att börja med vill jag naturligtvis framföra mitt
uppriktiga tack till alla ledamöter av Europaparlamentet som talat – gruppledamöter och andra – för vad de
har sagt. Jag vill också klargöra att vi känner oss vid ganska gott mod inför dessa sex månader. Utan att vilja
överdriva, har jag en känsla av vi att under de kommande veckorna och månaderna, kommer att komplettera
varandra för att föra Europa framåt, vilket jag anser är själva huvudfrågan. I vilket fall som helst vet jag att
man idag har förtroende för det belgiska ordförandeskapet och jag vet också att vi måste vinna detta förtroende
och visa att vi förtjänar det förtroendet. Det är i den här sinnesstämningen som vi nu sätter igång.

Jag är säker på att ni har överseende med att jag inte besvarar alla specifika frågor och anföranden, exempelvis
Ivo Belets frågor om idrott och frågorna om Eurovignettedirektivet. Jag vet med mig att det finns avsnitt i
vårt omfattande program som tar upp de här frågorna. Detsamma gäller också flera uttalanden av andra
parlamentsledamöter.

Kanske ska jag först och främst säga något om vårt sätt att gripa oss an uppgiften och jag kommer nog att
behöva upprepa mig en del. Som Joseph Daul redan sagt, har vi inte haft som ambition att göra en katalog
med mer eller mindre realistiska löften. Vi har aktivt strävat efter vad Joseph Daul skulle kalla moins de
promesses, plus de résultats; det vill säga, inte så många utfästelser, men desto mer resultat. Det är vår ambition.
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Vår avsikt har inte varit att åstadkomma ett ordförandeskap med påfund som tar in individuella önskemål
från en enda medlemsstat; det skulle ju också ha varit att överskatta betydelsen av ordförandeskapet inom
ramen för Lissabonfördraget. Nej våra ambitioner är tydliga: följa en dagordning som beslutas på världs-
och Europanivå och inte på en nivå som dikteras av Belgien. Dagordningen för ordförandeskapet föreskrivs
också av er institution och av de europeiska institutionerna generellt och dessutom av aktuella händelser.

(FR) För det andra vill jag upprepa att vi ansluter oss till Lissabonfördragets synsätt – Lissabonfördraget som
helhet, och inget annat än fördraget. Som några ledamöter sagt är det belgiska ordförandeskapet faktiskt det
första som kan skapa prejudikat och tillämpa Lissabonfördraget och alla dess stadgar under sin sexmånaders
mandatperiod.

Det är sant att exempelvis aspekten med ren bikameralism, såsom nämndes av Jean-Luc Dehaene, är en
innovation som fortfarande ibland underskattas av kolleger – även av kolleger i den belgiska regeringen –
som nu kommer att få veta mer den saken.

Det verkar som om ett av de första testerna på den här nivån kommer att vara beredningen av budgeten för
2011. Som före detta parlamentsfunktionär vet jag att budgetberedning – här går jag 15 år tillbaka i tiden –
alltid är en ganska känslig uppgift. Genom att skillnaden mellan obligatoriska utgifter och icke obligatoriska
utgifter numera är avskaffad, och inför utsikten att vi har ett äkta medbeslutande framför oss, är det här en
uppgift som kräver vår fulla uppmärksamhet och jag menar att budgetminister Melchior Wathelet är angelägen
om att göra ett bra arbete.

(NL) Herr talman! Vi vill föra Europa framåt, och vi vill göra det med stor respekt för den institution som får
störst legitimitet av folket.

Beträffande innehållet har jag fått uppmuntran av många människor. Som ordförande José Manuel Barroso
nämnde i sitt anförande är det tydligt att återuppbyggnaden av tillräckligt hållbar ekonomisk tillväxt – som
måste vara rättvist fördelad – måste ha absolut prioritet – och att detta bara kan göras genom att vi
åstadkommer en lösning beträffande finansiell tillsyn. Vi har noterat era önskemål om att besluten bör fattas
genom kvalificerad majoritet. Hedgefonderna är ett problem. Utgående från stresstester, i synnerhet de
slutsatser som måste dras direkt från dessa tester, måste vi också vidta nödvändiga åtgärder för att stärka
balansräkningarna hos våra banker och se till att finansvärlden återfår sin förmåga att utstråla ekonomisk
soliditet. Nästa steg måste vara att återuppliva realekonomin, där EU-kommissionen har lagt fram relevanta
texter och planer. I det avseendet instämmer jag med dem som förväntar sig dels förstärkning av stabilitets-
och tillväxtpakten och striktare budgetövervakning som en självklarhet, och dels stimulansmedel för
infrastrukturer och industripolitik, vilket skulle göra Europa mer gripbart för sociala och ekonomiska aktörer
än vad som för närvarande är fallet och som bör ingå i en gemensam ambition för hela vår kontinent.

(FR) Med hänvisning till de sociala aspekterna skulle jag till slut trots allt vilja betona att även om Europa
faktiskt inte har någon omfattande kompetens inom det här området är det Belgiens ambition att fullt ut
beakta konsekvenserna av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen.

Krisen startade för knappt två år sen med USA-bankernas kollaps och följdverkningarna har kännbart drabbat
Europa. Vi var därför tvungna att handla snabbt. Sekundäreffekterna påverkade medborgarnas förtroende
både som konsumenter och som investerare. Bristen på förtroende, förtroendeförlusten kom att påverka
realekonomin negativt, vilket i sin tur fick negativa effekter på arbetsmarknaden, vars sociala konsekvenser
vi nu har att kämpa med.

(NL) Som flera parlamentsledamöter har uttalat, förväntar sig befolkningen att EU ska vidta åtgärder, vilket
också har demonstrerats upprepade gånger. Det var ju faktiskt därför som EU skapades: som en slags garanti
för välstånd och välfärd för Europas medborgare. EU måste därför åstadkomma ett rimligt svar på de negativa
sociala konsekvenser som vi just nu går igenom på grund av krisen, som började som en finanskris och som
har slutat som en realekonomisk kris, som också påverkar arbetsmarknaden.

Jag skulle vilja göra en speciell kommentar mot bakgrund av den historia som vi delar med en stor del av
Afrika, en speciell kommentar som rör Afrika-strategin. Frågan väcktes av Veronique de Keyser och Martin
Schulz, ordförande för Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet.

(DE) Med tanke på unionens Afrikastrategi, som ingår i våra yttre förbindelser, stöder vi den diskussion som
Catherine Ashton har initierat i syfte att åstadkomma bättre sammanhållning i våra regionala förbindelser.
Det är förstås så att Belgien, som följd av en lång tradition, vill ha den afrikanska kontinenten högt upp på
den europeiska agendan och vi vill också bidra till dagens diskussion så effektivt som möjligt.
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(NL) Herr talman! Som jag redan har sagt kommer jag inte att gå in i detalj på varje punkt. Vi har gjort
noggranna anteckningar om vars och ens önskemål.

(EN) För att avsluta vill jag understryka det som Jean-Luc Dehaene tidigare sade, dvs. att en av fördelarna
med den rådande politiska situationen i mitt land är att vi kan ägna nästan all vår tid åt det roterande
ordförandeskapet, även hela den kommande semesterperioden.

Jag skulle också vilja understryka och upprepa att det belgiska ordförandeskapets program har utarbetats
efter omfattande dialog och diskussion inom Belgien, och att dessa debatter också har inkluderat alla regionala
självstyrelseorgan. En sak som specifikt kännetecknar mitt land är att våra självstyrelseorgan både på federal
och på regional nivå består av en mängd partier. Jag upprepar därför att programmet stöds av nästen 90
procent av de representanter som svors in i det belgiska parlamentet igår. Nittio procent av medlemmarna
i det belgiska parlamentet stöder programmet för ordförandeskapet.

Som tillförordnad premiärminister i Belgien och som tillförordnad roterande ordförande vill jag framföra
mitt tack. Vi har ett hårt arbete framför oss under de närmaste månaderna. Jag tackar er personligen och jag
kan försäkra er att Belgiens premiärminister – vem det än kommer att vara – kommer att vara här igen i
december. Jag hoppas att vi då ska se vad våra gemensamma strävanden har nått fram till.

(Applåder)

Talmannen. – Premiärminister Leterme! Tack för er presentation och era kommentarer. Våra bästa önskningar
till det belgiska ordförandeskapet.

Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga förklaringar (Artikel 149)

Elena Băsescu (PPE), skriftlig. – (RO) Mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen välkomnar jag det
beslut som tagits av det belgiska ordförandeskapet att prioritera åtgärder för långsiktig ekonomisk
återhämtning. I det avseendet anser jag att det är av yttersta vikt att det belgiska ordförandeskapet i slutet av
detta år har uppnått målsättningarna för att organisera EU:s nya finansiella tillsynsmyndigheter. De kommer
att bidra till harmonisering av EU:s bestämmelser inom bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna.
Inom utrikespolitiken måste det belgiska ordförandeskapet arbeta på att stärka EU:s förbindelser med länderna
i det östliga partnerskapet. Vi måste rikta särskild uppmärksamhet mot Republiken Moldavien, eftersom
detta land, som vill komma närmare Europeiska unionen, ska välja sitt parlament redan i november. Jag
anser att det toppmöte mellan Asien och Europa som arrangeras av Belgien i oktober kommer att få stor
betydelse för utvecklingen av relationerna mellan EU och länderna i Asien. Dessutom måste förhandlingarna
om utvidgningen fortsätta parallellt med processen att strukturera den gemensamma utrikestjänsten.

Dominique Baudis (PPE), skriftlig. – (FR) Herr Leterme! Ni kommer nu att inneha det roterande
ordförandeskapet i Europeiska unionen under sex månader. En mängd utmaningar väntar er, bland annat
att inrätta EU:s utrikestjänst (EEAS), som är ett av Lissabonfördragets viktigaste framsteg.

Enligt den överenskommelse som har träffats mellan de olika institutionerna ska tjänsten ha skapats i januari
2011, trots att det har tagit mer än sju månader att förhandla fram dess organisationsstruktur. Det faktiska
och effektiva skapandet av EEAS bör ske så snart som möjligt, eftersom Lissabonfördragets trovärdighet står
på spel, liksom det internationella samfundets bild av Europa. Er erfarenhet av förhandlingar och av att uppnå
kompromisslösningar kommer att vara till hjälp vid det faktiska genomförandet av Lissabonfördraget. Vi
önskar er lycka till.

George Becali (NI), skriftlig. – (RO) Jag välkomnar de prioriteringar som det belgiska ordförandeskapet har
framlagt för oss. Jag anser att de är rätt valda för de tider som råder. Särskilt två av dessa prioriteringar fångade
min uppmärksamhet: den ”intensiva” dialogen med medlemsstaterna och den ”ambitiösa” politiken som ska
ge tillgång till arbete, med andra ord, sysselsättningsfrågorna. Jag vill på de rumänska medborgarnas vägnar,
fråga om man kommer att upphöra att behandla de rumänska medborgarna som en andraklassens medborgare
vad gäller arbetsmarknaden, detta gäller tyvärr också den belgiska arbetsmarknaden. När detta halvår är över
bör vi inte längre kunna tala om orättvist och diskriminerande tillträde. Jag hoppas kunna få tacka och
gratulera er för att ni avlägsnat de barriärer som tyvärr fortfarande tillämpas, inte bara av Belgien. Jag är
övertygad om att detta är också er ambition.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag är mycket glad att Belgien, som nu har tagit över det europeiska
ordförandeskapet, är beslutet att förverkliga många mål som har stor betydelse för EU som helhet. Belgien
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vill ha ett starkare och mer beslutsamt EU som är inriktat på att införa den europeiska sociala modellen.
Därför måste EU sträva efter att få till stånd en närmare dialog med sina medborgare. Sysselsättningen
kommer att vara ett av de viktigaste sociala målen under det belgiska ordförandeskapet. Jag håller med om
att investeringar i humankapital och skapande av arbetstillfällen är två oskiljaktiga sociala och ekonomiska
utvecklingsmål. Under ordförandeskapet är det särskilt viktigt att Belgien ägnar stor uppmärksamhet åt
frågor som jobbskapande och hur vi ska förbättra möjligheterna för arbetslösa att återvända till
arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten måste också uppmärksammas mer. Därför välkomnar jag initiativ
som gynnar lärande och skapar förutsättningar för ungdomar att hitta ett arbete direkt efter examen. Eftersom
det är Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning i år, är jag glad att Belgien
kommer att engagera sig mer på det området. Jag välkomnar också Belgiens beslutsamhet att satsa ytterligare
på att se till att principen om lika möjligheter för män och kvinnor respekteras, och att våld mot kvinnor
bekämpas.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Belgien tar över ordförandeskapet i EU när många av
efterverkningarna av krisen i det kapitalistiska systemet är som mest kännbara. I EU är det dessutom tydligt
att det här är en kris som skakar själva grundvalarna för integrationsprocessen. Antalet människor som
hamnat i fattigdom i EU överstiger nu 85 miljoner. Enligt de mätkriterier som föreslagits de senaste veckorna,
kan den här siffran till och med komma att stiga, till drygt 100 miljoner. Det här förstärker de strukturella
obalanserna i EU. Den ekonomiska och sociala sammanhållningen blir allt mer en slogan, tomma ord i
fördragen. Och allvaret i krisen står i direkt kontrast till bristen på åtgärder för att hantera den. EU:s recept
för att ta itu med krisen kommer utan tvekan att leda till en ännu kraftigare nedgång på det ekonomiska
planet och en ännu mer markant tillbakagång på det sociala planet. Det är just det som händer när stabilitets-
och tillväxtpakten stärks, och i och med det angreppen mot löner, sociala rättigheter och medlemsländernas
sociala funktion, liksom när den inre marknaden fördjupas och avregleringarna ökar. Mot den här bakgrunden
kommer intensifieringen av den sociala kampen i de enskilda medlemsländerna säkerligen att försvåra
Belgiens sex månader långa ordförandeskap. Därför måste vi hoppas och tro på en bättre framtid!

Kinga Göncz (S&D), skriftlig. – (HU) Belgien tog över ordförandeskapet i rådet från Spanien i ett svårt läge.
EU står just nu inför en rad tuffa beslut. I ordförandelandet Belgien ser det dessutom ut att snart bli ett
regeringsskifte. Den belgiska interimsregeringen kan dock förlita sig på en pålitlig och beprövad offentlig
och diplomatisk organisation som under lång tid har förberett ordförandeskapet. Dessutom har man nytta
av sin erfarenhet från landets numera många ordförandeskapsperioder. Det är föredömligt att Belgien står
enat bakom ordförandeskapsprogrammet trots alla konflikter mellan olika språkgrupper och politiska krafter
i landet. Som en del av trioordförandeskapet kommer Belgien att verka i andan för det gemensamma
programmet för Spaniens, Belgiens och Ungerns ordförandeskap, och jag är övertygad om att det kommer
att klara sin uppgift. Jag välkomnar att ordförandeskapet har planer på att genomföra ett starkt socialt
program under de kommande sex månaderna, och att Belgien kontinuerligt tänker övervaka de sociala
effekterna av krisen och se till att frågan blir kvar på rådets dagordning. Jag stöder ordförandeskapets avsikter
att arrangera en konferens om funktionshindrade personers rättigheter, liksom ordförandeskapets uppmaning
till EU att respektera FN:s konvention om dessa rättigheter. Dessutom är det Belgiens sak att utvärdera det
Europeiska året för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Jag har goda förhoppningar om att
utvidgningsprocessen tar ny fart det närmaste halvåret, och att Kroatien närmar sig slutet på
anslutningsförhandlingarna och att länderna på västra Balkan får positiva besked.

Zita Gurmai (S&D), skriftlig. – (EN) Vi befinner oss alltjämt i en situation av finansiell turbulens som fordrar
nya och samordnade lösningar. Dessutom återstår det fortfarande arbete med att slutföra genomförandet
av Lissabonfördraget. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med det belgiska ordförandeskapet under
dessa svåra omständigheter. Först och främst med institutionella frågor såsom inrättandet av en europeisk
utrikestjänst och det europeiska medborgarinitiativet där jag är medföredragande i parlamentet. Jag hoppas
att vi ska kunna utforma en förordning som gör det här verktyget för direktdemokrati tillgängligt, lätthanterligt
och omöjligt att missbruka, och som på så vis gör det möjligt för medborgarna att delta i EU:s beslutsfattande.
Det är glädjande att även det belgiska ordförandeskapet har tankar kring jämställdheten, då merparten av
frågorna som det spanska ordförandeskapet försökte föra framåt också finns med i det belgiska
ordförandeskapsprogrammet. Jag skulle dock ha varit ännu nöjdare om det belgiska ordförandeskapet hade
varit ännu mer ambitiöst, eller åtminstone uttryckligen hade nämnt den europeiska skyddsordern i sitt
program. Den är en mycket viktig rättsakt vid sidan av jämställdhetsstrategin och kvinnostadgan.

Enikő Győri (PPE), skriftlig. – (HU) Den andra sexmånadersperioden av Spaniens, Belgiens och Ungerns
arton månader långa trioordförandeskap blir särskilt viktig för Ungern. Som en del av trioordförandeskapet
och som nästa land att ta över ordföranderollen, är vi redo att fortsätta det nära samarbete som vi har haft
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hittills för att försöka uppnå ett EU som är närmare medborgarna och deras frågor och som snabbt och
beslutsamt kan tackla utmaningar. Låt mig bara nämna några av de uppgifter som ska slutföras under nästa
halvårsperiod. För det första anser jag att det är viktigt att genomföra översynen av EU:s budget före årets
slut så att debatten om nästa fleråriga budgetram kan påbörjas under det ungerska ordförandeskapet. För
det andra anser jag att debatten om reformpaketet för finansiell tillsyn måste slutföras. Det skulle vara en
stor anseendeförlust för oss alla om vi inte lyckas inrätta en finansinspektion före årsskiftet. För det tredje
är jag övertygad om att det ligger i EU:s intresse att slutföra anslutningsförhandlingarna med Kroatien innan
året är slut. Jag är säker på att det är möjligt, om bara den politiska viljan finns. Dessutom är det nödvändigt
för att utvidgningsprocessen ska vara trovärdig. Slutligen är Rumänien och Bulgarien på väg in i
Schengensamarbetet. För många medborgare är den fria rörligheten inom EU en av unionens mest påtagliga
bedrifter. Därför ska vi på alla tänkbara sätt bidra till genomförandet av denna frihet. Det är min övertygelse
att vi kommer att göra stora framsteg på alla dessa områden under det belgiska ordförandeskapet.

András Gyürk (PPE), skriftlig. – (HU) Det blir ett ovanligt rådsmöte under Ungerns ordförandeskap 2011,
med huvudsakligen energipolitiska frågor på dagordningen. Inför detta möte borde även det belgiska
ordförandeskapet vidta konkreta åtgärder för att stärka den gemensamma energipolitiken. Det största behovet
av åtgärder finns inom investeringsområdet. I den strategiska översyn som kommissionen tidigare presenterade
finns en korrekt definition av de huvudsakliga utvecklingslinjerna. Därför ska diskussionerna om infrastruktur
i första hand handla om att ta fram finansiella resurser framöver. Inte minst är det viktigt inför förhandlingarna
om EU:s budget för de sju närmaste åren. Grundläggande investeringar i energiinfrastruktur måste få en mer
central roll i den långsiktiga budgeten genom reformen av de transeuropeiska energinätprogrammen. Ett
annat insatsområde är att skapa utrymme för ny teknik som påverkar energiförsörjningen. Enbart genom
en harmonisering av EU:s lagstiftning kan man skapa rätt förutsättningar för en decentraliserad och hållbar
energiproduktion. Vi räknar med att kommissionens förslag om att inrätta en ny rättslig ram för intelligenta
energinätverk som underlättar tvåvägskommunikation kommer att ha mycket positiva effekter. Eftersom
det här är ett nytt regleringsområde måste den politiska medlingen börja redan under det belgiska
ordförandeskapet. Det belgiska ordförandeskapet måste förutom att blicka framåt, också övervaka hur
medlemsstaterna genomför den enorma mängd lagstiftning som redan har antagits av EU. Genomförandet
av det tredje energipaketet och gasförsörjningsförordningen, som kommer att slutföras under de närmaste
veckorna, ska inte behöva drabbas av förseningar.

Danuta Jazłowiecka (PPE), skriftlig. – (PL) Herr Leterme! Jag gratulerar er till ert anförande. Det gav en
känsla av ödmjukhet och ansvar inför de frågor som EU står inför. Jag välkomnar era kloka förslag på mål
för det belgiska ordförandeskapet. Jag stöder också de mål ni anger för att stärka den ekonomiska
samordningen. Det är det som behövs för att Europa ska kunna bli en jämställd partner på världsscenen. Jag
skulle vilja att ni tog vara på medlemsstaternas just nu starka benägenhet att fatta kraftfulla beslut om
exempelvis strukturreformer. Det främjar en god och sammanhängande ekonomisk förvaltning i EU. Jag
vill dock uppmärksamma er på att alla medlemsstater måste delta i dessa ansträngningar, och inte bara dem
som är med i euroområdet. Först när vi är ett starkt och sammanhållet EU kommer vi att vinna trovärdighet
i finansmarknadernas ögon och kunna sänka kostnaderna för statsskulder, underlätta för budgetkonsolidering
och stärka den ekonomiska tillväxten. Jag önskar er ett stort mått av beslutsamhet, dynamik och ansvar.

Ádám Kósa (PPE), skriftlig. – (HU) Det är förstås välkommet att det belgiska ordförandeskapet ägnar särskild
uppmärksamhet åt att förbättra situationen för människor med funktionshinder, inte minst genom att
övervaka medlemsstaternas undertecknande och ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionshinder. Jag anser dock att rådets beslut av den 26 november 2009 redan har lagt den rättsliga
grunden, eftersom reglerna i FN- konventionen är tillämpliga på EU:s institutioner, däribland rådet. Det
innebär att dessa regler också ska utgöra rättesnöret för det belgiska ordförandeskapets arbete. Det faktum
att medlemsstaterna har kommit olika långt med att underteckna och ratificera konventionen ska enligt min
bestämda uppfattning inte skapa någon osäkerhet i EU:s institutioner om de faktiska effekterna av
konventionen. På EU-nivå krävs det inte att de enskilda medlemsstaterna ratificerar konventionen, då rådet
– som består av representanter för medlemsländerna och har stöd av parlamentets beslut – har fattat ett
beslut i den här frågan. Jag bad det behöriga utskottet att ta med den här frågan på dagordningen eftersom
jag hade ställt den två månader tidigare men inte fått något svar, trots det utomordentliga arbetsförhållandet
med våra spanska kolleger. Jag hoppas innerligt att det kommer ett svar under det belgiska ordförandeskapet.
Slutligen vill jag önska våra belgiska ledamotskolleger all framgång i arbetet.

Marian-Jean Marinescu (PPE), skriftlig. – (RO) Det belgiska ordförandeskapets viktigaste prioritering och
dessutom en av de största utmaningarna, är hur man ska kunna säkerställa EU:s ekonomiska och finansiella
stabilitet. I det avseendet hoppas jag att alla insatser kommer att riktas mot att lösa krisen genom att uppnå
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ekonomisk återhämtning, hållbar tillväxt och fler jobb så snabbt som möjligt. Införandet av den nya finansiella
tillsynsmekanismen måste slutföras, euroområdet stabiliseras och budgetdisciplinen återupprättas.
EU-fonderna kan på ett ändamålsenligt sätt bidra till att ta oss igenom den här perioden. De medel som
hittills inte har använts måste omfördelas till områden som kan skapa nya jobb.

Dessutom måste Belgien slutföra förhandlingarna med Kroatien och fortsätta integrationsprocessen med
de andra länderna på västra Balkan. Jag vill också uppmana ordförandeskapet att överväga att inkludera
Moldavien i gruppen av länder på västra Balkan.

Arbetsprogrammet består av fem uppgifter, som alla är utomordentligt viktiga. Att lyckas med dem kan
också bidra till att stärka framtiden för den federala regeringen i Belgien och de belgiska medborgarnas
förtroende för EU:s framtid.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Som EU-medborgare vill jag uttrycka mitt starka stöd för det belgiska
ordförandeskapets mål. I praktiken måste vi kämpa tillsammans för att övervinna den ekonomiska krisen
som har kännbara effekter på så många människor.

Jag anser att det är ett absolut måste att skapa och utveckla ekonomiska förvaltningsmekanismer i Europa.
Det är dock viktigare för oss att stödja dem med politisk solidaritet för att så snart som möjligt uppnå konkreta
resultat. Faktum är att vi har möjlighet att tillämpa Lissabonfördragets solidaritetsklausul.

Mot bakgrund av EU 2020-strategin och målet att minska fattigdomen och de regionala skillnaderna, måste
vi absolut uppmuntra till innovation, forskning, utveckling och konkurrens.

Den nya EU-strategin för Donauregionen ger oss otaliga möjligheter, däribland de förbindelser som
Rhen–Main–Donau-kanalen erbjuder i Europa mellan hamnarna i Belgien och Rumänien. Detta kan bidra
till den ekonomiska och sociala utvecklingen i hela Donauregionen och ha gynnsam inverkan på lokala och
regionala samhällen.

Vi måste också fortsätta vår strävan att utöka Schengenområdet och hålla oss till den fastställda tidsplanen.
Eftersom jag kommer från ett land i EU:s utkant vill jag även understryka vikten av att göra tydliga framsteg
både i det östliga partnerskapet och i EU:s utvidgningsprocess.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Efter Spanien är det dags för ännu ett land som har fullt upp med
interna frågor och som kommer att försumma sin ledarskapsroll i EU att ta över ordförandeskapet. Det
passar sannolikt Lissabonfördragets anhängare, eftersom fördraget innebär en minskad makt för det roterande
ordförandeskapet. Dessutom kommer de stora medlemsländerna att utnyttja det nya svaga ledarskapet för
att gynna sina egna intressen över huvudet på de mindre länderna. Om Belgien vill diskutera de demografiska
och ekonomiska faktorerna bakom invandringen, kan vi lika gärna öppna dammluckorna till EU nu.
Invandringspolitiken får inte grunda sig på storföretagens behov av omfattande och billig arbetskraft eller
på politiskt korrekta mångkulturella versioner. Dess fokus måste vara legitima intressen hos EU:s historiska
folkslag. För att skydda dem från obegränsad massinvandring från tredje världen måste EU ha en familjevänlig
politik som ökar födelsetalet. Europa behöver också en konsekvent repatrieringspolitik när det gäller tusentals
illegala invandrare som för närvarande lever i EU. Belgiens intresse för att snabbt slutföra
anslutningsförhandlingarna med Kroatien är positivt. Belgien har emellertid inte gjort några utfästelser om
att stoppa förhandlingarna med Turkiet. Nästan varje dag visar Turkiet prov på att man inte är redo att gå
med i EU. Turkiet tillhör inte Europa vare sig geografiskt, kulturellt eller historiskt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jag välkomnar också de ambitiösa mål som det belgiska
ordförandeskapet har antagit i sitt program för jordbruks- och fiskerisektorerna. De föreslagna åtgärderna
i mejerisektorn samt de åtgärder som avser kvaliteten på jordbruksprodukter och förbättringar och
förenklingar av politiken för landsbygdsutveckling, är viktiga aspekter, inte minst under den rådande
ekonomiska krisen.

Samtidigt anser jag att ordförandeskapets största utmaning under halvårsperioden är att skapa en bra
utgångspunkt för debatten om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s finansiella
utsikter. Genom att inta en sammanhängande hållning i dessa två viktiga frågor kan det belgiska
ordförandeskapet komma att påverka EU på ett fundamentalt sätt under det närmaste årtiondet.

När det gäller fiske måste ordförandeskapet också uppmärksamma fisket i Svarta havet, som kommer att
behandlas i ett betänkande från parlamentet.
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Kristiina Ojuland (ALDE), skriftlig. – (ET) Det belgiska ordförandeskapets program innehåller planer på
att lägga fram en vitbok om utvecklingen av hållbara transporter för perioden 2010–2020. För fem år sedan
presenterade kommissionen en plan som omfattade prioriteringarna för de transeuropeiska näten. Ett av de
trettio projekten var Rail Baltica, som skulle binda samman Helsingfors och Warszawa via de baltiska
huvudstäderna. I interimsrapporten från 2008 kunde man konstatera att av det 1 142 kilometer långa
järnvägssystemet var det i själva verket bara 135 kilometer som hade slutförts trots att bara en tredjedel av
sträckan fordrade arbete det året. I betänkandet fanns en oroande aspekt, och den gällde sträckan mellan
Białystok och den polska gränsen. Den var dessutom problematisk på grund av skillnaden i spårvidd i
Baltikum och Centraleuropa. Det belgiska ordförandeskapet avser att undersöka åtgärder och metoder för
att uppnå ett integrerat transeuropeiskt transportnät. Jag är bekymrad över att de baltiska staterna hittills
har varit utestängda från det europeiska järnvägsnätet, och jag hoppas att Estlands, Lettlands och Litauens
infrastrukturförbindelser med Europa också kommer att prioriteras under det belgiska ordförandeskapet.
Det är viktigt att sätta press på de medlemsstater som är engagerade i projektet för att få dem att fortsätta
arbetet och på ett grundligt sätt ta itu med de tekniska problemen så att Rail Baltica kan vara klart till 2020
som planerat. Slutförandet av Rail Baltica-förbindelsen skulle få stor effekt på den ekonomiska utvecklingen
i hela regionen, liksom på människors rörlighet, trafiksäkerheten och bevarandet av miljön.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Belgien tar över ordförandeskapet i EU i en tid då många länder har
det svårt såväl ekonomiskt som socialt. Under ordförandeskapet kommer man att förbereda och diskutera
den femte rapporten om sammanhållningspolitiken som kommissionen väntas anta i november.
Ordförandeskapet kommer också att ägna större uppmärksamhet åt strukturfonderna i EU 2020-strategin
samt förhållandet mellan sammanhållning och regional konkurrens genom fortsatt styrning på olika
institutionella nivåer – på EU-nivå samt nationellt, regionalt och lokalt. Å andra sidan kommer toppmötet
i oktober om EU:s nya innovationsstrategi att ge de nationella ledarna tillfälle att bringa större klarhet i frågor
såsom stödet till innovation och de indikatorer som används för att mäta det. Jag kan bara understryka hur
viktigt det är att tilldelningen av stöd till det här området, som ska ges särskild uppmärksamhet i EU:s yttersta
randområden, måste ske i nära samarbete mellan universitet, forskningscenter och det nationella näringslivet.
Det är det enda sättet som det här stödet kan generera verkliga affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft
för våra företag när det gäller industriell omstrukturering.

Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (SK) Det är tydligt att det belgiska ordförandeskapet i första hand kommer
att inrikta sig på återhämtningen i den europeiska ekonomin, på finansmarknaderna och i de offentliga
finanserna. Samtidigt finns det ett trängande behov av att lösa många frågor som är förknippade med detta.
För medlemsländerna väntar en del tuffa beslut om sociala reformer och reformering av pensionssystemet.
Detsamma gäller den offentligt finansierade vården. Men det är en sak vi inte får glömma: det är bara genom
en dramatisk förstärkning av familjepolitiken och stöd till familjer med barn som vi kan få en långsiktig
lösning på de här problemen. Därför stöder jag det belgiska ordförandeskapets försök att stärka det sociala
skyddet. Mödrar löper störst risk att hamna i fattigdom. I dag mer än någonsin behöver EU konkreta resultat.
Och den plan som det belgiska ordförandeskapet lagt fram för parlamentet idag kommer inte att förbli bara
en önskelista på en bättre morgondag.

ORDFÖRANDE: ROTH-BEHRENDT
Vice talman

7. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalanden om Islands ansökan om medlemskap
i EU.

Steven Vanackere, rådets ordförande. – (NL) Fru talman, mina damer och herrar! Det är en stor glädje att för
EU-ordförandeskapets räkning få säga några ord här vid parlamentets plenarsammanträde och att presentera
våra planer för anslutningsförhandlingarna med Island, ett land som vi blivit mer bekanta med de senaste
månaderna på grund av vulkanen Eyjafjallajökull. Jag ber om ursäkt till alla tolkar för att jag utsätter er för
denna tungvrickningsövning.

Jag vill börja med att understryka, precis som ni gör i er senaste resolution om utvidgningsstrategin, att
utvidgningen har varit en framgångssaga för EU och Europa som helhet och den har inneburit fördelar för
både gamla och nya medlemsländer. Utvidgningsprocessen kommer att fortsätta att bidra till fred, demokrati
och stabilitet i Europa. Utvidgningen ger EU en större roll i världen, och har dessutom påtagliga fördelar för
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oss medborgare i form av bland annat ökat välstånd, bättre utsikter för ekonomisk tillväxt och nya möjligheter
till samarbete inom transport, energi och andra områden.

Det belgiska ordförandeskapet kommer att arbeta vidare inom dessa områden. Det gör vi med hjälp av
tidigare ordförandeländers framgångar och i enlighet med rådets slutsatser från december 2006 om en
förnyad konsensus om EU:s utvidgning samt ordförandetrions program. Kanske ska jag också nämna att ett
av det belgiska ordförandeskapets fem prioriterade områden är att styra utvidgningen åt rått håll.

Vid Europeiska rådets möte den 17 juni välkomnades kommissionens yttrande om Islands ansökan om
medlemskap i EU och rekommendationen att anslutningsförhandlingarna med Island bör inledas. I ljuset
av den förnyade konsensusen om utvidgningen har Europeiska rådet fastslagit att Island uppfyller de politiska
kriterier som fastställdes vid Köpenhamnsmötet 1993 och har beslutat att anslutningsförhandlingarna ska
påbörjas.

Europeiska rådet har också begärt att rådet ska utfärda en generell förhandlingsram och har utfärdat en
påminnelse om målet med förhandlingarna, nämligen att Island ska anta, genomföra och tillämpa EU:s
regelverk till fullo. Det innebär att Island måste fullgöra sina befintliga skyldigheter i exempelvis avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket den Europeiska frihandelssammanslutningens
tillsynsmyndighet redan har påpekat. Island måste även vidta åtgärder inom de svaga områden som
kommissionen hänvisar till i sitt yttrande, däribland finansiella tjänster.

(FR) Europeiska rådet välkomnar också Islands avsikt att inrikta sig på dessa frågor, och är övertygat om att
Island kommer att fortsätta att arbeta för att lösa alla eventuella frågor som återstår.

Slutligen har Europeiska rådet bekräftat att man i förhandlingarna med Island, som med alla andra
anslutningskandidater, kommer att utgå från Islands egna meriter, och att framstegstakten beror på hur
snabbt Island uppfyller de kriterier som fastställts under förhandlingarna.

Hur går vi vidare i den här frågan? Vi kommer att tillämpa samma förfarande som under tidigare
anslutningsprocesser i enlighet med den förnyade konsensusen om utvidgningen.

Rådet antar först en förhandlingsram för Island som fastställer de allmänna principerna för förhandlingarna
och vilka villkor som Island måste uppfylla. Den här förhandlingsramen tar också hänsyn till Islands egna
meriter liksom till dess situation och särskilda omständigheter. Att Island nyligen fått hjälp från instrumentet
för stöd inför anslutningen (IPA) bidrar utan tvekan till att göra landet redo för en anslutning.

Kommissionens förslag till förhandlingsram har redan sänts till rådet, och jag hoppas att det kommer att
antas vid det allmänna rådet som jag leder den 26 juli. Det skulle göra det möjligt att hålla den första
anslutningskonferensen på ministernivå med Island redan före utgången av den här månaden.

Om förslaget antas kan tidsplanen göra det möjligt för oss att inleda anslutningsförhandlingarna före
sommaruppehållet. Kommissionen genomför då en förberedelsefas eller analys av regelverket, så kallad
screening. Syftet är att avgöra hur väl förberett kandidatlandet är för att inleda förhandlingar inom en rad
olika områden av regelverket. Som ni redan vet är dessa områden indelade i kapitel. Under hösten kommer
kommissionen att lägga fram sin första återkommande rapport om Islands framsteg på vägen mot anslutning.
Mot bakgrund av resultatet av kommissionens screening och på grundval av rekommendationer från
kommissionen, beslutar rådet om vilka referenskriterier som ska tillämpas för att öppna och avsluta varje
kapitel.

Vissa undrar hur lång tid anslutningsförhandlingarna med Island kommer att ta. Låt mig först understryka
att Island som medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schengensamarbetet har
mycket nära förbindelser med EU och har dessutom redan antagit en betydande mängd EU-lagstiftning. Det
skulle dock vara fel av rådet att fastställa en tidsplan för förhandlingarna eller försöka förutspå vad de kommer
att omfattas av.

Inom andra områden såsom fisket – och däribland valfångsten, en fråga där EU har en tydlig ståndpunkt och
som faller under regelverket som Island måste anta – samt jordbruket och landsbygdutvecklingen kommer
förhandlingarna sannolikt att bli lite svårare. Beslutet om utvidgning fattas med utgångspunkt i faktiska
meriter snarare än i en artificiell tidsplan.

Jag vill dock betona att det belgiska ordförandeskapet är starkt engagerat i att ta den här processen framåt.

(NL) Fru talman, mina damer och herrar! Som ni redan vet har utvidgningsprocessen hittills varit en
framgångssaga både för EU och för Europa som helhet. Det belgiska ordförandeskapet ser därför fram emot
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att samarbeta med er på ett positivt och konstruktivt sätt under den här halvårsperioden. Det gäller såväl
Islands som de andra kandidatländernas anslutning.

Jag vill understryka det som min premiärminister nyss tydligt redogjorde för. Det belgiska ordförandeskapet
är helt medvetet om att parlamentet också haft en avgörande roll, inte minst sedan Lissabonfördraget, när
det gäller exempelvis stödet till utvidgningsprocessen genom att bland annat se till att EU:s medborgare
fortsätter att stötta den här processen.

Jag vill också uttrycka min tacksamhet över parlamentets ansträngningar och ert konstruktiva bidrag till
EU:s utvidgningsprocess till exempel i den aktuella resolutionen i fråga om att övertyga den allmänna
opinionen och fortsätta att vinna tillräckligt stöd för utvidgningspolitiken bland alla EU-medborgare. Tack
för er uppmärksamhet.

Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag har nöjet att vara här hos er i dag för att diskutera
Island och de kommande stegen i anslutningsprocessen.

Stats- och regeringschefernas enhälliga beslut att inleda anslutningsförhandlingarna, som fattades vid
Europeiska rådets möte i juni, är ett viktigt steg framåt i landets ansökan om att gå med i EU. Det bekräftar
tydligt att Island har en plats i EU och medlemsstaternas samfällda vilja att välkomna landet så snart alla
villkor är uppfyllda. Kommissionen välkomnar varmt detta beslut, som stämmer med rekommendationerna
i vårt yttrande i februari.

Låt mig ta tillfället i akt och tacka kammaren för dess stöd till processen och gratulera föredraganden Cristian
Preda för hans lägliga betänkande och dess höga kvalitet. Europaparlamentets resolution som debatteras i
dag är ett mycket konstruktivt bidrag till processen. Den ger rätt besked till Island i rätt ögonblick.

Jag kan försäkra parlamentet om kommissionens fulla stöd för resolutionen.

Med den politiska uppbackningen från medlemsstaterna förbereder kommissionen nu aktivt nästa steg i
anslutningsprocessen. Som ett första steg utarbetar kommissionen ett förslag till förhandlingsram, som
mycket riktigt antogs av min företrädare och som för närvarande diskuteras i rådet. Det belgiska
ordförandeskapet planerar ett antagande av rådet (allmänna frågor) den 26 juli med sikte på att sammankalla
den första regeringskonferensen med Island den 27 juli. Vi räknar med medlemsstaternas stöd i denna uppgift.

I förhandlingsramen fastställs de allmänna riktlinjerna för anslutningsförhandlingarna och de reformer som
Island måste genomföra för att kunna gå med i EU. Som med alla kandidatländer kommer förhandlingarna
att bygga på landets egna förutsättningar och takten kommer att bero på Islands framsteg i att uppfylla de
krav som anges i förhandlingsramen. I detta ingår att Island måste fullgöra sina skyldigheter enligt EES.
Kommissionen kommer att förse Island med allt nödvändigt tekniskt stöd för att underlätta
förhandlingsprocessen.

Vidare förbereder vi aktivt utvärderingen av den isländska lagstiftningens överensstämmelse med
EU-regelverket enligt principen kapitel för kapitel. Genomgången av regelverket förväntas börja hösten 2010
och pågå till mitten av 2011. Enligt det förnyade samförståndet om utvidgningen ska genomgången av
kapitel med särskilt känsligt innehåll för Island – dvs. finansiella tjänster, fiske, jordbruk och miljö – påbörjas
mycket tidigt under processen.

Under hela processen ämnar kommissionen stödja Islands ansträngningar att uppfylla anslutningskriterierna
genom ekonomiskt bistånd enligt instrumentet för stöd inför anslutningen. Vi välkomnar därför att den
ändrade förordningen om instrumentet för stöd inför anslutningen träder i kraft nästa vecka, vilket gör det
möjligt för Island att få del av EU:s stöd.

Jag vill tacka parlamentet för dess oavbrutna stöd i processen inför antagandet av denna viktiga förordning.
Som ett tecken på att Island nu helt tillhör anslutningsgruppen kommer Island för första gången i år att vara
med i vårt årliga utvidgningspaket och den första lägesrapporten kommer att offentliggöras i mitten av
november, varigenom framstegen under året kommer att följas upp.

Som ni kan se är alla förberedelser igång för en tidig start av förhandlingarna. Islands medlemskap i EES,
landets associering till Schengenavtalet och dess höga demokratiska normer kommer att bli värdefulla
tillgångar i processen. Vi kan dock inte blunda för att vägen till anslutning också innebär ett antal utmaningar.

Vi är mycket medvetna om att frågor som valfångst och fiske – för att nämna de mest uppenbara – är känsliga
för både Island och medlemsstaterna. Jag hörde att ni efterlyste en konstruktiv attityd i förhandlingarna om
fiskekapitlen och jag kan försäkra er att kommissionen kommer att genomföra förhandlingarna i bästa anda.
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När det gäller Icesave-frågan förstår jag de farhågor som tagits upp om uppbromsningen av de bilaterala
samtalen efter det negativa resultatet av folkomröstningen på Island i mars. Så som nämns i er resolution
hoppas vi att klargörandet av rättsläget genom en formell skrivelse från Eftas övervakningsmyndighet kommer
att göra det lättare att snabbt hitta en tillfredsställande överenskommelse mellan Island, Storbritannien och
Nederländerna.

Diskussionerna på ministernivå nyligen var hoppingivande. Låt mig framhålla att jag verkligen uppskattar
ansträngningarna och engagemanget hos alla berörda parter att hitta en överenskommelse i frågan.
Kommissionen kommer nära att följa utvecklingen i anslutningsprocessen.

Inte minst delar jag oron över de utmaningar som avsaknaden av nationellt samförstånd innebär och det
låga stödet från allmänheten på Island till medlemskap. Jag har också noterat att kommissionen uppmanas
att ge de isländska myndigheterna stöd i deras strategier för att informera om EU-medlemskapet.

Information kommer att vara en definitiv prioritering för IPA-stödet till Island. Vi arbetar på att inrätta ett
informationscenter i landet och på att utveckla ett sakligt och objektivt informationsmaterial. Vår delegation
i Reykjavik, kommer att vara helt operativ till hösten och hjälpa till med att informera de isländska
medborgarna. Delegationen kommer att samarbeta nära med den isländska regeringen, som har huvudansvaret
i detta sammanhang.

Avslutningsvis vill jag upprepa att kommissionen helt stöder Islands ambition att gå med i EU. Jag är övertygad
om att Island kommer att fortsätta att göra allt som krävs för att säkra ett positivt resultat i
anslutningsförhandlingarna.

Som jag framhållit vid tidigare tillfällen kommer jag att se till att parlamentet hålls helt informerat under
förhandlingsprocessen.

Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen. – (RO) Jag vill börja med att säga att det gläder mig att kommissionen
och rådet är här i kammaren och jag gläder mig också över det fruktbara samarbete som vi hittills har haft
med dessa båda institutioner och även med kolleger i de övriga politiska grupperna. Det betänkande som
jag har sammanställt handlar om Islands ansökan om att gå med i EU utifrån fyra grundfaktorer.

Faktor ett: politiska kriterier. Island är i detta avseende lysande med sin starka demokratiska tradition. Men
det finns fortfarande tvivel i fråga om rättsväsendets oberoende, trots uppmuntrande tecken på sistone. De
isländska myndigheterna behöver också upphöra med att göra åtskillnad mellan europeiska medborgare
när det gäller rätten att rösta och delta i lokala val.

Faktor två: ekonomiska kriterier. Som medlem av EES uppfyller Island redan en stor del av en medlemsstats
skyldigheter. Jag välkomnar återupptagandet av de bilaterala förhandlingarna om Icesave-lagstiftningen,
samt tecknen på ekonomisk återhämtning på den senaste tiden. Jag stöder givetvis Islands önskan om att gå
med i euroområdet när landet blivit EU-medlemsstat och uppfyller de nödvändiga villkoren.

Faktor tre: regionalt samarbete. Här erbjuder Island och dess anslutning till EU ett unikt tillfälle att stärka
och konsolidera EU:s närvaro i den arktiska regionen.

Sist men inte minst har vi den allmänna opinionen. Den allmänna opinionens roll är viktig för att säkra en
framgångsrik anslutningsprocess. Med detta i åtanke anser jag att vi bör uppmuntra de isländska
myndigheternas initiativ att inleda en offentlig diskussion och samråd med alla berörda. Detta är desto
viktigare eftersom det framgick av en opinionsundersökning nyligen att islänningarna vill ha mer information
om EU och dess politik.

David-Maria Sassoli, för S&D-gruppen. – (IT) Fru talman, råds- och kommissionsledamöter, mina damer
och herrar! Inledandet av anslutningsförhandlingar med Island är ännu ett steg framåt i den europeiska
integrationsprocessen. Vi talar om ett land som har haft europeiska partnerskapsavtal i många år, som
undertecknade Schengenavtalet 1996 och som är en av grundarna av Världshandelsorganisationen.

Hittills har Island visat att landet uppfyller många av anslutningskriterierna, även om det finns vissa aspekter
som fortfarande behöver förbättras. Jag tänker på rättsväsendet, som nämndes av Cristian Preda: det är viktigt
att Island antar tydliga bestämmelser som garanterar rättsväsendets oberoende och löser problemet med
utnämningen av domare, åklagare och de högsta befattningshavarna inom rättsväsendet.

Den isländska regeringen måste arbeta hårdare: den isländska befolkningen måste övertygas om att delta i
den europeiska utmaningen. Det finns självklart vissa frågor som är oavgjorda, bland annat valfångsten.
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Konferensen i Agadir den 25 juni bekräftade moratoriet för valfångst och Island måste följa det beslutet och
stoppa valfångst även för vetenskapliga ändamål, eftersom det ofta är täckmantel för kommersiell valfångst.

Slutligen finns det en punkt där jag anser att det krävs större engagemang från parlamentet och det är
Icesave-frågan, som har belyst behovet av en gedigen lagstiftning om intressekonflikter i landet.
Förhandlingsstadiet kan inledas för att bekräfta att Europa inte är ett geografiskt område eller ett slutet system
och att Europas grannländer kan delta i utvecklingen och byggandet av det europeiska systemet, om de så
önskar och om de uppfyller kraven.

Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen. – (NL) Fru talman! Island är en av de äldsta demokratierna
i Europa. Islands parlament Alltinget är det äldsta parlamentet på vår kontinent. Island är medlem av EES,
Schengen och Dublin, och det innebär att Island redan har införlivat huvuddelen av gemenskapsrätten.
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är därför mycket positiv till inledandet av
anslutningsförhandlingar med Island. Som medlem av EU kommer Island att kunna ge ett verkligt bidrag
till Europa. Detta innebär dock också att Island måste fullgöra sina skyldigheter som härrör från Icesave. Det
vill säga landets skyldigheter mot Storbritannien och Nederländerna. Som ni vet förkastades avtalen med de
båda länderna i en folkomröstning och det innebär att den isländska regeringen måste göra allt vad den kan
för att komma fram till nya överenskommelser med Nederländerna och Storbritannien och följa dem.
Grunden för den europeiska integrationen är trots allt principen ”pacta sunt servanda”, det vill säga att avtal
ska hållas. Om den isländska regeringen gör det kommer den sista pusselbiten att läggas på plats för
anslutningsförhandlingarna med Island om dess anslutning till EU. Det är under dessa villkor som vi välkomnar
anslutningsförhandlingarna.

Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen. – (ET) Mina damer och herrar! Vi diskuterar ett dokument om
Europaparlamentets mandat till förhandlarna i fråga om Island, och det är också ett viktigt budskap till
allmänheten, även den isländska som enligt vad vi vet inte ser optimistiskt på att bli integrerade i EU. Eftersom
det handlar om ett mandat anser jag att vi bör betona de aspekter som ser ut att bli de svåraste i diskussionerna,
exempelvis fisket och frågan om valfångsten. Jag anser det olyckligt att förslagen från gruppen De
gröna/Europeiska fria alliansen röstades ned i utskottet för utrikes frågor, eftersom de skulle ha gett
islänningarna ett rimligt och uppriktigt budskap.

De punkter som inte direkt gällde förhandlarnas mandat röstades dock inte bort och här tänker jag givetvis
på Icesave-frågan. Här har Cristian Preda uppnått en tillfredsställande kompromiss. Själv anser jag det orättvist
att somliga vill göra hela den isländska befolkningen ansvarig för de ekonomiska aktörernas felaktiga beslut.
Pengar sattes in på isländska banker av en del lokala myndigheter i Storbritannien. Pengar som de brittiska
skattebetalarna hade gett dem för att få ordning på kollektivtrafiken och utbildningen, inte för att satsa dem
på ett kasino.

Under ett av sammanträdena i utskottet för utrikes frågor kallades Island för en konkursfärdig ö. Det är sant
att Island drabbats av en finanskris, men finns det särskilt många länder som inte drabbats? Jag kan inte tänka
mig det. Jag vill påminna er om att 1971 var även Danmark i mycket allvarliga ekonomiska svårigheter men
ett år senare lyckades de ta sig ur problemen och bli en mycket god medlem av EU. Slutligen hoppas jag
innerligt att det redan under denna sammanträdesperiod kommer att finnas sex extra platser i denna kammare
för isländska ledamöter.

Charles Tannock, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! ECR-gruppen stöder utvidgningen av EU och i princip
stöder vi naturligtvis Islands anslutning – om detta är vad islänningarna själva vill.

Det finns flera skäl till att Islands medlemskap skulle vara bra för EU. För det första: Ju större EU blir, desto
lösare och mer flexibel kommer unionen förhoppningsvis att bli.

För det andra: Islands beroende av sin fiskesektor kommer högst sannolikt att leda till en gynnsam uppgörelse
som i sig kan påkalla en sedan länge behövlig reform av den gemensamma fiskeripolitiken och slutligen
bana väg för Norges anslutning.

För det tredje: Island har redan antagit stora delar av EU:s regelverk genom sitt medlemskap i EES och
Schengenområdet. Integrationen av Island skulle således inte förvärra den så kallade utvidgningströttheten,
som har fått skulden för att allmänheten är besviken på EU.

Ingen väntar sig att välbärgade islänningar ska lämna sitt glest befolkade land i stor skala för att söka arbete
på annat håll i EU, så som kanske kan vara fallet om exempelvis Turkiet blir medlem i framtiden.
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Självklart kommer beslutet att fattas av den isländska befolkningen i en folkomröstning. Under den senaste
folkomröstningen på Island sade väljarna nej till att ersätta de brittiska spararna med miljardtals pund efter
kollapsen av Icesave-banken.

Jag är fortfarande övertygad om att Island kommer erkänna och fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt
EES mot de andra mest drabbade medlemsstaterna, t.ex. mitt eget land – Storbritannien – och Nederländerna.

Søren Bo Søndergaard, för GUE/NGL-gruppen. – (DA) Fru talman! I diskussionen om Islands medlemskap
i EU har jag faktiskt inte sett någon självkritisk analys. Enligt min mening bör diskussionen inte bara handla
om de områden där Island måste anpassa sig till EU. Vi får inte förvandla oss till en propagandaapparat som
förmedlar budskapet att Islands medlemskap alltid kommer att vara en klar fördel för Island.

Vi måste kunna utvärdera fördelarna och nackdelarna på ett objektivt sätt. Befolkningen på Island är inte
dum. De förstår mycket väl att om Island hade varit medlem skulle EU:s nuvarande fiskeripolitik ha varit
katastrof för fiskesektorn, som är landets viktigaste näring. Folket på Island vet också att EU:s upprepade
uppmaningar till liberalisering av banksektorn inte bidrog till att förhindra, utan snarare lade grunden för
den bankkris som de erfar på Island. Slutligen kan den isländska befolkningen mycket väl se att om de för
närvarande hade euro på Island skulle det vara svårare för dem att ta sig ur krisen, vilket Island lyckligtvis är
på god väg att göra tack vare sin egen flytande valuta.

Den senaste opinionsundersökningen på Island visar att motståndet mot EU-medlemskap ökar stadigt. Om
det var folkomröstning i dag skulle 70 procent av den isländska befolkningen rösta nej och endast 30 procent
skulle rösta ja. Om vi tror att detta resultat kan förändras genom en propagandakampanj om EU:s fördelar,
misstar vi oss grovt! Islands ansökan bör inte bara vara en anledning att ställa krav på Island. Det bör också
vara en anledning att självkritiskt granska EU:s egen politik.

Timo Soini, för EFD-gruppen. – (FI) Fru talman! Jag talar som finländare och som en person från de nordiska
länderna. Island är en suverän och oavhängig stat och kommer själv att fatta beslutet. Min rekommendation
till er är följande: Gör inte detta mot er själva. Ni är mycket mer värdefulla som en del av Europa, men utanför
EU. Norge, Schweiz och Island har en intelligent, välmående existens i Europa utanför EU.

Vi i Finland har 15 års erfarenhet av detta och jag är inte alls nöjd. Ett litet lands inflytande är obefintligt: de
stora länderna dominerar. Ni har mycket som är bra i ert land och ni uppfyller verkligen kriterierna. Ni är
en stark nordisk demokrati, där folkomröstningarna inte gör narr av demokratin. När Norge sade nej 1994,
röstade de inte igen. När Sverige sade nej till att ge upp kronan, röstade de inte igen. På andra håll i Europa
röstar man dock igen ett år senare om resultatet inte blev det rätta. Gör inte detta mot er själva.

Nick Griffin (NI). – (EN) Fru talman! Det kännetecknade draget i EU-konspirationen, förutom endemiskt
slöseri och bedrägeri, är att EU kör över folkets verkliga vilja. Kampanjen för att skrämma Island till att
underkasta sig EU-styre är ett exempel. Gallupundersökningarna visar att 60 procent av islänningarna vill
behålla sin frihet genom att förbli utanför EU. Endast 26 procent har för närvarande låtit sig luras av de stora
mediebolagens EU-positiva propaganda.

Detta är knappast överraskande. Islänningarna har världens längsta tradition av verklig demokrati. De vill
inte byta ut den mot att styras av icke-folkvalda kommissarier. Islänningarna har en del av de sista goda
fiskbestånden i världen. De vill skydda dem mot att förstöras på samma sätt som EU-medlemskapet har
förstört Storbritanniens fiskbestånd. Islänningarna är stolta över sina anor från vikingarna, sin levande kultur
och identitet. EU-styre skulle döma Reykjavik att bli en miniatyravbild av de muslimska gettona i Londonistan,
Paris, Bryssel och Köpenhamn! Från euroodjurets innersta uppmanar jag därför folket på Island: Ge inte upp
er frihet! Säg nej till EU!

Elmar Brok (PPE). – (DE) Fru talman, herr Füle, herr Vanackere, mina damer och herrar! Jag välkomnar
Islands anslutning till EU eftersom landet som medlem av EES redan uppfyller många av de nödvändiga
villkoren. Det är en av de bäst fungerande demokratierna som jag känner till och jag anser att EU med glädje
kommer att fungera som skyddszon för Island, vilket är skälet till Islands ansökan. Vi bör dock också göra
klart att det är i vårt intresse att Island blir medlem av EU.

Dessutom finns det en hel rad frågor som inte täcks av EES. Valfångst är definitivt en av de frågor som bör
nämnas, tillsammans med en rad andra frågor som bland annat gäller den fria rörligheten för kapital och
jordbruk och som behöver lösas.
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Jag anser det särskilt viktigt att se till att den isländska regeringen försöker få folkets stöd för anslutningen.
Förhandlingar i full vetskap om att regeringen inte har majoriteten av befolkningen bakom sig kommer att
binda upp resurser på ett oacceptabelt sätt. Jag vill därför göra detta klart så att vi inte förhandlar i onödan.

Arlene McCarthy (S&D). – (EN) Fru talman! Det råder ingen tvekan om att Islands hem finns i EU och det
kanske är en överraskning för Nick Griffin att Island redan frivilligt tillämpar två tredjedelar av EU:s lagar,
frivilligt är medlem av den inre marknaden och frivilligt ingår i Schengenområdet.

Det som jag vill framhålla i dag är att vi behöver hitta lösningar på finanskrisen. Den har varit en dominerande
faktor i vår beslutsprocess för EU-politiken. Herr kommissionsledamot! Som ni vet kommer parlamentet i
dag att rösta om paketet om finansiell tillsyn och kapitalkrav för institutioner samt regler för bankirers lön
och ersättning. Därför är det viktigt att vi i efterdyningarna av Islands bankkollaps förstärker vårt partnerskap
om finansiell reform. Jag är därför glad över att detta utgör en viktig del – och en tidig del – av förhandlingarna
med Island.

Det finns förstås – som många kolleger har sagt – ett stort, ouppklarat problem som behöver lösas. I
Icesave-förhandlingarna mellan Storbritannien, Nederländerna och Island måste man hitta en rättvis och
skälig lösning på ersättningen till spararna. I min egen valkrets finns det faktiskt en välgörenhetsorganisation
för cancervård som förlorat sina donationsmedel och som måste kompenseras av vår regering. Jag är därför
glad över att kommissionen och rådet erkänner vikten av en sådan lösning.

Jag vill återigen betona att finansiella tjänster och förbättrad tillsyn måste vara en viktig del av förhandlingarna
för den europeiska ekonomins skull, inte bara för Island och andra medlemsstater.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Fru talman! Island är i ett unikt läge för att genomföra
förhandlingarna snabbt, och landet har som andra redan har nämnt antagit en betydande del av
gemenskapsrätten genom sitt EES-medlemskap. Över 35 olika aspekter av EU-politiken ska gås igenom,
bland annat delar av konkurrenspolitiken, finansiella tjänster, jordbruk och fiske.

Som ordförande i Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge och
för EES gemensamma parlamentarikerkommitté är jag starkt övertygad om att förutom de politiska
förhandlingar som nu inleds, är det av lika stor betydelse att främja den politiska dialogen mellan EU och
Island och civilsamhällets dialog. Av tradition är anslutningsförhandlingarna en process vars resultat inte
garanteras i förväg och vars framsteg är beroende av båda parters goda vilja. Därför är det exempelvis viktigt
att Icesave-frågorna förblir en bilateral affär.

Min enkla rekommendation till den isländska befolkningen som kanske är misstänksam på det här stadiet,
är att vänta tills slutresultatet är klart innan de bestämmer sig. Det är inte frågan om att skrämma Island, så
som Arlene McCarthy sade. Islänningarna är intelligenta människor och de kommer när förhandlingarna är
klara att bestämma var deras framtid finns.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Fru talman! Som nederländsk medborgare anser jag självklart att det
är absolut avgörande att vi kommer fram till ett avtal med Island om de skulder som Icesave ådragit sig, men
den diskussionen får under inga omständigheter vara ett hinder för att inleda förhandlingarna nu. Jag
värdesätter därför mycket den konstruktiva ståndpunkt som mina nederländska kolleger i Europaparlamentet
har intagit i denna fråga. Till syvende och sist kommer Islands anslutning till EU i sig själv att fungera som
vår garanti för att landet slutligen kommer att betala tillbaka pengarna.

Jag ska nu gå över till en andra aspekt, nämligen valfångsten. Europa har tagit upp valar på förteckningen
över skyddade arter. Europeiska länder bedriver inte valfångst. Om Island vill bli medlem av EU – och det
hoppas jag – måste landet stoppa valfångsten och jag anser att det är vår uppgift i parlamentet att framföra
det budskapet. Låt oss dock inte starta ett gräl om valfångst nu när förhandlingarna just har börjat.

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Fru talman! Islands ansökan om anslutning till EU är förnuftig och förtjänar
vårt stöd. Till skillnad från Turkiet ligger Island i Europa och har sedan länge socioekonomiska, kulturella
och ideologiska likheter med Europa. Även detta skiljer landet från Turkiet.

Islands anslutning tillåts därför att landet uppfyller Köpenhamnskriterierna men dess tvist med Nederländerna
och Storbritannien om Icesave-sparmedlen är en ännu viktigare fråga. Den måste lösas i tid och på ett lämpligt
sätt. Förhandlingarna om de finansiella kapitlen i anslutningsavtalen kan slutföras först när det finns ett
fullständigt avtal om att Island ska betala tillbaka pengarna och vi har fått klarhet om den saken. För min del
är det ett stående krav. Utan pengar, ingen anslutning.
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Nigel Farage (EFD). – (EN) Fru talman! Vi talar om ett litet samhälle i Atlanten med ett parlament som har
funnits i över tusen år. Vi talar om en plats med mycket goda utbildningsnivåer. Vi talar om en plats där
människor faktiskt tänker sig för innan de hoppar. Jag anser att det är därför som ungefär två tredjedelar av
befolkningen enligt opinionsundersökningarna har bestämt sig: de vill inte gå med i EU. Det kommer inte
att ske!

Jag kan bara säga: Lyckliga gamla Island! Eftersom de inte varit med i den här klubben, eftersom de inte
kapitulerat för euron, har de kunnat devalvera sin krona i konkurrenssyfte, vilket har varit bra för deras
ekonomi. Det har lett till en boom för turismen och jag hade väntat mig att länder som Grekland skulle vara
mycket avundsjuka på dem.

Och de har en exklusiv ekonomisk zon på 200 sjömil för sitt fiske, som de erövrade under torskkrigen med
Storbritannien på 1970-talet. Offra inte det! Skänk inte bort det! Lita inte på era egna karriärpolitiker, för
om ni gör det kommer de att ta er viktigaste förnybara resurs från er! Gör det inte!

Krisztina Morvai (NI). – (EN) Fru talman! Eftersom jag är människorättsförespråkare följer jag Islands
anslutningsprocess i perspektivet av de mänskliga rättigheterna – och måste jag säga, med stor oro.

Jag har bara en minut på mig att tala om frågan om de mänskliga rättigheterna – främst, naturligtvis, för dem
som motsätter sig, ifrågasätter eller protesterar mot anslutningen – och jag vill påminna de isländska
medborgarna om två viktiga saker. Den ena är att ni har en grundläggande mänsklig rättighet enligt modern
lagstiftning om de mänskliga rättigheterna, nämligen att bli korrekt, exakt och riktigt informerade om
offentliga angelägenheter – inte bara om de positiva sidorna utan även om de negativa sidorna av anslutning.
De av er som vill göra kampanj mot en anslutning har precis samma rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet
som de som är för anslutningen. Ni har precis samma rätt till offentlig finansiering utan diskriminering och
samma rätt att få tillgång till offentliga medier, tv osv. Hävda era rättigheter innan det är för sent.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Fru talman, mina damer och herrar! Vi tackar Cristian Preda för hans
goda och konstruktiva samarbete.

Fru talman! Under anslutningsförhandlingarna är det viktigt att ni inte inger kandidatlandet falska
förväntningar och att ni också upptäcker mycket svåra problem. Under processen måste ni också vara
objektiva och vi vet att kriterierna också måste uppfyllas. Därför är det viktigt att Island uppfyller alla
skyldigheter enligt EU:s regelverk. Precis som Europeiska kommissionen har jag dragit slutsatsen att Island
inte utövar tillräcklig tillsyn över sina finansiella marknader. Jag har också dragit slutsatsen att dess
underlåtenhet att införa ett garantisystem för bankinsättningar har lett till problem med minst två
medlemsstater: Nederländerna och Storbritannien. En annan sak som är en väsentlig del av ett lands anslutning
till EU är att det måste fullgöra sina skyldigheter och komma överens.

Den största utmaningen för Island är att medan samhället och politikerna är övertygade om att de vill ha en
anslutning har landet fortfarande mycket arbete kvar att utföra.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Jag vill först och främst gratulera min kollega Cristian Preda för alla hans insatser
under utarbetandet av betänkandet. Antagandet av betänkandet knappt ett år efter det att Island lämnat in
sin anslutningsansökan är ett budskap om stöd för landets ansträngningar att uppnå integration.

Jag vill framhålla att Island redan har samarbetat med EU i en rad år som medlem av EES sedan 1994 och
Schengenområdet sedan 1996. Därför kommer landet att kunna införa EU-lagstiftningen ganska snabbt.

Jag anser att Islands anslutning är av strategisk betydelse när det gäller att stärka EU:s roll i Arktisområdet
och Nordatlanten. Island skulle därigenom garantera sin stabilitet och EU skulle ansluta ett land som har en
marknadsekonomi och ett demokratiskt system, även om det just nu befinner sig i kris.

Antigoni Papadopoulou (S&D). – (EL) Fru talman! Island är ett litet öland, en av de äldsta demokratierna
i Europa, med en av de mest stabila ekonomierna i världen. Det har nyligen hamnat i centrum av den
internationella finansiella och monetära krisen. En av dess största banker gick omkull och dess nationella
valuta föll, vilket lett till ökad arbetslöshet och till att fler företag gick i konkurs samt till ett högt ränteläge.

Därför finns det ett direkt och brådskande behov i dag av att organisera systemet för finansiell tillsyn och
insättningsgarantisystemet. Att Island har ambitioner om att bli ansluten till EU tyder på ett förtroende för
det europeiska bygget.
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Landets anslutning kommer att bli klart enklare än Turkiets, eftersom Island är EES-medlem, är ett helt
demokratiskt land och har antagit huvuddelen av EU-lagstiftningen. Dess deltagande i EU kommer att
förstärka EU:s profil i Arktis och öppna ett nytt kapitel i en dubbelriktad kommunikation om fiske- och
valfångstfrågor.

(Talmannen avbröt talaren.)

Chris Davies (ALDE). – (EN) Fru talman! Jag anser att Islands medlemskap skulle förstärka EU:s värden och
jag välkomnar landets ansökan. Jag har fått höra att vårt krav på begränsningar av valfångsten kommer att
leda till ett ramaskri i Island, men islänningarna måste förstå att om inte ett sådant krav ställdes skulle resten
av Europa protestera.

Vi måste erkänna att Island har utomordentligt gott renommé när det gäller bevarandet av havsresurserna
– långt bättre än många av medlemsstaterna. Jag skulle kunna acceptera en överenskommelse som tillät
valfångst enbart för inhemska behov, även om det är uppenbart att islänningarna själva inte tycks vara så
förtjusta i val. Jag kan inte acceptera valfångst för kommersiell export. Jag hoppas att Island kommer att bli
känt som den plats i Europa dit vi reser för att titta på valar, inte för att se dem dödas.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Jag välkomnar Islands ansökan. Jag känner inte till att det är någon
som hotat dem med ett ultimatum. Jag tror att de vill gå med i EU eftersom de, för att citera den belgiska
premiärministerns ord tidigare, ser EU som en garanti för välstånd.

Vi måste sända ut ett klart och tydligt budskap om att det inte finns några garantier för välstånd. Det är en
dubbelriktad gata. För att parafrasera den framlidne amerikanska presidenten John F. Kennedys ord bör vi
säga till medlemsstaterna och ansökarländerna: ”Fråga inte vad EU kan göra för dig, utan vad du kan göra
för EU”. Det finns ingen guldgruva här som folk kan sticka händerna i och bli rika.

Jag välkomnar också Islands ansökan eftersom den, som andra talare har sagt, kommer att ge oss tillfälle att
reformera den gemensamma fiskeripolitiken. Jag vet att människor i mitt eget land känner sig mycket
bedrövade över den rådande situationen, särskilt inom den del av samhället som är beroende av fiske. Om
Island är med kan en omförhandling av den gemensamma fiskeripolitiken förändra detta.

Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Fru talman! Enligt min mening tycks det finnas två motstridiga punkter
om fisket i vår resolution. I punkt 26, som jag kommer att rösta mot, sägs det: ”Europaparlamentet uppmuntrar
Island att vidta åtgärder i fråga om den egna fiskeripolitiken för att underlätta övergången till den gemensamma
fiskeripolitiken.” Knappast den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken? Islänningarna kommer säkerligen
inte att frivilligt ansluta sig till en gemensam fiskeripolitik som har misslyckats för oss, precis som den
kommer att misslyckas för dem?

I punkt 25 erkänns däremot Islands ”ansvarsfulla och hållbara” inställning till fiske, och man efterlyser
konstruktiva förhandlingar om fisket ”så att man vid förhandlingarnas slut ska ha kommit fram till en för
båda parter tillfredsställande lösning som utgår från bästa praxis och som skyddar både yrkesfiskarnas och
konsumenternas intressen i både EU och Island”.

I fråga om den punkten, som jag stöder, anser jag att det snarast behövs diskussioner med Island om frågan
om makrillfisket, vilket jag tror att kommissionsledamoten är medveten om. Dessa diskussioner bör
tidigareläggas. Jag anser också att Island har en roll att spela i angivandet ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Jag anser att vi alla betraktar Island som en del av Europa kulturellt, historiskt
och geografiskt. Vi välkomnar därför den isländska regeringens ansökan om anslutning till EU.

Island är ett högst demokratiskt land som tillför EU en stor erfarenhet på området förnybar energi, geotermisk
energi och miljöskydd, och genom sin erfarenhet kan landet mycket effektivt berika EU:s politik inom miljö-
och energisektorerna.

Det är uppenbart att anslutningen av Island till EU skulle berika EU, men en grundläggande fråga återstår,
nämligen om befolkningen på Island vill ge upp en del av sitt självbestämmande till Bryssel och åta sig att
respektera EU:s rättigheter i fråga om sitt land.

Det ser ut att bli fortsatta problem när det gäller den frågan.
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Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Låt mig ännu en gång visa min uppskattning över
Europaparlamentets roll, inbegripet det resolutionsförslag som lagts fram om Island.

Utvidgningen är verkligen en mycket svår process och den kommer inte att användas för att hota någon –
inte här i EU och inte i något ansökarland. Inte bara i slutet av processen under hela dess förlopp ska det
klargöras att medlemskap är ett mervärde för både Island och EU.

Under dagens diskussioner har jag hört en rad viktiga synpunkter om valfångst, fiskeripolitik och offentligt
stöd. Jag tar dem på stort allvar och de kommer att finnas högt upp på min prioriteringslista under
anslutningsförhandlingarna.

Steven Vanackere, rådets ordförande. – (NL) Fru talman! Jag vill tacka föredraganden Cristian Preda, som har
nämnt det goda samarbetet mellan Europaparlamentet, kommissionen och rådet, ett samarbete som det
roterande ordförandeskapet sätter stort värde på.

Precis som kommissionsledamoten Stefan Füle redan har nämnt – och som många av er också har påpekat
– har Island verkligen redan hunnit långt när det gäller att införa gemenskapsrätten, men vi har konstaterat
ett antal återkommande problem, så som Icesave, valfångsten och rättsväsendets oberoende. Mina damer
och herrar! Anslutningen fortsätter att grundas på resonemanget att alla parter ska ha något att vinna som
härrör inte bara från Islands önskan om att dra fördel av integrationen utan från en motsvarande önskan
från EU:s sida. I det sammanhanget finns det verkligen inte utrymme för utvidgningströtthet och vi ska
tillsammans med kommissionsledamoten Stefan Füle göra allt vad vi kan för att fortsätta att styra dessa
processer i rätt riktning.

Talmannen. – För att avrunda debatten vill jag meddela att ett resolutionsförslag(1) har lagts fram i enlighet
med artikel 110.2 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag den 7 juli 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Diane Dodds (NI), skriftlig. – (EN) På det här stadiet är det värt att framhålla att den besvärliga situation som
tusentals medborgare i Storbritannien hamnat i på grund av att flera isländska banker inställt sina betalningar
fortsätter. Dessa problem, och framför allt Icesave-tvisten, måste lösas innan Islands anslutning godkänns.
Det finns naturligtvis andra skäl till vara försiktig med Islands anslutning till EU. Island vill förståeligt nog
skydda sin egen fiskesektor. Eftersom fisk är landets främsta export och huvudsakliga källa till inkomster i
utländsk valuta, framhåller Island de positiva sidorna av sin fiskeriförvaltningspolitik jämfört med de negativa
sidorna i EU:s misslyckade fiskeripolitik. Sett ur de EU-fiskares perspektiv som bedriver pelagiskt fiske i norr
är fritt tillträde till våra vatten just det som Island hoppas att vinna från de pågående fiskeriförhandlingarna.
De isländska fiskarna är ett mycket påtagligt hot mot ett hållbart och välförvaltat makrillbestånd i EU:s och
Storbritanniens vatten. De pågående förhandlingarna med Island är ett idealiskt tillfälle att avråda Island från
att fiska makrill på en ohållbar nivå. I ivern att utöka EU-klubbens medlemskrets får inte de europeiska och
brittiska spararnas och våra fiskares intressen åsidosättas.

Krzysztof Lisek (PPE), skriftlig. – (PL) Fru talman, mina damer och herrar! Polen ligger långt bort från Island,
men det finns minst två skäl till att vi stöder Islands ansträngningar att gå med i EU. För det första tillträdde
vi själva EU för inte så länge sedan, och vi kommer alla klart ihåg hur oerhört viktigt det var för oss. EU får
inte vara en exklusiv klubb utan medlemskapet bör vara öppet för andra länder. Det andra skälet är att
omkring 30 000 polacker arbetar på Island – främst i fiskeindustrin. I det sammanhanget har jag flera
kommentarer: Jag är glad över att förhandlingarna om en utvidgning av EU till att omfatta Island befinner
sig på ett långt framskridet stadium och att Europeiska rådet den 17 juni fattade beslut om att inleda
förhandlingarna med Island. Det är också viktigt att Island godkänner att de principer som styr förhandlingarna
är av universell karaktär. Att påskynda förhandlingsvägen för Islands anslutning förefaller vara en dålig
signal, särskilt för länderna på västra Balkan. En viktig fråga gäller de isländska medborgarnas beredvillighet
att reglera frågorna om betalning av ersättning till regeringarna i Storbritannien och Nederländerna för
förluster som dessa länder åsamkats till följd av Icesave-konkursen. Jag anser dock att bilaterala tvister inte
bör få inverka på processen för en eventuell anslutning.

(1) Se protokollet.
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Catherine Stihler (S&D), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar Islands ansökan om EU-anslutning. Den har varit
på gång sedan länge och vi behöver förhandla om och diskutera frågan uppriktigt för att se till att Island
välkomnas som en fullvärdig medlem av EU-familjen.

(Sammanträdet avbröts för en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

Richard Howitt (S&D). – (EN) Fru talman! Jag begärde ordet för att genom er be talmannen att snarast
göra framställningar till Maldivernas regering med anledning av att parlamentsledamöter från oppositionen
i förra veckan greps utan att informeras om vad de anklagades för och fortfarande hålls i husarrest. Det har
påståtts att de har handlat i strid med konstitutionen, vilket är en anklagelse som måste underbyggas eller
dras tillbaka.

Utan att kommentera landets inrikespolitik är det riktigt att Europaparlamentet uttalar sig för demokratiska
institutioner och för säkerhet och skydd för parlamentsledamöter som är våra kolleger när dessa utsätts för
hot. I dag har armén satts in på gatorna och det råder stor oro i huvudstaden, men i dag anländer även Sri
Lankas president för att försöka medla mellan parterna.

Europaparlamentet bör ansluta sig till EU:s uppmaning till lugn och till ett lösande av tvisten och önska Sri
Lankas president lycka till med genomförandet av hans uppdrag.

Talmannen. – Herr Howitt! Tack för att ni uppmärksammade oss på denna sak.

8. Omröstning

Talmannen. – Nästa punkt är omröstningen.

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

8.1. Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och
ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui)
(omröstning)

– Före omröstningen:

Saïd El Khadraoui, föredragande. – (NL) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill be er stödja min begäran
om att omröstningen om mitt betänkande ska ske genom namnupprop. Jag har informerat
skuggföredragandena om detta och så vitt jag förstår stöder de min begäran. Jag anser att det skulle tydliggöra
det breda stöd som betänkandet har fått i utskottet för ekonomi och valutafrågor. Tack för er förståelse.

(Begäran om omröstning genom namnupprop bifölls.)

8.2. Nya livsmedel (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (omröstning)

– Angående omröstningen om ändringsförslag 5:

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill be om en elektronisk kontroll av
ändringsförslag nummer 5.

Mário David (PPE). – (EN) Fru talman! Jag anser att efter resultaten av de föregående omröstningarna och
eftersom vi behöver en kvalificerad majoritet, är det ett demokratiskt krav att vi gör om omröstningen om
ändringsförslag nummer 5.

(Applåder)

8.3. Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar) (omarbetning) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (omröstning)
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8.4. Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på
marknaden (A7-0149/2010, Satu Hassi) (omröstning)

– Efter omröstningen:

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (EN) Fru talman! Förlåt men jag skulle vilja göra ett klargörande om
PPE-gruppens omröstningslista för alla betänkanden i tillsynspaketet, nämligen att i slutomröstningen om
lagstiftningsresolutionerna bör alla PPE-gruppens röster i omröstningarna genom namnupprop vara för.
Detta är ett klargörande för att undvika missförstånd.

8.5. Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (omröstning)

– Före slutomröstningen:

Antolín Sánchez Presedo, föredragande. – (ES) Fru talman! Jag hänvisar till artikel 57.2 i arbetsordningen
när jag helt enkelt säger att de ändringsförslag som vi har godkänt troget och mycket klart avspeglar
parlamentets ställningstagande till det s.k. Omnibussdirektivet som ingår i tillsynspaketet, men att texten
inte är den sluttext som man kom fram till under trepartsdialogen med kommissionen och rådet, så som vi
hade önskat.

Vi bad kommissionen och rådet att allvarligt överväga denna text, där deras ståndpunkt beaktas, och det
belgiska ordförandeskapets begäran om lite tid för att försöka komma fram till en snar överenskommelse.
Jag kommer därför att begära att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution bordläggs och att
betänkandet återremitteras till utskottet.

Jag ska mycket tydligt säga att detta är den sista möjligheten för parlamentet att uppnå en överenskommelse
vid förstabehandlingen, och jag vill också informera talmannen om följande: Om voteringen gäller huruvida
vi ska eller inte ska rösta om förslaget till lagstiftningsresolution, kommer jag att begära att voteringen gäller
avslag.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Fru talman! Först och främst vill jag tacka Sánchez Presedo
för det som han just har sagt. Jag vill också tacka de andra föredragande som har gjort och fortsätter att göra
ett fantastiskt arbete och även alla som assisterar dem.

Jag talar för ordförande José Manuel Barrosos kommission när jag säger att vi erkänner det politiska syfte
och det samförstånd som parlamentet visat i fråga om en grundläggande fråga som kommissionen tagit upp
i olika rapporter och förslag för att få till stånd ett effektivt och trovärdigt tillsynssystem.

Detta är en grundläggande fråga eftersom den är avgörande för framgången för en rad andra beslut om insyn,
tillsyn och – skulle jag vilja säga – moraliska normer inom samtliga finansiella tjänster där dessa element har
varit besynnerligt frånvarande i ungefär 15 år, vilket den senaste krisen visade.

Sánchez Presedo! Vi behöver lite mer tid om vi ska kunna uppnå målet att inrätta denna struktur. Det belgiska
ordförandeskapet behöver lite mer tid på sig för att få rådets politiska vilja att överensstämma med
parlamentets, så som ni har framfört den, och med kommissionens. På kommissionens vägnar vill jag säga
att rådet helt måste erkänna samförståndet och beslutsamheten och använda den tid som ni ger det för att
uppnå denna ambitionsnivå. Under alla omständigheter pågår naturligtvis diskussioner. Kommissionen
kommer inte och kan inte ta ställning till samtliga ändringsförslag som har lagts fram hittills, även om många
av dem överensstämmer med vår egen ståndpunkt.

Samtidigt som jag säger att jag godkänner det förfarande som ni föreslår, vill jag bekräfta att kommissionen
kommer att vara till hands dygnet runt under de kommande dagarna så att vi kan uppnå denna
samförståndsnivå och så att vi den 1 januari kan inrätta tillsynsinstitutioner, myndigheter och en
systemriskkommitté som inte bara är trovärdiga utan även fungerar effektivt.

José Manuel García-Margallo y Marfil, för PPE-gruppen. – (ES) Fru talman! På min grupps vägnar – och jag
tror även på alla föredragandes – kommer jag att begära omröstning genom namnupprop om kommissionens
ändrade förslag i följande betänkanden i paketet: Giegold- och Goulardbetänkandet samt mitt eget betänkande
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och Skinnerbetänkandet. Det är viktigt att veta att parlamentet har det mandat som krävs för att förhandla
med rådet.

Antolín Sánchez Presedo, föredragande. – (ES) Fru talman! Jag vill be er att mycket tydligt redogöra för
omröstningen. Om voteringen gäller huruvida vi ska rösta om förslaget till lagstiftningsresolution kommer
jag att begära en votering om avslag, men om voteringen gäller bordläggning av omröstningen skulle jag
rekommendera en votering om bifall.

Jag vill därför be er att mycket tydligt ange vad det är vi kommer att rösta om.

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.6. Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (A7-0169/2010, Sven
Giegold) (omröstning)

– Före slutomröstningen:

Sven Giegold, föredragande. – (DE) Fru talman! Tack för denna imponerande majoritet. Det finns bara en
sak som jag vill säga. Denna bordläggning bör ses som en av parlamentets starka sidor, snarare än som en
svaghet. Vi vet att vi har möjlighet att bedöma EU:s nya paket för tillsyn av de finansiella marknaderna helt
på grundval av om det inbegriper starka befogenheter på EU-nivå. Vi kommer inte att ge vika för påtryckningar.
Vi kommer att ge rådet tid att komma fram till en förnuftig ståndpunkt som vi kan rösta om.

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.7. Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd
(A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (omröstning)

– Före slutomröstningen:

Sylvie Goulard, föredragande.– (FR) Fru talman! Jag har inget att tillägga till vad mina parlamentskolleger
har sagt. Ordförandeskapet är inte här, men jag skulle vilja framhålla att majoriteten av parlamentsledamöterna
är klart för ett starkt tillsynssystem. Jag hoppas därför att rådet kommer att kunna beakta detta när det märker
hur många medlemsstater som också är överens med oss.

(Applåder)

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.8. Europeiska bankmyndigheten (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y
Marfil) (omröstning)

– Före slutomröstningen:

José Manuel García-Margallo y Marfil, föredragande. – (ES) Fru talman! Jag vill helt enkelt tacka de övriga
föredragande, eftersom vi har arbetat tillsammans på ett exemplariskt sätt med vad som var ett svårt paket:
vi hade framför oss en rådsöverenskommelse som har antagits enhälligt.

Parlamentet har nu ett mandat som också godkänts praktiskt taget enhälligt, med den enorma fördelen av
att vinden blåser i parlamentets riktning och inte i den riktning som finns i rådets text, som nu förefaller
extremt förlegad.

Ett tack till min grupp och till alla grupper, samt till parlamentet som i dag har vunnit en viktig seger.

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.9. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (A7-0170/2010, Peter
Skinner) (omröstning)

– Före slutomröstningen:
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Peter Skinner, föredragande. – (EN) Fru talman! Av samma skäl som mina kolleger och medföredragande
har begärt bordläggning begär även jag att detta betänkande bordläggs för att ge oss den tid som vi verkligen
behöver för att ha en grundlig diskussion med rådet om vad det nu kan vara som rådet kommer tillbaka till
oss med.

Jag anser att detta kan bli en bra överenskommelse. Jag anser att detta kommer att hjälpa oss i dag att inta
den starka ståndpunkt som vi behöver, även om vi har närmat oss varandra från olika håll, för att kunna
diskutera den uppgörelsen med kommissionen och rådet.

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.10. Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad
tillsynsbedömning av ersättningspolitik (A7-0205/2010, Arlene McCarthy)
(omröstning)

8.11. Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska
systemrisknämndens verksamhet (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells)
(omröstning)

– Före slutomröstningen:

Ramon Tremosa i Balcells, föredragande. – (EN) Fru talman! Jag föreslår också att omröstningen om förslaget
till lagstiftningsresolution bordläggs. I går eftermiddag under debatten om lagstiftningspaketet fanns ingen
från rådet på plats i parlamentet.

(Slutomröstningen sköts upp.)

8.12. Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (A7-0213/2010, Elisa
Ferreira) (omröstning)

8.13. Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (omröstning)

– Före omröstningen:

Anni Podimata (S&D). – (EL) Fru talman! Ordningsfrågan gäller omröstningen om ändringsförslag nr 2.
Om ändringsförslag nr 2 antas, är den ursprungliga punkt 14 överspelad eftersom ändringsförslag nr 2 gäller
punkt 14.

– Före omröstningen om ändringsförslag 6:

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Fru talman! Som samordnare för gruppen Progressiva förbundet av
socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet vill jag kommentera ändringsförslag nummer 6. Jag
vill uppmana min grupp att rösta för ändringsförslag nummer 6, och inte enligt våra
röstningsrekommendationer. Det finns ett misstag i listan. Vi bör rösta för ändringsförslag nummer 6 och
detta kommer nog att klargöra hur vi ska rösta nu i ett avgörande läge.

8.14. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (B7-0407/2010)
(omröstning)

9. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Betänkande: Khadraoui (A7-0208/2010)

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Vi röstade för Saïd El Khadraouis betänkande om ersättningen till
befattningshavare i börsnoterade bolag.
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I mitt hemland Frankrike rekryteras de flesta av dessa befattningshavare från de högre nivåerna inom
statsförvaltningen genom adjungering, och de tjänar massor med pengar på att delta i styrelsemöten och
genom att få ut bonusersättningarna. När de avgår har de en fallskärm och belönar sig själva med en ersättning
som inte har något som helst samband med deras verkliga bidrag till bolagen, vars aktieägare och anställda
dessutom ofta drabbas av deras åtgärder eller oduglighet.

Detta cyniska beteende är fullständigt oacceptabelt. Det får inte fortsätta. Det måste absolut stoppas om vi
vill undvika att sätta marknadsekonomin och kapitalismen i vanrykte.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Fru talman! Jag märker att vi nu förmodas reglera anställningsvillkoren inom
den privata sektorn. En del av de ärade ledamöterna i kammaren kanske erinrar sig att de kommer från länder
där detta var det normala förhållandet. Även mitt eget land togs några tveksamma steg utmed den vägen
under 1970-talet med olycksdigra följder.

Det är inte regeringens sak att tala om för människor vad de ska tjäna. Fru talman! Om jag vill arbeta för er
och ni vill anställa mig, och vi båda är nöjda med villkoren i vårt avtal, är det fel av staten att gå emellan oss
och förklara att avtalet är olagligt – och ännu mer så om EU gör det.

Jag förstår att människor är arga på bankerna för närvarande men förslaget är inte en proportionell reaktion
på ett identifierat problem. Det är som att släppa ut ångan. Det är ett uttryck för primitiv ilska. Vissa av oss
var emot dessa räddningsaktioner redan från början. Vi förstod aldrig varför vi skulle använda skattebetalarnas
pengar till att rädda några mycket välbärgade enskilda personer från konsekvenserna av deras egna fel.

Det är verkligen en smula magstarkt att ni som insisterade på dessa räddningsaktioner nu klagar över och
försöker reglera bankerna. Även om vi skulle behöva göra detta, bör det ske genom verkligt demokratiska
nationella regler i medlemsstaterna – inte föreskrivas av Bryssel utan demokratiskt samtycke.

Syed Kamall (ECR). – (EN) Fru talman! Tack, och det är underbart att se att ni är tillbaka i talmansstolen
igen. Jag anser att vi alla är överens om att ersättningar bör vara i samklang med prestationerna. Vi har alla
blivit upprörda över att se hur direktörer, bankirer och andra tycks bli belönande för sina misslyckanden,
särskilt när deras åtgärder har lett till en ökad skuldsättning och bidragit till kreditbubblan och de problem
vi har fått. Vi bör dock vara medvetna om de oavsiktliga konsekvenserna av all reglering, och jag är rädd för
att vi alltför ofta inte är det.

Om man reglerar den rörliga delen av ersättningen, om man reglerar bonusar på ett sätt som inte
överensstämmer med prestationerna, hur kommer dessa organisationer att reagera? De kommer helt enkelt
att öka den icke-rörliga delen. Den kommer att höja grundlönen och minska den rörliga delen av ersättningen.
Vad man då till sist får är en situation där prestationer och belöningar faktiskt ännu mindre stämmer överens
än tidigare. Låt oss se till att vi undersöker de oavsiktliga konsekvenserna av våra åtgärder.

Andrabehandlingsrekommendation: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Syftet med betänkandet är att reglera
utsläppandet på marknaden av nya livsmedel från tredjeländer genom att fastställa bestämmelser för
godkännande, tillsyn, märkning och användning av nya livsmedel.

Vid förstabehandlingen bekräftade parlamentet sitt mål att garantera en högre nivå av skydd av människors
liv och hälsa, djurens hälsa och välbefinnande, miljön och konsumentintressena. Rådet beaktade dock endast
delvis dessa faktorer vid förstabehandlingen.

Eftersom de viktigaste ändringsförslagen från förstabehandlingen inte beaktades av rådet, lade vi fram dem
på nytt i parlamentet. De gällde i synnerhet frågan om klonade djur i livsmedel och foder, där de nödvändiga
konsumentgarantierna genom mina ändringsförslag, som antogs och röstades igenom i dag, införs om
ursprunget för de ingredienser som används i framställningsprocesserna.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Fru talman! För en månad sedan röstade vi om exakt och enhetlig
märkning av livsmedel för att se till att konsumenterna får tillgång till den information som de behöver om
vad som använts för att framställa de saker som de förtär. Vi bryr oss om européernas hälsa och vi kan inte
tillåta att livsmedel som framställts från klonade djur eller från djur som fötts upp från kloner finns på hyllorna
i våra butiker. Det europeiska jordbruket upprätthåller höga normer och kan leverera hälsosamma produkter
av bästa kvalitet, som framställs under villkor som inte hotar miljön. Därför ska vi inte behöva sluta att äta
livsmedel som vi är säkra på till förmån för oprövade och ovissa experiment.
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Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Även livsmedelssektorns teknik
kräver att medlemsstaterna och därmed EU ständigt antar förordningar och lagstiftningsåtgärder för att först
och främst skydda hälsan men även livsmedelskvaliteten. Detta måste naturligtvis ske i överensstämmelse
med den fria rörligheten för livsmedel, men under förutsättning att de är säkra och nyttiga. Detta är ett viktigt
krav för en korrekt och effektiv lagstiftning, just därför att den är till för att skydda människors hälsa.

Den åtgärd som vi antog i dag, i överensstämmelse med rådets förslag, innebär således ett förslag om att alla
produkter med vissa innovativa egenskaper ska tas upp på en särskild förteckning så att människor blir
medvetna om att produkterna framställts genom tekniker som innebär genetisk modifiering av livsmedlen,
särskilt sådana som importeras från tredjeländer utanför den inre marknaden. Därför anser vi att den antagna
åtgärden är tillfredsställande inom detta regelverk.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Fru talman! Jag vill först och främst säga att det inte finns några ekonomiska krav
på att tillhandahålla klonat kött som livsmedel. För det andra är utvärderingen av riskerna med att äta klonat
kött långt ifrån slutförd. Min huvudpoäng är dock att klonade djur inte är förenligt med EU:s
djurhälsolagstiftning. Därför är klonade djur för livsmedelsproduktion inte tillåtligt. Det bör förbjudas. Jag
tror att EU:s befolkning förväntar sig ett tydligt ställningstagande från oss i denna fråga.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Jag stödde detta viktiga betänkande. Den snabba utvecklingen av forskning
och teknik har skapat förutsättningar för mycket avancerade och innovativa processer och metoder för
livsmedelstillverkning. Det finns dock allvarliga farhågor om effekten på människors hälsa av livsmedel som
producerats med hjälp av genetisk ingenjörskonst, modifiering av somatiska gener och nanotekniker.
Utvecklingen av forskning och teknologi är oundviklig och viktig i dagens värld men samtidigt måste den
vara säker och skingra misstankarna om negativa konsekvenser för människors hälsa. Därför måste ytterst
strikta bestämmelser om kontroll och tillträde till marknaden tillämpas för livsmedel som tillverkats på detta
sätt, och konsumenterna måste få nödvändig och relevant information om dem och ha valfrihet.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (EN) Fru talman! Jag röstade för att be kommissionen lägga fram ett
förslag om djurkloning med ett förbud mot livsmedel som härrör från klonade djur på den europeiska
marknaden. Konsumenterna i EU vill inte ha det och de bryr sig om djurens välfärd.

Kommissionen har sagt att det inte finns något behov av kloning för att trygga livsmedelsförsörjningen i
Europa. Man vet att det inte är bra för djuren. Kloning är tidsödande och kostsamt. Samtidigt är det mycket
viktigt att fortsätta forskningen och uppmuntra kommissionen och Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet att komma med nytänkande och utveckla teknik för alla övriga aspekter av kloning.

Ett annat viktigt argument är att man i de tekniska testen för närvarande inte kan påvisa skillnaden mellan
klonat och icke-klonat kött, och vi kan därför inte informera konsumenterna och garantera dem den valfrihet
de har rätt till.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Fru talman! Jag röstade för den nya förordningen om nya livsmedel som är striktare
än min grupp önskade eftersom det enligt min mening fortfarande inte finns tillräckligt med information
om exempelvis nanoteknikens effekter på livsmedelsproduktionen.

Parlamentets ståndpunkt är att förbjuda användningen av klonade djur som livsmedelskälla. Detta är mycket
viktigt eftersom klonade djur som har framställts för forskningsändamål har uppvisat helt oväntad
muskeldegeneration, missbildningar och snabbt åldrande celler, och de berörda djuren har levt under endast
en mycket kort tid. Vi känner inte till alla cellförändringar som nanotekniken kan orsaka.

Därför måste vi ha samma sorts omfattande kliniska försök för dessa nya livsmedel som redan finns för
exempelvis nya läkemedel. Det är också viktigt att livsmedel som klassificeras som i allt väsentligt jämförbara
ska märkas med uppgifter om eventuell nanoteknik eller genteknik som använts för produkten, till skillnad
från vad som är fallet i dag. Då kan konsumenterna välja om de vill ta risken eller inte.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) I omröstningen om förordningen om nya livsmedel röstade
jag emot att livsmedel från klonade djur ska få förekomma på EU:s livsmedelsmarknad. Jag röstade emot att
uppfinningar som kött från klonade djur inte skulle omfattas av förordningen. Jag anser att vi måste göra en
klar åtskillnad mellan vetenskaplig forskning och praktisk användning, särskilt när det gäller användning
av sådana livsmedel i våra dagliga liv. En stor andel av EU-medborgarna är emot att klonade livsmedel ska
få förekomma på livsmedelsmarknaden. Detta måste vi därför ta hänsyn till. För det första finns det misstankar
om kvaliteten på sådant kött, och konsekvenserna för människors hälsa måste utredas till fullo. Etiska
överväganden och den etiska aspekten är en annan viktig fråga. I dag sänder vi ut ett ganska tydligt politiskt
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budskap om att vi är emot att klonat kött från klonade djur ska få förekomma på EU:s livsmedelsmarknad.
Vi uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag så att vi kan diskutera frågan
mer ingående.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Fru talman! Jag röstade för att kött från klonade djur ska tas bort från
europeiska menyer och europeiska marknader. För en abortmotståndare var det ett lätt val. Det handlar om
att ta ställning för livet och ett hälsosamt liv. Det är inte bara en fråga om djurens rätt, utan även om deras
välfärd och människornas. Det är mycket viktigt att vi ser till att alla konsumenter får tillgång till livsmedel
utan föroreningar och att marknaden inte får lov att styra konsumenternas beteende på detta sätt.

Vi måste komma ihåg att det fortfarande inte finns några exakta uppgifter från forskningen om kött från
klonade djur och det gäller även för nanotekniken. Tvärtom finns det antydningar om att hälsoeffekterna
inte är renodlat positiva. Det hävdas att förändringar av kosthållningen också kan vara en delorsak till
livsmedelsrelaterade sjukdomar. Vi måste ta ansvar för folkhälsan och hälso- och sjukvården på ett sådant
sätt att vi garanterar att Europas befolkning får tillgång till hälsosam mat utan föroreningar.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Fru talman! Får jag lov att säga vilken glädje det är att nu kunna kalla er min
ärade vän till följd av den koalition som ingen av oss kanske förväntade oss – men nu är vi här. Det finns
högre makter som formar våra mål och yxar till dem som vi vill.

I den andan vill jag tacka er och de andra liberaldemokratiska parlamentsledamöterna för den roll som ni
har spelat i en del av den lagstiftning som antogs i dag – varav en del bordlades – om inrättandet av ett nytt
europeiskt nätverk för reglering av finansiella tjänster. Det tycks mig som om detta har potential att bli en
ny gemensam fiskeripolitik. De finansiella tjänsterna i EU är i mycket hög grad koncentrerade till London,
och om vi fördärvar möjligheterna för London ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Talmannen. – Herr Hannan! Ni skulle tala om Liotardbetänkandet.

Andrabehandlingsrekommendation: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Fru talman! Vi måste utnyttja all tillgänglig teknik som hjälper oss att
minska utsläppen från industrin och därmed skydda miljön. I Europaparlamentets och rådets direktiv
efterlyses införandet av sådan teknik och det finns också en rekommendation om att genomföra enhetlig
lagstiftning och harmonisera införandet av direktivets principer i medlemsstaterna.

En ytterligare punkt som föredraganden uppmärksammar oss på är behovet att undvika ytterligare
administrativa komplikationer på grund av underlåtenhet att införa marknadsinstrument som bidrar till att
uppnå direktivets mål. De positiva resultaten av att göra så skulle bli betydligt större än kostnaderna. Denna
tanke är alldeles definitivt värd att stödja.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Tack vare EU:s integrerade strategi mot
föroreningsproblemet kan vi bli allt mer engagerade och effektiva på institutionsnivå i kontrollen av
industriella utsläpp. Skyddet av den miljö vi lever i är av avgörande betydelse för att vi ska kunna garantera
framtida generationer en så livsduglig miljö som möjligt. Skyddet av luften, marken och vattnet i dag kräver
att vi på varje institutionell nivå utvecklar en strategi för att kontrollera och innesluta förorenande utsläpp
för att minska de miljöskador som uppkom överallt under 1900-talet.

Vi måste dock undvika att inta en alltför strikt hållning mot industrier som har en negativ inverkan på de
globala föroreningarna och som i dessa tider med allvarlig ekonomisk och finansiell kris skulle bli skyldiga
att betala höga eller knappt bärkraftiga anpassningskostnader. Jag stöder betänkandet men jag vill framhålla
att behovet av att uppnå resultat relativt snabbt bör tillgodoses genom mål som tillåter alla medlemsstater
att delta.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Utmaningen att förhindra förorening
från industriella utsläpp är ett mycket aktuellt problem som inbegriper en rad områden, bland annat
naturligtvis miljöskydd, folkhälsa och företagens konkurrenskraft.

Just för att få en integrerad strategi för dessa viktiga områden var syftet med det ifrågavarande direktivet
speciellt att underlätta införandet av bästa tillgängliga tekniker för att kontrollera utsläppen, med
harmoniserade EU-standarder för tillstånd för industrianläggningar som utvecklas för att skydda miljön,
som ofta hotas och äventyras av industriella utsläpp. Allt detta sker dock utan att man beaktar det för våra
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industrier gemensamma behovet av att behålla det konkurrensövertag som är nödvändigt för att klara
framtida utmaningar.

Ett betydande politiskt åtagande och en intensiv och tålmodig medling krävdes om den frågan. Tack vare
denna insats har vi slutligen kommit fram till en uppgörelse under trepartsdialogen. Jag vill därför uttrycka
mitt stöd till betänkandet.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Numera kan miljöföroreningarna inte delas upp i enskilda miljöelement.
Det krävs en integrerad strategi. Det är därför som EU antog IPPC-direktivet om samordnade åtgärder för
att förebygga och begränsa föroreningar, vilket omfattar 52 000 anläggningar. Dessa företag ansvarar för
huvuddelen av alla förorenande utsläpp. Därför kan man utan vidare dra slutsatsen att medan industrin
visserligen är en av de viktigaste beståndsdelarna i ekonomin, är den också en av de mest förorenande
sektorerna. IPPC-direktivet är särskilt utformat för att kontrollera utsläpp från industri- och jordbruksföretag.
Jag anser dock att ett effektivt regelverk kräver att separata rättsakter integreras. Det är endast på det sättet
som vi kan skapa de bästa teknikerna för våra medlemsstater att utarbeta lämpliga referensdokument. Jag
stöder också tanken att minimikrav bör fastställas för att möjliggöra ordentlig kontroll av utsläppen. Därför
röstade jag för förslaget.

Andrabehandlingsrekommendation: Hassi och Lucas (A7-0149/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Fru talman! Förutom skogarnas fundamentala ekologiska roll eftersom
de är de mest stabila ekosystemen och utgör en oskiljbar del av landskapet på vår planet, är de också mycket
viktiga både kulturellt och socialt, särskilt i landsbygdsområden. EU måste vidta beslutsamma åtgärder för
att få bukt med olaglig avskogning. Detta kommer att skydda konkurrenskraften på EU:s timmermarknad
och bidra till att kontrollera de tilltagande klimatförändringarna samtidigt som vi skyddar den biologiska
mångfalden.

Vi får inte heller glömma riskerna för naturkatastrofer i avskogade områden. De katastrofala översvämningarna
under de senaste veckorna har påmint oss om att vattenreglering trots allt är en av skogarnas viktigaste
uppgifter. I den här frågan var det inte möjligt att rösta på annat sätt än för.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Fru talman! Jag välkomnar verkligen att kommissionen vill förbjuda olaglig
avverkning och import av timmer från sådan avverkning till EU. På grund av de dramatiska konsekvenserna
av olaglig avverkning brådskar det med ett förbud. Det var dock viktigt att hitta en rimlig kompromiss som
inte belastar virkesindustrin med onödiga bestämmelser. Jag är glad över att vi lyckats förhindra införandet
av överflödiga bestämmelser och att vi samtidigt på ett effektivt sätt tagit itu med det fortlöpande problemet
med skogsskövlingen. Dessutom har vi avskaffat en orättvis konkurrensfördel som import av billigt, olagligt
timmer medför. Företag som använder skog från lagliga och hållbara källor kommer att dra nytta av detta.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Fru talman! EU:s avsikt att rensa bort olagligt timmer och olagliga trävaror
och förhindra att de kommer in på våra marknader är ett utmärkt syfte och jag röstade för förordningen.
Dess genomförande lämnar dock en del övrigt att önska, som jag vill nämna.

Den olagliga avverkningen av timmer är ett uppenbart orosmoln för lagliga näringsidkare inom skogssektorn
och den måste undanröjas. Motåtgärderna måste dock övervägas noga så att de inte hindrar verksamheten
för dem som följer bestämmelserna. Vi måste komma ihåg att merparten av de trävaror som används inom
EU har ett lagligt ursprung inom själva EU. Problemen finns utanför. Det skulle därför vara frustrerande om
vi utformar så strikta övervakningssystem för oss själva att vi försvagar konkurrenskraften hos sektorn inom
EU utan att samtidigt komma åt själva problemet.

Förbudet mot att släppa ut olagligt avverkade trävaror på våra marknader låter bra men i praktiken kommer
det att förbrylla aktörerna inom sektorn. Kraven på spårbarhet sköttes tidigare genom räkenskaperna, där
företag inom leveranskedjan visste vad de köpte och från vem och till vem som de sålde varorna. Nu när
dessa krav ska utökas till att täcka hela verksamhetskedjan, kan det tyckas som om vi försöker handla inifrån,
trots att problemet är utbrett på annat håll. Återigen kommer EU att plåga sig självt när EU borde försöka
förbättra världen.

Betänkande: Sanchez Presedo (A7-0163/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Fru talman! Vilket problem ska detta betänkande lösa? Vi kan klandra en
massa människor för kreditåtstramningen. Vi kan klandra centralbankerna, vi kan klandra
tillsynsmyndigheterna, vi kan klandra regeringarna för att de håller räntan på för låga nivåer, men tyvärr
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anser jag inte att de förslag som läggs fram är något botemedel på ett identifierat problem. De är snarare
produkten av en ofokuserad och primitiv ilska mot alla som bär kritstrecksrandig kostym eller arbetar med
finansiella tjänster.

Det är förstås bra om man företräder ett land som har ett centrum för finansiella tjänster av försumbar storlek,
men era väljare och mina underhålls indirekt av den enda del av den brittiska ekonomin som genererar det
välstånd som betalar alla regeringens utgifter. Jag ser i dessa förslag, om vi flyttar övervakningsbefogenheterna
från London till Bryssel, en motsvarighet i finansiella termer till den gemensamma fiskeripolitiken, ett system
där Storbritannien i oproportionerlig grad fyller en gemensam gryta som andra har samma rätt att utnyttja.

Jag kan förstå varför vissa ledamöter, antingen av agg mot London eller mot kapitalismen, röstar för detta.
Jag finner det dock förvånande och vanhedrande att våra egna landsmän i kammaren gör samma sak.

Betänkande: Goulard (A7-0168/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag anser att den rådande ekonomiska
och finansiella krisen övertygande har visat hur nödvändigt det är att EU utvecklar ett effektivt, ändamålsenligt
och integrerat finansiellt tillsynssystem för att undvika kriser av detta slag i framtiden.

Jag anser därför att inrättandet av en europeisk systemrisknämnd är bästa möjliga alternativ för att skydda
den inre marknaden, för att se till att besluten blir samstämmiga och för att tillgodose medborgarnas behov,
vilka har väntat på åtgärder sedan en tid tillbaka.

Betänkande: Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Fru talman! Jag röstade för samtliga dessa betänkanden om finansiella
institutioner och finansiella tjänster, även betänkandet av vår kollega José Manuel García-Margallo.

Syftet med lagstiftningen om finansiella institutioner är att förbättra regleringen av bankverksamheter, öka
insynen på derivatmarknaderna och genomföra åtgärder i fråga om kreditswappar för statspapper. Det är
mycket välbehövligt för att förhindra ekonomiska och finansiella kriser i framtiden. Det är tydligt att de
alltför oreglerade finansiella marknaderna och de finansiella institutionernas verksamheter var de främsta
orsakerna till den rådande krisen och den världsomfattande konjunkturnedgången.

Den finansiella och ekonomiska krisen har i sin tur gett upphov till reella och allvarliga kriser för det finansiella
systemets stabilitet och en fungerande inre marknad i EU. För att undvika den onda cirkeln av
konjunkturnedgång och misstroende på de finansiella marknaderna, behöver vi omedelbart mer och klokare
reglering. Våra kolleger i Förenta staternas representanthus har redan vidtagit sådana åtgärder genom att
anta Dodd-Frank-lagförslaget. Det är hög tid för Europaparlamentet och EU att göra samma sak.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag är för att inrätta en europeisk
bankmyndighet eftersom det skulle göra det möjligt att sluta lagstiftningsluckorna som uppenbarades under
den senaste ekonomiska och finansiella krisen. Luckor som måste jag tyvärr säga parlamentet redan hade
identifierat ganska långt innan dess.

Så som framgår av en del av betänkandena om frågan räcker det inte med samordning enbart mellan nationella
tillsynsmyndigheter, vars jurisdiktion upphör vid det egna landets gränser, för att kontrollera finansiella
institutioner som ser den inre marknaden som ett verkligt gränslöst område. Inrättandet av denna myndighet
skulle därför vara ett betydelsefullt första steg mot att undvika den här typen av problem.

Alfredo Pallone (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag tror starkt på inrättandet av dessa
oberoende och kraftfulla myndigheter som förses med disciplinära befogenheter och möjlighet att ingripa
direkt utan att gå via medlemsstaterna, rådet eller kommissionen. Jag har dock också en del reservationer
eftersom vi måste undvika varje form av skattemässig belastning av banksystemet.

Anledningen till detta är helt och hållet återhämtning och att förhindra att kostnaderna övervältras på de
små och medelstora företagen eller allmänheten och framför allt därför att vi inte har ett enhetligt banksystem.
Det italienska banksystemet har exempelvis motstått stormen och visat sig vara sunt och grundat på solid
finansiering, som framför allt bygger på medborgarnas besparingar och inte på spekulation, så som har varit
fallet i andra länder.

Jag har fortfarande vissa tvivel om förbudet, om än temporärt, mot finansiella aktiviteter som om det ska
vara möjligt bör vara betingat av extraordinära omständigheter. Jag anser också att det är en bra idé att tydligt
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definiera europeiska tillsynsmyndighetens direkta tillsynsansvar i förhållande till grupper av systembetydelse
samt klargöra vilken roll europeiska systemrisknämnden ska ha i fråga om makrotillsynen och europeiska
tillsynsmyndighetens ska ha i fråga om mikrotillsynen.

Därför hoppas jag att dagens omröstning ska tillåta att vi når fram till en snar och balanserad kompromiss
med rådet.

Betänkande: McCarthy (A7-0205/2010)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Herr talman! Vägledd av min grupp röstade jag till sist för detta betänkande
även om jag måste säga att det har vissa populistiska inslag som jag själv inte anser vara god lagstiftning. Det
måste naturligtvis sägas att ingen vill att skattebetalarna ska betala för att rädda bankerna. Vi behöver
uppenbart universella regler men jag anser inte att tvingande reglering av detta slag om exempelvis bonusar
borde bli lagstiftning på EU-nivå: det borde skötas nationellt och är till sist en fråga som bankerna ska besluta
om. Självklart kan vi inleda en allmän etisk diskussion om vad som är rimligt och inte rimligt, men jag vet
att det finns åsiktsskillnader mellan de 27 medlemsstaterna i EU om vad rimlighet är och inte är.

Varför röstade jag då för betänkandet? Det har också goda sidor, så som bland annat de nya bestämmelserna
om kapital. Vi måste naturligtvis se till att banksystemet kan fungera på en sund grund och tar sina skyldigheter
på allvar och på ett mer tillfredsställande sätt än tidigare. Ingen av oss önskar att liknande kriser ska utspela
sig inom banksektorn i framtiden.

Betänkande: Ferreira (A7-0213/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Finanskrisen nyligen har gett upphov
till en rad diskussioner om det omedelbara behovet av att ingripa för att garantera det finansiella systemets
hållbarhet och stabilitet.

De åtgärder som hittills har antagits medför kostnader av en oöverträffad storleksordning med negativa
bieffekter som frysningen av de finansiella marknaderna, åtstramningen av kreditmarknaderna, förlamning
av affärsverksamheten, en kraftigt ökad arbetslöshet och minskade skatteinkomster. Oavsett slutkostnaderna
är det klart att det kommer att vara mer än vad de europeiska skattebetalarna, tillväxten och sysselsättningen
kan bära. De olika strategierna, metoderna och redskapen som används i Europa och USA har väckt allvarliga
farhågor om den övergripande effektiviteten, rättssäkerheten och snedvridningen av konkurrensen.

Det är därför viktigare än någonsin att konsekventa, globala lösningar antas genom internationell anpassning
av bestämmelser och förfaranden och det är nu som EU bör visa ledarskap och spela en aktiv roll i planeringen
av det nya finansiella systemet, en stabil och sund inre marknad för ett EU med 27 medlemsstater.

Resolutionsförslag: Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (B7-0410/2010)

Anni Podimata (S&D). – (EL) Fru talman! Vår parlamentsgrupp röstade i dag emot förslaget om de beslut
som fattades den 9 maj om att inrätta en europeisk finansiell stabiliseringsfacilitet och en europeisk finansiell
stabiliseringsmekanism, trots att vi anser att dessa beslut är oerhört positiva och viktiga för skyddet av den
gemensamma valutan och stabiliseringen av euroområdet.

Jag vill ta tillfället i akt att påminna kammaren om att Europaparlamentet begärde att Europeiska rådet skulle
gå i denna riktning för mycket länge sedan och därigenom ge marknaderna ett budskap om enighet och
solidaritet. Samtidigt anser vi dock att Europeiska centralbanken visade samma beredvillighet och solidaritet
i sitt beslut om att tillfälligt ingripa på den sekundära obligationsmarknaden. Ett beslut som var helt i
överensstämmelse med den allmänna andan i finansministrarnas beslut i rådet.

Vi förstår därför inte och kan inte heller stödja innebörden av punkt 14, där Europeiska centralbanken
kritiseras för detta beslut.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Tack fru talman! De finansiella stabiliseringsmekanismerna som föreslås, om
än senkommet, kommer trots detta att ge viktig avlastning för de länder som genomgår finansiella svårigheter.
Vi bör dock vara medvetna om att det endast är fråga om tillfälliga åtgärder. Krisen var en katalysator som
visade att det fanns betydande och djuprotade problem i den ekonomiska politiken i många medlemsstater,
särskilt staterna i euroområdet och även att samordningen av politiken innebar betydande problem. Låt oss
för all del diskutera tanken på en europeisk valutafond, men innan vi inrättar en sådan ny institution, måste
vi finslipa de befintliga institutionerna genom att förbättra deras arbetssätt. Vi bör koncentrera oss
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huvudsakligen på att konsolidera EU:s budget och på sammanhållningen. Vi bör definitivt undvika en
situation där en rad stödmekanismer tar hand om den ekonomiska stabiliteten och positiva kreditbetyg för
staterna i euroområdet samtidigt som de övriga medlemsstaterna, inklusive mitt eget land, lämnas att
ensamma tackla de internationella marknadernas instabilitet. Tack.

Resolutionsförslag: Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (B7-0407/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (EN) Fru talman! Jag är emot denna resolution om Island därför att man kräver
att de lån som tagits upp av isländska banker ska återbetalas utan att ange att denna börda inte bör bäras av
allmänheten på Island. Det slags avtal som krävs av Storbritannien och Nederländerna skulle belasta den
arbetande befolkningen och skattebetalarna på Island med ofantliga 3,7 miljarder euro. Låt mig påminna
Europaparlamentet om att 93 procent av befolkningen på Island i folkomröstningen avvisade att de skulle
påtvingas en förkrossande skuld som inte de själva utan de som ägnar sig åt finansiella spekulationer bär
ansvaret för. Låt därför spelarna som har gjort sig oanständiga vinster på denna spekulation få betala notan.

EU-institutionerna och i synnerhet kommissionen har hårdfört krävt att länderna ska genomföra våldsamma
nedskärningar av samhällsservicen och levnadsstandarden, samtidigt som man inte lyft ett finger för att
stävja den omåttliga makt som de finansiella marknaderna utövar. Dessa är för övrigt de hajar som Daniel
Hannan och det brittiska konservativa partiet försvarar samtidigt som deras regering nu föreslår att den
brittiska arbetarklassen ska påtvingas våldsamma nedskärningar.

Vi i vänstern är skyldiga att säga sanningen och varna människorna på Island att EU-institutionerna anpassar
sig till den nyliberala politik som orsakade krisen och inte är deras vänner.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Fru talman! Jag röstade för resolutionen och nu vill jag uttrycka
mitt starka stöd för inledandet av EU-anslutningssamtal med Island och för dess eventuella medlemskap i
EU.

Island är utan tvekan ett europeiskt land med en stark demokratisk kultur, ett stabilt system för de mänskliga
rättigheterna och en utvecklad ekonomi. Det är verkligen på tiden att EU utvidgas till områden som uppfyller
demokratiska, geografiska och övriga kriterier för anslutning till EU. EU:s utvidgning bör inte upphöra nu,
eftersom det fortfarande finns andra europeiska länder på väntelistan, till exempel Kroatien och andra
Balkanländer samt – möjligen och förhoppningsvis – en dag även Ukraina, Georgien och Vitryssland.

Vi får inte glömma att EU:s utvidgning har varit dess mest framgångsrika utrikespolitiska medel, som
fullständigt har omvandlat det politiska och ekonomiska landskapet på den vidare europeiska kontinenten.
Låt oss återigen sätta igång processen med Island som den första nykomlingen till EU efter Lissabonfördraget.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Fru talman! Det är rörande hoppfullt av kammaren att föreställa sig att någon
skulle vilja rösta för att gå med i EU under nuvarande omständigheter. Det är inte första gången som
Europaparlamentet uppvisar en optimism som får doktor Pangloss att låta som Cassandra. Jag har besökt
Island sedan 1992. Jag har varit en regelbunden och uppskattande besökare. Jag har sett ett land som har
genomgått en omvandling under dessa år. Självklart har det nyligen genomgått hårda tider, men ingen kan
förneka storleksordningen av en bedrift som på två generationer har fört en befolkning från
självhushållsjordbruk och fiske till att åtnjuta en av de högsta levnadsstandarderna i världen.

Jag är demokrat och jag kommer att respektera den isländska befolkningens beslut i den ena eller den andra
riktningen. Om de röstar för att gå med i EU kommer jag naturligtvis att stödja dem. Jag kan dock inte för
ett ögonblick föreställa mig att de kommer att rösta för att ge upp Alltingets privilegier, som är ett av de
äldsta parlamenten i världen, eller att de vill döma sina hav till samma ofruktsamhet som haven runt
Storbritannien, eller att de skulle avhända sig sin självständighet och den självtillit som sitter i ryggmärgen
på den isländska befolkningen.

Deras mest berömda moderna roman är Självständigt folk (Sjálfstætt fólk). Detta är en fras med en genklang
som andra än islänningarna har svårt att förstå. Om jag inte helt har missbedömt dem, kommer de inte att
rösta för att frånhända sig sin självständighet och ge upp sin demokrati.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Fru talman! Jag röstade för resolutionen. Jag anser att det är utmärkt
att kommissionen har gjort så snabba framsteg med att inleda anslutningssamtalen sedan ansökan inkom.
Islands medlemskap skulle förstärka samarbetet i Arktis och regionens betydelse i EU:s politik. Island kommer
dock till sist att själv besluta om landet ska bli medlem. Det är en av världens äldsta demokratier och det är
en plats där demokratin fungerar.
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Samtalen har trots detta blivit mödosamma. Jordbruk, regionalpolitik och i synnerhet valfångst – kommersiell
valfångst och försäljning av valprodukter framför allt till Japan – är aspekter som EU behöver överväga för
att göra framsteg i förhandlingarna.

Skriftliga röstförklaringar

Betänkande: El Khadraoui (A7-0208/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Till följd av den grasserande finansiella och ekonomiska krisen behövs
det förändringar av ersättningspolitiken inom sektorn för finansiella tjänster och börsnoterade bolag. För
att undvika en oorganiserad strategi och för att införa jämlika konkurrensvillkor för de olika medlemsstaterna
behöver vi ett europeiskt initiativ. Jag stöder därför helt detta initiativ. Det är faktiskt oerhört viktigt att vi
från och med nu undviker att i onödan öka riskerna på företagsnivå och särskilt att vi undviker att förvärra
systemrisken generellt. Så som betonades i betänkandet är det företagens styrelser och direktörer, och den
personal som arbetar för dem, som ansvarar för beslutet att ta sådana risker. För att hålla kontroll över
bonusar till börsmäklare och direktörer i de europeiska bankerna, planerar man i betänkandet att mäklarna
i framtiden ska få högst 60 procent av sin rörliga ersättning omedelbart och en betydande del (minst 40
procent) efter en period av minst tre år för att beakta de långsiktiga riskerna.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade för betänkandet. Inom den finansiella sektorn har
ersättningspolitiken för personalkategorier vars yrkesverksamhet har en betydande inverkan på företagets
riskprofil varit sådan att det främjar transaktioner inriktade på kortsiktiga vinster, med alltmer riskabla
affärsmodeller som utvecklas för det ändamålet, på bekostnad av arbetstagare, sparare och investerare samt
hållbar tillväxt i allmänhet. De finansiella institutionernas olämpliga ersättningssystem spelade stor roll i
den riskackumulering som ledde fram till den rådande finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Därför är
jag starkt för kommissionens förslag om att införa en sund och öppen ersättningspraxis som regelbundet
bör ses över och om så krävs anpassas för att skapa enhetliga villkor i Europa och trygga den europeiska
finansiella sektorns globala konkurrenskraft.

Andrew Henry William Brons (NI), skriftlig. – (EN) Vi röstade för detta därför att det innehåller en kritik
av bonusarna i de finansiella institutionerna utan att införa EU-omfattande lagstiftning.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen eftersom jag anser att när det
gäller effektiv styrning av ersättningarna bör aktieägarna kunna bidra till beslut om en hållbar
ersättningspolicy. För det ändamålet bör de kunna framföra sin uppfattning om ersättningspolicyn genom
en icke-bindande omröstning på företagens årsmöten om rapporten angående ersättningarna. De personer
som är engagerade i riskövervakningen bör också vara fristående från de affärsenheter som de övervakar,
ha de befogenheter som krävs och få betalt oavsett vilket resultat dessa affärsenheter har.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Med hänsyn till att avsaknaden av effektiva kontrollinstrument starkt
bidrar till de finansiella institutionernas överdrivna risktagande samt den betydelse som ledningen för
börsnoterade bolag har när det gäller det finansiella systemets stabilitet, röstar jag för de åtgärder som föreslås
i betänkandet. Under den rådande ekonomiska och finansiella krisen har det blivit uppenbart att vissa företags
olämpliga ersättningspraxis lett till ett överdrivet och oförsiktigt risktagande, vars syfte har varit att maximera
den kortsiktiga vinsten. En upprepning av de förfaranden som ledde till utvecklingen av affärsmodeller som
byggde på risk, på bekostnad av hållbar tillväxt för företagen. Åtgärder bör därför vidtas för att minska
risktagandet och omforma incitamentsystemet. Följaktligen bör samordnade europeiska åtgärder vidtas när
det gäller ersättningen till den högsta ledningen i dessa företag, i stället för att inleda ett europeiskt initiativ
om ersättningspolitiken inom den finansiella sektorn och börsnoterade bolag.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Ersättningen till ledningen i börsnoterade bolag har varit ett hett
diskussionsämne under den ekonomiska krisen. Det är viktigt att ersättningspolicyn bygger på
öppenhetsprinciperna och belönar långsiktiga resultat i stället för kortsiktiga och förhindrar överdrivet
risktagande, av det slag som vi ibland sett tidigare. Vi får inte heller glömma att inslagen i en gällande
ersättningspolicy bör godkännas av aktieägarna på årsmötet så att ledningen får en rättvis ersättning för sitt
arbete.

Wolf Klinz (ALDE), skriftlig. – (DE) Jag stöder EU:s initiativ att ändra inriktningen på den rådande
ersättningspolitiken mot långsiktig framgång och med större ansvar för beslutsfattarna. Detta får dock inte
leda till att politikerna fastställer lönenivåerna. Denna uppgift bör fortsätta att vara de befintliga strukturernas
ansvar inom bankerna, exempelvis styrelsen och bolagsstämman. Därför bör den föreslagna
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ersättningspolitiken inte ersätta de befintliga strukturerna, utan komplettera dem när så behövs för att se till
att det bidrar till att förbättra kvaliteten på det finansiella beslutsfattandet.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Texten är mycket tydlig om de risker som skapas i jakten
på kortsiktig vinst och av enbart enskilda finansiella intressen. I konsekvensens namn borde man därför
fördöma all prestationsrelaterad betalning och hela det nyliberala systemet med dess aktiemarknad som
fungerar som ett kasino. Men det gör man inte. Sund konkurrens mellan finansiella centrum och aktieägarnas
envälde inom de finansiella institutionerna lovprisas. Det är inte acceptabelt. Jag röstar emot texten.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den ekonomiska och finansiella krisen nyligen har väckt frågan om
ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom sektorn för
finansiella tjänster. Jakten på kortsiktiga resultat för att tjäna in den s.k. rörliga ersättningen kan ibland leda
till oförsiktiga ledningsmetoder som inte är i arbetstagarnas, aktieägarnas och det allmänna samhällets
intresse. Den systemrisk som blir följden av stora finansiella gruppers funktion i global skala innebär att
åtgärder måste vidtas för att reglera denna rörliga ersättning som skydd mot framtida riskabla situationer i
de berörda finansbolagen.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Det begränsningar av bonusbetalningar som EU inför är en förnuftig
åtgärd, men det finns tyvärr alldeles för få av dem. Vi behöver inte några långdragna förklaringar av varför
bonusar inte bör överstiga en viss nivå som, det medges, är mycket och hög och mycket generös, och bör
beräknas för en längre tidsperiod. Resultaten av de beslut som ledande befattningshavare fattar i dag kommer
i många fall att bli påtagliga eller kunna urskiljas först efter flera års tid.

I en mängd fall har företag som varit lönsamma på kort sikt gjort förluster på längre sikt eller till och med
gått i konkurs. Varje gnutta kapital utvinns ur företaget som sedan tillåts gå omkull. Dagens beslut bör leda
till att ledande befattningshavare visar större återhållsamhet och väljer en mer hållbar strategi.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Att sätta tak för chefslönerna i banksektorn är en viktig och riktig
åtgärd. Det var chefernas iver att ta risker som avsevärt bidrog till den nuvarande ekonomiska och finansiella
krisen. Åtgärden att bara betala ut en del av bonusarna borde skapa ett incitament till en hållbar ekonomisk
verksamhet och förhindra oansvariga riskfyllda transaktioner. Jag har därför röstat för detta betänkande.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen på grund av de riktlinjer som
den innehöll. Jag anser att det är väsentligt att följande garanteras:

1. Effektiv styrning av ersättning

– med tanke på att tillsynsmyndigheter ska besluta om ett finansinstitut eller ett börsnoterat företag ska ha
en ersättningskommitté.

2. Effektiv anpassning av ersättningen med försiktigt risktagande

– genom justering av ersättningen för alla risktyper som kan inverka på ett företags globala resultat och
stabilitet,

– genom att basera olika ersättningsnivåer på förutbestämda och mätbara resultatkriterier,

– genom att förklara att ersättningsplaner inte får innefatta garanterade bonusar.

3. Balanserad sammansättning av ersättningspaket

– genom spridning av tydlig, uttömmande och riktig information från företagen om deras ersättningspraxis,

– genom offentliggörande av uppgifter om företagens policy beträffande pensioner och tilläggspensioner,
däribland uppgifter som rör statligt ägda företag.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) I finanssektorn och i vissa börsnoterade företag har ersättningspolitiken
för personalgrupper, vars professionella verksamhet har en avgörande betydelse för företagets riskprofil,
varit att uppmuntra transaktioner för att uppnå kortsiktiga vinster, vilket lett till att allt mer riskexponerade
affärsmodeller utvecklats till skada för arbetstagare, sparare och investerare.

Dessutom betonar man i kommissionens grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och
ersättningspolitik att bristen på effektiva kontrollmekanismer har bidragit till överdrivet risktagande inom
finansiella institut. Med hänsyn till de många initiativ som har tagits på internationell, europeisk och nationell
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nivå för att lösa problemen som rör ersättningspraxis och med tanke på att det är nödvändigt att man antar
en samordnad strategi på internationell nivå, stöder jag de initiativ som redan tagits av kommissionen.

Ändå anser jag att finansbolagets storlek och följaktligen dess bidrag till den systemrisk som skapar ytterligare
administrativa bördor i förhållande till ersättningspolicyn måste beaktas inom ramen för ersättningspolicyn
i finanssektorn. Jag anser också att tillsynsmyndigheter måste besluta om behovet av att inrätta en
ersättningskommitté för finansiella institut med hänsyn tagen till deras affärsverksamhets storlek, interna
organisation, natur och komplexitet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) I en tid när ojämlikheterna ökar dramatiskt och
oanständiga ersättningsnivåer har blivit normen i hela finansvärlden, gläder jag mig åt att detta direktiv har
antagits, eftersom det är första steget på vägen till att begränsa löner och bonusar. Vi kommer emellertid att
fortsätta att fördöma detta upprörande och otillbörliga uppträdande varje dag tills något görs för att minska
gapet mellan låga löner och ersättningen till direktörer i stora företag genom ett europeiskt system för
maximiinkomster.

Catherine Stihler (S&D), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar helhjärtat detta betänkande.

Michael Theurer (ALDE), skriftlig. – (DE) Jag stöder EU:s åtgärd att omorganisera den nuvarande
ersättningspolicyn för att åstadkomma långsiktig framgång och större ansvar för beslutsfattarna. Detta får
emellertid inte leda till en situation där politiken sätter lönerna. Detta bör förbli en uppgift för de myndigheter
som redan finns, som bankernas styrelser och bolagsstämmor. Den föreslagna ersättningspolicyn får därför
inte ersätta de nuvarande strukturerna, utan på sin höjd komplettera dem när det är nödvändigt, i den mån
som detta är fördelaktigt för de ekonomiska beslutens kvalitet.

Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Skattebetalarna betalar nu för krisen, och ändå var det inte de
som orsakade den. Det var bankerna, som nu än en gång gör goda vinster, som orsakade kriserna genom
bristande kapitalisering och en omåttlig beredvillighet att ta risker. Vi kan inte tillåta att bankerna behåller
sina vinster, betalar ut höga bonusar till sina chefer och överlåter förlusterna som de gör till samhället – dvs.
till oss alla. Jag är för en kristallklar kontrollmekanism. Jag välkomnar de första steg som tagits – de pekar i
rätt riktning – men vi får inte stanna här. Vi måste förvissa oss om att detta fungerar för företagen, inte att
de berörda högsta cheferna överhopas med pengar.

Andrabehandlingsrekommendation: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. − (IT) Jag röstade för betänkandet i fråga eftersom jag anser att
livsmedelssäkerhet i Europa är beroende av en tydlig och bestämd förordning. Jag tänker särskilt på frågan
om livsmedel från klonade djur och deras avkomma. Jag hoppas att man tar vederbörlig hänsyn till
parlamentets ståndpunkt i detta ämne, där en stor majoritet förklarat sig emot denna livsmedelstyp.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Syftet med detta förslag till förordning är att harmonisera reglerna
för saluföring av nya livsmedelsprodukter på marknaden inom EU. Det första målet är att garantera en ökad
skyddsnivå med hänsyn till människors liv och hälsa och djurs hälsa och välbefinnande som samtidigt är
förenlig med öppenhet och effektiv verksamhet för den gemensamma marknaden och behovet av att stimulera
innovation inom industrin för jordbrukslivsmedel. Jag stödde detta betänkande även om jag motsatte mig
flera ändringsförslag som framlagts i plenum: ändringsförslag 11, där det anges att livsmedel från klonade
djur eller deras avkomma inte får uppföras på EU:s förteckning, och ändringsförslag 14, vilket rör omfattningen
av och syftena med att utesluta livsmedelsprodukter från klonade djur och deras avkomma. I själva verket
är detta inte en fråga om att förklara sitt stöd för eller motstånd mot marknadsföring av livsmedel från klonade
djur och deras avkomma, utan om att kräva ett särskilt förslag i detta ämne från kommissionen utan
förutfattade meningar för eller emot förbudet.

Elena Băsescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för att anta ändringsförslag 37 i betänkandet om nya
livsmedel. Jag stöder förslaget där man uppmanar kommissionen att vidta lagstiftningsåtgärder för att
förbjuda marknadsföring av produkter från klonade djur. Enligt Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet är livsmedelsproduktion från klonade djur för närvarande inte tillåten av etiska skäl:
klonade djur har allvarliga hälsoproblem och de flesta av dem dör under de första dagarna eller veckorna i
livet. Veterinärerna beslöt att avliva fåret Dolly, det första däggdjur som klonats från en vuxen cell, eftersom
hon led av allvarliga hälsoproblem. Detta fall fick debatten om konsekvenserna av djurkloning att blossa
upp på nytt. EU:s medborgare vill inte klona djur för livsmedelskonsumtion.
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Enligt en undersökning från kommissionen anser 84 procent av medborgarna att det inte finns tillräcklig
kunskap om de långsiktiga effekterna av att konsumera livsmedel från klonade djur. Man fruktar också för
eventuella biverkningar av att äta dessa livsmedel. Ytterligare skäl mot att klona djur för livsmedelskonsumtion
är att den europeiska marknaden redan har tillräcklig livsmedelsförsörjning.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Inom ramen för detta betänkande röstade
parlamentsledamöterna från gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa för ett ändringsförslag
som förordade att livsmedelsprodukter från djur som utfodrats med genetiskt modifierade organismer skulle
märkas för att markera användningen av GMO för konsumenterna. Tyvärr fick inte detta ändringsförslag
kvalificerad majoritet och därför måste vi återkomma till det i samband med den kommande stora reformen
av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ytterligare en viktig fråga i debatten koncentrerades kring klonade
djur, deras avkomma och de livsmedel som produceras från dessa. Rådet och kommissionen ville inbegripa
avkomman från klonade djur i kategorin ”nya livsmedel”, en ståndpunkt som parlamentsledamöterna i
ALDE, liksom majoriteten av parlamentsledamöterna, klart tagit avstånd från. Vid det här har ännu ingen
lagstiftning fastställts för att för att tillåta eller förbjuda produkter från klonade djur (mjölk eller kött till
exempel). Parlamentsledamöterna har därför krävt lagstiftning som uttryckligen förbjuder livsmedel som
producerats från klonade djur och deras avkomma, med ett moratorium för försäljning av dem. Tack vare
denna omröstning kommer inte Dolly att hamna på era tallrikar.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Enligt förordningarna om nya livsmedel ska livsmedel som
producerats med nanoteknologi enbart ska tillåtas efter att ha genomgått en bedömning. På liknande sätt
fastslår man i förordningarna att livsmedel som kommer från klonade djur eller deras avkomma inte får
tillåtas i EU. Vi står inför nya situationer och försiktighetsprincipen bör tillämpas. Vi behöver större
vetenskaplig kunskap på dessa områden.

Nessa Childers (S&D), skriftlig. – (EN) Även om jag hade glädjen att kunna rösta enligt grupplinjen beträffande
merparten av betänkandet kunde jag inte stödja ändringsförslag 76 om GMO-märkning av
livsmedelsprodukter från djur som fått GMO-foder. Skälet till att jag inte kunde stödja detta ändringsförslag
var att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har utfört omfattande forskning på detta område
och kommit till slutsatsen att märkning i detta fall inte är motiverad. Sådan märkning skulle ha en negativ
effekt på europeiskt jordbruk, som skulle pressas att producera och köpa dyrare foder som inte var
genmodifierat. Mer samråd behövs om denna fråga innan vi vidtar en så viktig åtgärd.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Jag röstade för betänkandet för att livsmedel från klonade
djur och deras avkomma skulle undantas från tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel och
att import av nya livsmedel från klonade djur skulle förbjudas. Jag röstade också ja för att stödja att livsmedel,
för vilka produktionsprocesser har tillämpats som kräver särskilda riskbedömningsmetoder (till exempel
livsmedel som bearbetats med nanoteknologi), inte ska marknadsföras förrän dessa speciella metoder har
godkänts för bruk och man genom lämpliga säkerhetskontroller, som baserats på dessa speciella metoder,
har visat att nämnda livsmedel är säkra att använda.

Dessa nya livsmedel utgör ett hot mot jordbruksproduktionen, vilken till dags dato har varit den största
livsmedelsleverantören. Samtidigt är det också en fråga om konsumentskydd. Alla bestämmelserna i
kommissionens förordning om märkning av nya livsmedel är avsiktligt otillräckliga och otydliga för
konsumenterna. De multinationella företagen konkurrerar genom att pressa ut osäkra vetenskapliga tekniker
på marknaderna. Det borde inte vara de finansiella intressena för dessa företag, av vilka de flesta är positivt
inställda mot livsmedel från klonade djur och nanomaterial, som avgör konsumenternas livsmedelsnormer.

Philippe de Villiers (EFD), skriftlig. – (FR) Man uppmanar nu parlamentet att uttrycka sin åsikt om förslaget
till lagstiftningsresolution om ”nya livsmedel”, vilket Kartika Kamara Liotard lagt fram.

Nya livsmedel och livsmedelstillägg kan vara vegetabiliska eller animaliska till ursprunget eller kan till och
med produceras av vetenskaplig och teknisk forskning. Dessa är ingredienser eller livsmedel vars konsumtion
har varit försumbar eller obefintlig fram tills nu. EU stiftar emellertid fortfarande lagar om dem.

Födan utgör livets bas; att modifiera vad människan har känt till i tusentals år för några stora
livsmedelsindustriers skull är riskabelt.

Kloning av djur för livsmedelsproduktion eller GMO-produkter står på dagordningen. Det är ett bakhåll.
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Det tillkommer inte EU att tvinga nya livsmedel och lagstiftning om detta på medlemsstaterna. Ett sådant
beslut utgör en kränkning av den nationella suveräniteten, och därför återupprepar jag mitt motstånd mot
detta betänkande.

Anne Delvaux (PPE), skriftlig. – (FR) Jag är mycket glad över omröstningen om förslaget till förordning om
nya livsmedel. Både beträffande livsmedelsprodukter från klonade djur och deras avkomma och även
beträffande livsmedelsprodukter som producerats med nanoteknik har parlamentet låtit försiktighetsprincipen
ha företräde. Vi har inte tillräckliga vetenskapliga kunskaper eller riskanalyser för att kunna tillåta dessa nya
ingredienser i våra livsmedel. Jag anser att teknisk forskning och utveckling måste fortsätta. Dessutom stöder
jag inte livsmedelsfundamentalister som pressar oss att fråga efter, och några till och med kräver,
riskeliminering, vilket skapar säkerhetsnormer som ibland är orimliga.

Men i detta fall anser jag att vi måste vara mycket försiktiga, i enlighet med önskemålen från europeiska
medborgare som 2008 intervjuades om frågan (Eurobarometer). Merparten av dem (65 procent) förklarade
sitt motstånd mot konsumtion av klonade djur.

Till sist vill jag påpeka, och det är inte oviktigt, att kloning av djur ofta är liktydigt med lidande för djuren.
Vi behöver bara erinra oss fåret Dolly. I detta avseende måste vi ställa frågan om vår livsmedelstillgång för
närvarande är så begränsad att vi kan motivera denna typ av metod?

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om nya livsmedel eftersom det inför nya
regler som kommer att stärka säkerheten i fråga om dessa livsmedel i EU. Jag anser emellertid att livsmedel
från klonade djur eller deras avkomma inte bör tillåtas i EU.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Förordningens mål är att garantera livsmedelssäkerheten och att stödja
den allra hälsosammaste vägen från ”gröda till föda”. Av just det skälet intresserar man sig för
produktionsprocesser och märkning och kontroll av marknaden. Jag stöder detta engagemang om det medger
att konsumenterna kan göra ett välunderbyggt val beträffande de livsmedel som de konsumerar, med tillräcklig
kunskap om deras sammansättning och produktionsform. Men ställd inför en ständigt ökande regleringsiver
från EU i dessa frågor minns jag vad som hände med genetiskt modifierade spannmål (GMO-spannmål),
som vid det tillfället förbjöds för import till EU, men fritt importerades från tredjeländer. Detta leder till
nackdel för europeiska producenter när deras produkter konkurrerar på stormarknadshyllorna med andra,
generiskt lika, men med snabbare eller billigare produktionsmetoder, vilket gör att de blir mer lockande för
konsumenterna. Till sist skulle jag vilja påpeka att Förenta staternas Food and Drug Administration (FDA)
redan har godkänt konsumtion av klonade djur som livsmedel (2008). Detta skapar konkreta problem för
EU när det gäller import av dessa produkter, på liknande sätt som för GMO-grödor tidigare, och innebär att
det brådskar med en förordning om denna fråga.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I den nuvarande förordningen fastställs harmoniserade regler
för marknadsföring av nya livsmedel i EU för att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och liv,
för djurs hälsa och välbefinnande och för miljö- och konsumentintressen samtidigt som en väl fungerande
inre marknad som är öppen för insyn säkerställs och innovationer i jordbruks- och livsmedelsindustrierna
stimuleras. Förordningen i fråga gäller livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, smaktillsatser och särskilda
livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper, för vilka en ny produktionsprocess, som inte använts
före den 15 maj 1997, tillämpas och som orsakar signifikanta förändringar i sammansättningen eller
uppbyggnaden av livsmedlet, som till exempel användning av artificiellt nanomaterial. Varje gång ett nytt
livsmedel kan påverka den mänskliga kroppen på liknande sätt som läkemedel, kräver kommissionen att
Europeiska läkemedelsmyndigheten ska avgöra om detta livsmedel omfattas av förordning (EG) nr 726/2004.
Jag tycker att livsmedel från klonade djur och deras avkomma ska uteslutas från förordningens
tillämpningsområde. Jag ser faktiskt ingen motivering för konsumtion av klonade djur, eftersom jag inte är
övertygad om att kloning inte hotar djurets välbefinnande.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Förordningen om nya livsmedel är avsedd att fastslå harmoniserade
regler för marknadsföring av nya livsmedel inom EU, så att man kan garantera en hög skyddsnivå för
människors liv och hälsa, för djurs hälsa och välbefinnande samt för miljön och konsumentintressen. Vi
röstade för denna andrabehandling eftersom de föreslagna ändringsförslagen ligger inom ramen för dessa
mål. I dokumentet uppmanar man också kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag som förbjuder
marknadsföring av livsmedel från klonade djur och deras avkomma inom EU, på liknande sätt som andra
texter, till exempel resolutionen av den 3 september 2008, har gjort. Detta är en korrekt och lämplig
tillämpning av försiktighetsprincipen.
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Vi anser också att indikationen om behovet av att kontrollera nya livsmedel som saluförs är positiv. Tyvärr
avvisade än en gång merparten av parlamentet behovet av märkning av livsmedel som innehåller
genmodifierade organismer (GMO) eller djur som utfodrats med GMO, och ifrågasatte därmed principen
om informationsöppenhet och konsumenternas valfrihet.

Lorenzo Fontana (EFD), skriftlig. − (IT) När vi ändrar förordningarna om nya livsmedel behöver vi garantera
respekt för både försiktighetsprincipen och livsmedelssäkerheten, som är en av dess viktigaste tillämpningar.
Föredragandens förslag att utesluta klonat kött från förordningens tillämpningsområde och förbudet att
använda klonat kött för livsmedelsändamål garanterar att den europeiska livsmedelsmodellen förblir säker,
vilket är vad Lega Nord – den rörelse som jag är medlem av – alltid har arbetat för. Jag gratulerar Kartika
Tamara Liotard och kommer att helhjärtat stödja det arbete som hon utfört.

Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig. – (IT) Vi vet att kloning måste bli föremål för ett särskilt lagstiftningsförslag
från kommissionen. Men medan vi väntar på denna förordning kan vi inte löpa risk att produkter från klonade
djur eller skapade i laboratorier hamnar på våra tallrikar.

Framför allt måste vi garantera säkerheten för våra konsumenter och det är svårt utan att uttryckligen förbjuda
användningen av klonade djur och deras avkomma i livsmedelsprodukter. Jag gläder mig därför åt att
omröstningen i dag i parlamentet gick i den riktningen, inklusive om den del som rörde moratoriet på
livsmedel, som producerats med användning av nanoteknik, tills eventuella hälsorisker kan uteslutas. Detta
handlar inte om att motarbeta vetenskaplig utveckling och dess eventuella positiva förgreningar, utan om
att reglera dess inverkan på människor genom att följa kriterier om yttersta försiktighet. Alltför ofta har man
i det förflutna tillåtit produkter att fritt komma in på marknaden, bara för att i ett senare skede dra tillbaka
dem eftersom de skadar hälsan. Jag hoppas att rådet kommer att följa vårt exempel i denna fråga.

Robert Goebbels (S&D), skriftlig. – (FR) Jag röstade mot förordningen om nya livsmedel eftersom den helt
enkelt är ett hopkok av all den fruktan och alla de tvångsföreställningar som vissa medlemmar har om
vetenskaplig utveckling. Att säga att ”säkra och hälsosamma livsmedel” är önskvärda är att konstatera det
självklara.

Men att automatiskt vara misstänksam mot varje ny teknik, om det så gäller framsteg i bioteknik och genetik
i livsmedelsindustrin eller användningen av nanovetenskap, är helt enkelt löjligt. Försiktighetsprincipen har
blivit en passivitetsprincip. Den övriga världen kämpar sig fram på varje område; Europa förbättrar nu
byråkratiskt sin livsmedelsmärkning.

Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. – (FR) På samma sätt som jag var upprörd över EU:s beslut i början
av året att tillåta användning av genmodifierade organismer i Europa, sätter jag mig häftigt emot
kommissionens förslag om nya livsmedel på två punkter, nämligen klonade djur och användning av
nanoteknik. Därför röstade jag naturligtvis emot att tillåta livsmedel från klonade produkter och för ett
moratorium på försäljning och marknadsföring av livsmedel som modifierats av nanoteknik. Kommissionen
och rådet ville inte ha särskilda förordningar för de båda livsmedelstyperna, men detta är grundläggande. I
båda fallen får dessa produkter inte tillåtas eftersom man inte har bevisat att de är ofarliga och eftersom
hälsoriskerna inte har uteslutits. Dessa frågor måste genomgå ytterligare undersökningar med avseende på
hur de påverkar livsmedelssäkerheten och livsmedelsskyddet för europeiska medborgare, men också med
hänsyn till etiska frågor.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Även om debatterna om nya livsmedel fortsätter att vara tunga
och motstridiga är jag mycket glad över att parlamentet, vid sin andrabehandling, har hållit fast vid sin åsikt
från första behandlingen, trots att rådet och kommissionen varit mycket tysta. Följaktligen röstade jag för
detta betänkande av ett enkelt skäl. Bortsett från etiska invändningar mot en industriproduktion som använder
klonade djur, vill jag inte se dessa livsmedelsprodukter hamna på europeiska konsumenters tallrikar med
tanke på de tvivel som ständigt dyker upp i debatten på att klonat kött är oskadligt. Därför röstade jag för
ett tydligt lagstiftningsförslag som uttryckligen förbjuder livsmedel från klonade djur och deras avkomma.

Dessutom stödde jag, med samma försiktighetsmått beträffande produkter som producerats med användning
av nanoteknik, införandet av ett moratorium för deras marknadsföring tills man gjort en riskbedömning
samt infört en tydlig märkning som listar nanoingredienserna.

Å andra sidan beklagar jag att ändringsförslaget, där man kräver obligatorisk märkning av livsmedelsprodukter
från djur som utfodrats med genmodifierade organismer, har avvisats.
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Nadja Hirsch (ALDE), skriftlig. – (DE) Det tyska fridemokratiska partiet är i grunden för positiv märkning
(processmärkning) av genetiskt modifierade organismer på Europanivå för att garantera den nödvändiga
insynen för konsumenterna. Men i detta fall kunde vi inte rösta för betänkandet, eftersom man där föreslår
olika behandling för olika sektorer. Man kräver märkning av livsmedel av animaliskt, men inte av vegetabiliskt
ursprung.

Sådan orättvis märkning av produkter av animaliskt ursprung skulle kunna snedvrida marknaden till nackdel
för ena sidan. Detta motverkar våra ansträngningar för en rättvis konkurrens och strider tydligt mot
jämlikhetsprincipen som är förankrad i vårt rättssystem.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar parlamentets krav på ett förbud på livsmedel
från klonade djur och är säker på att parlamentets åsikt motsvarar vad den stora majoriteten av europeiska
medborgare tycker. Jag är emellertid besviken över att ändringsförslaget med krav på märkning av livsmedel
från GMO-utfodrade djur inte fick tillräcklig majoritet. Jag är säker på att merparten av de europeiska
medborgarna skulle stödja det förslaget också.

Seán Kelly (PPE), skriftlig. – (EN) Förordningen om nya livsmedel borde enligt min åsikt utesluta frågan om
kloning av djur och produkter som härrör från denna kontroversiella och omstridda teknik. Därför röstade
jag för ett krav på att kommissionen skulle lägga fram ett särskilt förslag om kloning för att reglera denna
fråga – vilket avspeglades i mitt stöd för den första delen av ändringsförslag 37. För att vara konsekvent
avstod jag från att rösta om den andra delen av ändringsförslag 37 om hur kommissionen borde utforma
sitt förslag om kloning. Vi behöver en genomgripande debatt om frågan för att spegla medborgarnas oro
för klonade djurs välbefinnande. Jag känner till parlamentets omröstning om kloning 2008, som krävde ett
förbud för användning av kött från klonade djur. Irländska myndigheten för livsmedelssäkerhet ger det
vetenskapliga rådet att livsmedel från klonade djur inte bör marknadsföras i Irland och inte heller bör sådana
livsmedel produceras i Irland.

Elisabeth Köstinger (PPE), skriftlig. – (DE) Med detta andra förslag till förordningen om nya livsmedel
kommer nu enhetliga regler om marknadsföring av nya livsmedel i EU slutligen att antas. Detta förslag tar
hänsyn till den höga nivån på hälsoskyddet. Det finns hälsomässiga och etiska skäl mot ett godkännande av
kött från klonade djur eller deras avkomma. Man kan inte utesluta risker vid konsumtion av klonat kött och
mot bakgrund av de stränga djurskyddsnormerna i EU borde man helt klart avvisa kloning. Bara 10 procent
av djuren som uppfötts in vitro överlever och dessa lider av en högre andel sjukdomar. Det är inte nödvändigt
att producera klonat kött för att säkra livsmedelsförsörjningen i Europa; jordbruket i Europa producerar
livsmedel av högsta kvalitet oavsett om det är baserat på traditionell eller på ekologisk jordbruksproduktion.
Vad vi behöver nu är ett tydligt skydd för landsbygdsföretag och för det europeiska jordbrukets höga
produktions- och hälsonormer i framtiden.

Holger Krahmer (ALDE), skriftlig. – (DE) Det fridemokratiska partiet är i grunden för positiv märkning,
eller processmärkning, för genmodifierade organismer i livsmedel på Europanivå för att åstadkomma
nödvändig insyn för konsumenterna. Men i detta fall kan vi inte samtycka till att man nu kräver olika
behandling av olika sektorer. Samtidigt som märkning krävs för animalisk produktion, är detta inte fallet
för vegetabilisk produktion. Sådan orättvis märkning av produkter av animaliskt ursprung skulle kunna
snedvrida marknaden till men för ena sidan. Detta motverkar våra ansträngningar att garantera rättvis
konkurrens och strider klart mot jämlikhetsprincipen som är förankrad i vårt rättssystem.

David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Detta är en mycket angelägen fråga för väljarna i hela Europa, och jag
har märkt oron från många av mina egna väljare i Skottland. Jag håller med om att livsmedel från klonade
djur inte bör komma in i livsmedelskedjan och att vi behöver rigorösa säkerhetskontroller på livsmedel
framställda med nanoteknik innan vi kan överväga om vi ska marknadsföra dem. Som med omröstningen
om livsmedelsmärkning nyligen stöder jag helhjärtat tydlig märkning av kött och särskilt en tydlig märkning
av kött från djur som är utfodrade med GMO-grödor. Jag är mycket besviken över att ändringsförslaget om
GMO-märkning av livsmedel inte fick tillräckligt många röster, vilket delvis berodde på bristen på stöd från
brittiska konservativa parlamentsledamöter.

Mairead McGuinness (PPE), skriftlig. – (EN) Förordningen om nya livsmedel borde enligt min åsikt utesluta
frågan om kloning av djur och produkter som härrör från denna kontroversiella och omstridda teknik. Jag
röstade för ett krav på att kommissionen skulle lägga fram ett särskilt förslag om kloning för att reglera denna
fråga – vilket avspeglades i mitt stöd för den första delen av ändringsförslag 37. För att vara konsekvent
avstod jag från att rösta om den andra delen av ändringsförslag 37 om hur kommissionen borde utforma
sitt förslag om kloning. Vi behöver en genomgripande debatt om frågan som inbegriper oron för klonade
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djurs välbefinnande. Jag känner till parlamentets omröstning om kloning 2008, som krävde ett förbud för
användning av kött från klonade djur. Även om detta kan bli det slutliga beslutet från kommissionen, rådet
och parlamentet ville jag inte föregripa resultatet. Irländska myndigheten för livsmedelssäkerhet ger det
vetenskapliga rådet att livsmedel från klonade djur inte bör marknadsföras i Irland och inte heller bör sådana
livsmedel produceras i Irland. Kommissionen har emellertid uttalat att icke-livsmedelsprodukter som embryon
och sperma från klonade djur för närvarande får saluföras i EU.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Politiska ledare får inte acceptera hälsorisker för våra
medborgare och vårt ekosystem. Innan alla kloningsteknikers och andra genetiska modifikationers ofarlighet
har bevisats måste vi skydda oss mot allt som de kan leda till för kommande generationer.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Produkter som kan skapa problem för samhället får inte godkännas utan
att noggrant ha undersökts. Denna förordning är därför ytterst viktig för den europeiska marknaden, eftersom
den tryggar livsmedelssäkerheten och människors hälsa. Livsmedel som framställts med nanoteknik måste
underställas en särskild riskbedömning innan de kan godkännas, märkas och marknadsföras i Europa.
Användningen av livsmedel från klonade djur eller deras avkomma är en kontroversiell fråga, men enligt
min åsikt bör dessa livsmedel inte tillåtas i EU. Osäkerhet beträffande denna nya tekniks effekter på ekonomin,
samhället och miljön kräver en ännu strängare bedömning. Vetenskapsmännen har blivit de viktigaste
medlarna i samhällets förhållande till risker, med förmåga att förutse kommande faror och besluta om
godkännandet av nya livsmedel. Enbart livsmedel som registrerats på EU:s förteckning kan marknadsföras.

Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. – (ES) Jag röstade för Kartika Tamara Liotards betänkande om nya
livsmedel eftersom det utesluter försäljning av livsmedel från klonade djur från reglerna om tillstånd för nya
livsmedel. Jag anser att kommissionen inte får fortsätta att negligera allmänhetens önskan att inte äta livsmedel
från klonade djur. Man kan inte garantera att intagandet av dessa produkter inte innebär en allvarlig hälsorisk.
Klonade djur uppvisar en hög andel missbildningar. Vi får inte låta kommissionen bortse från denna verklighet
och utsätta allmänhetens hälsa och bevarandet av vårt ekosystem för fara. Därför anser jag att så länge som
det inte finns någon garanti för att dessa livsmedel inte är skadliga för hälsan ska försäljning av dem inte
tillåtas.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Att skydda människors hälsa måste prioriteras i första hand. Livsmedel
måste följaktligen märkas tydligt och klart och korrekt information måste ges om deras innehåll. Vi måste
särskilt utesluta produkter från klonade djur eller deras avkomma. Det är nödvändigt att stränga kontroller
genomförs och att straff utdöms om man underlåter att rätta sig efter dem. Det var särskilt viktigt för mig
att rösta för de ändringsförslag där man kräver att genetiskt modifierade livsmedel ska märkas.

Claudio Morganti (EFD), skriftlig. − (IT) Min åsikt om betänkandet som diskuteras av parlamentet motiveras
av bland annat övertygelsen att fri spridning av klonat kött måste förhindras. Om jag övergår till nya livsmedel,
eller livsmedel som traditionellt inte har funnits i EU, anser jag att det behövs både en tidigare etisk åsikt om
frågan och ett slags visum som garanterar överensstämmelse med de säkerhetskrav som gäller i Europa för
alla övriga livsmedel.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för detta betänkande eftersom jag tyckte att ett
försiktigt förfarande är nödvändigt beträffande användning av nya livsmedel. Denna åsikt hör ihop med
behovet av att skydda befolkningens hälsa medan man samtidigt informerar konsumenterna om innehållet
i det livsmedel som de köper. Jag vill emellertid påpeka att jag anser att vetenskaplig forskning om nya
livsmedel inte får begränsas på något sätt och det enda kravet bör vara nivån på livsmedelssäkerheten.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. − (IT) Skyddet av människors hälsa genom livsmedelskontroller är en viktig
prioritering för EU. Huvudmålet är att upprätta harmoniserade regler för import av nya livsmedel på den
europeiska marknaden så att man kan garantera en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa, för djurs
hälsa och välbefinnande och för miljö- och konsumentintressen, medan man samtidigt säkerställer att den
inre marknaden fungerar väl och är öppen för insyn och stimulerar innovationer på sektorn för
jordbrukslivsmedel. Några av de ändringsförslag som antogs rörde insamlandet av information beträffande
klassificeringen av nya livsmedel, förbudet mot nya livsmedel som inte uppfyller kraven, villkoren för att
lägga till nya livsmedel på den europeiska förteckningen, information, kontroll, märkning, traditionella
livsmedel från tredjeländer, användning av tester utan djurförsök och strategier för intelligenstestning,
dataskydd och inspektions- och kontrollåtgärder.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) I vitboken om livsmedelssäkerhet tillkännagav kommissionen sin
avsikt att undersöka tillämpningen av den nya livsmedelslagstiftningen och att göra nödvändiga justeringar
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till den gällande lagstiftningen. Kommissionens förslag om nya livsmedelsprodukter av den 14 januari 2008
syftar till att reglera marknadsföringen av nya livsmedel och livsmedel från tredjeländer. Dessutom fastställs
i förslaget regler för godkännande, kontroll och märkning av nya livsmedel.

Den 25 mars 2009 antog parlamentet vid första behandlingen en lagstiftningsresolution om ändring av
förslaget. För att garantera en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa, för djurs välbefinnande och för
miljön röstade parlamentet för att utesluta livsmedel från klonade djur och deras avkomma. Rådets ståndpunkt
vid första behandlingen om nya livsmedel antogs den 15 mars 2010.

Emellertid försummade rådet att ta hänsyn till några av parlamentets punkter vid första behandlingen och
väsentliga ändringsförslag beaktades inte tillräckligt. Jag anser att det nu vid andra behandlingen är nödvändigt
att så mycket som möjligt respektera parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen eftersom den
ståndpunkten antogs av en stor majoritet.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) I den nuvarande förordningen anges harmoniserade normer för
marknadsföring av nya livsmedel i EU för att garantera en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa, för
djurs hälsa och välbefinnande, för miljö- och konsumentintressen samtidigt som det garanteras att den inre
marknaden är öppen för insyn och fungerar väl och uppmuntrar innovationer inom industrin för
jordbrukslivsmedel.

Jag röstade för detta betänkande för att kött och mejeriprodukter från klonade djur eller deras avkomma ska
kunna förbjudas. Ytterligare ett skäl är att livsmedel som producerats med hjälp av nanoteknik ska underkastas
riskbedömningar och märkas så att det framgår.

Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. – (FR) Syftet med denna förordning är att bestämma reglerna för kontroll
av alla ”nya livsmedel” som skulle kunna hamna på europeiska konsumenters tallrikar. Men kommissionens
förslag är långt ifrån tillfredsställande, framför allt i två avseenden.

Först och främst vet vi för litet om nanoteknikens effekter på hälsan och därför måste den kontrolleras mer
noggrant innan den marknadsförs. Detta sker redan med kosmetika; det vore löjligt om inte samma åtgärd
vidtogs för våra livsmedel.

För det andra tänker kommissionen och rådet inte inrätta något särskilt system för livsmedel från klonade
djur och deras avkomma, under förevändning att det inte finns några tecken på risker för konsumenternas
hälsa. Detta är helt enkelt oacceptabelt. Även om det inte var frågan om att direkt konsumera klonade djur,
vill vi få bort dessa livsmedel från förordningens tillämpningsområde och framför allt vill vi ha en offentlig
och öppen debatt om denna fråga som berör både producenter och konsumenter.

Detta är etiska frågor som förtjänar att ställas till stöd för en produktions- och konsumtionsmodell som det
är vår plikt att bevara.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Liotardbetänkandet om nya livsmedel återspeglar parlamentets
oro över livsmedel som kommer från klonade djur och användning av nanoteknik. Jag delar denna oro och
stödde därför betänkandet. För närvarande finns det faktiskt ingen gemenskapslagstiftning som tillåter eller
förbjuder mejeri- och köttprodukter från klonade djur, fastän vi har krävt lämplig europeisk lagstiftning om
detta i åratal. Under tiden föreslår vi att man uttryckligen förbjuder livsmedel från klonade djur och deras
avkomma. Beträffande frågan om livsmedel som modifierats med nanoteknik (alla ingredienser i form av
nanomaterial eller alla livsmedel som framställts med användning av en produktionsmetod som använder
nanoteknik), är jag för försiktighetsprincipen och följaktligen för ett moratorium, eftersom hälsorisker inte
kan uteslutas.

Därför välkomnar jag den signal som parlamentet sände i dag och som jag för min del stödde, även om jag
anser att det var ett misstag att avvisa ändringsförslag 76, där man krävde att livsmedel som producerats
från djur som utfodrats med genmodifierade organismer skulle märkas. Inom ramen för en öppen politik
beträffande märkning och när det gäller att ge konsumenterna makt, anser jag att denna åtgärd är önskvärd
på Europanivå med tanke på ämnets känslighet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Omröstningen om nya livsmedel gick mycket bra. Det
fanns emellertid en avigsida: ändringsförslaget om märkning av produkter från djur som utfodrats med
genetiskt modifierade foder togs bort från betänkandet. Det är anmärkningsvärt att det stöddes av en majoritet
av parlamentsledamöter (351+, 296–), men tyvärr inte fick stöd av den absoluta majoritet (369) som krävdes
vid andra behandlingen. Vad beträffar det övriga förstärktes ståndpunkten från utskottet för miljön om
uteslutning av livsmedel från klonade djur och deras avkomma från tillämpningsområdet. Inom sex månader
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efter det att denna förordning trätt i kraft ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förhindra
marknadsföring inom gemenskapen av livsmedel från klonade djur och deras avkomma. I avvaktan på att
det träder i kraft ska ett moratorium införas om marknadsföring av sådana livsmedel.

Oreste Rossi (EFD), skriftlig. – (IT) Vi är för bestämmelsen eftersom den i motsats till rådets ståndpunkt
utesluter fri rörlighet för klonat kött, trots parlamentets omröstning mot etisk bedömning innan ett nytt
livsmedel godkänts och mot kravet att traditionella livsmedel från tredjeländer också måste uppfylla EU:s
säkerhetskrav.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade för detta betänkande som på nytt bekräftar
parlamentets ståndpunkt i den viktiga frågan om livsmedel från klonade djur. Det finns många etiska problem
beträffande användningen av denna teknik, särskilt med hänsyn till djurens välbefinnande. Dessutom förstår
vi inte till fullo de risker eller den minskning av djurens genetiska mångfald som skulle bli följden av att
producera stora mängder av kloner. Det finns helt enkelt ingen motivering till och inget behov av att använda
klonade djur för livsmedelsproduktion. Det är oetiskt och onödigt. Jag kommer att fortsätta att arbeta med
föredraganden och de andra skuggföredragandena för att främja parlamentets allmänna mening att livsmedel
från klonade djur inte ska tillåtas på EU:s marknad. Efter parlamentets omröstning har vi nu det starka mandat
vi behöver för att förhandla med rådet.

Renate Sommer (PPE), skriftlig. – (DE) Jag har röstat för förbudet mot klonat kött. Vi har tillräckligt med
kött från den konventionella boskapsaveln och det vore oansvarigt att producera klonat kött. Kloning innebär
djurplågeri. Endast ett litet antal kloner kan överleva och majoriteten av dem som faktiskt överlever har
missformade extremiteter och organ. De dör i smärta redan under de första månaderna i livet. Dessutom
visar erfarenheten att de reproduktiva metoder som används för att producera djur i slutändan kommer att
användas på människor. Därför är det nödvändigt att sända en tydlig signal att vi i EU är emot kloning. Det
är också rätt att motsätta sig märkning av livsmedel från djur som har utfodrats med genetiskt modifierade
organismer. De flesta livsmedelsproducerande djur i Europa utfodras med importerade genetiskt modifierade
proteiner. Den genetiska modifieringen av foderväxter överförs emellertid inte till animaliska produkter och
finns inte i kött, ägg eller mjölk. Parlamentet har redan uttalat sig för att utesluta animaliska produkter från
märkningskravet i förordningen om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade livsmedel och
foderprodukter, vilken trädde i kraft 2004. Alla som fortfarande kräver märkning av det slaget måste förklara
för konsumenterna att det skulle resultera i en avsevärd ökning av priset på animaliska produkter utan att
medföra några ytterligare fördelar.

Marc Tarabella (S&D), skriftlig. – (FR) Än en gång har parlamentet med rätta intagit en motsatt ståndpunkt
till rådet. Det är faktiskt inte möjligt att, mot bakgrund av vad vi nu vet, tillåta marknadsföring av klonade
djur eller ens deras avkomma. Rådet beslöt att bortse från de rekommendationer som Europeiska utskottet
för bioetik och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) gjorde 2008. Det finns för få
vetenskapliga undersökningar om de eventuella konsekvenserna för konsumenterna, och kloningsmetoderna
befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet; mängder av klonade djur dör i förtid av missbildningar eller
insufficienser (hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, sjukdomar i luftvägarna och i immunsystemet
etc.).

Dessutom skulle kloning minska den genetiska mångfalden i djurbesättningen; det innebär en allvarlig risk
för den europeiska jordbruksmodellen, vilken är baserad på produkternas kvalitet, hänsyn till miljön och
strikta förordningar om djurens välbefinnande. Vi måste garantera konsumenterna kött av hög kvalitet som
de absolut inte behöver tvivla på. Därför har vi tillsammans med mina ledamotskolleger röstat mot att ge
godkännande för försäljning av klonade djur och även av deras avkomma.

Thomas Ulmer (PPE), skriftlig. – (DE) Jag har gjort några senare förändringar i min röstning eftersom
föredraganden, Pilar Ayuso, tog upp sin egen åsikt i omröstningslistan och inte gruppmajoritetens, som vi
hade kommit överens om. Jag beklagar djupt att detta tillvägagångssätt inom gruppen har ägt rum, eftersom
det har skadat förtroendet i gruppen.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet av min kollega Kartika
Tamara Liotard (GUE/NGL/Nederländerna), om förordningar för att godkänna försäljning av nya livsmedel.

I denna förordning krävs framför allt ett förbud mot försäljning av livsmedel från klonade djur. Denna åtgärd
är brådskande eftersom vi ännu inte lärt oss bemästra kloningstekniken. För närvarande dör mer än hälften
av de klonade djuren i förtid, lider av missbildningar och uppvisar andra hälsoproblem. Livsmedel från detta
slags kloner får därför inte hamna på våra medborgares tallrikar.
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Denna förordning ger också en ram för experiment- och bedömningsmetoder beträffande nanomaterial.
Forskning på detta område är mycket ny och det är viktigt att vi inte har för bråttom med storskalig
marknadsföring av dessa produkter. Konsumentskyddet måste därför komma i första hand.

Jag beklagar emellertid att parlamentet har förkastat vissa förslag från Kartika Tamara Liotard, särskilt
jämställning av vissa produkter (tillsatser, aromämnen etc.) med livsmedel, publicering av europeiska
undersökningar på detta område och märkning, och särskilt av produkter från djur utfodrade med GMO-foder.

Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Beträffande användning av nanomaterial i livsmedel råder stor
osäkerhet bland europeiska medborgare. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet varnar för att
vetenskapen för närvarande inte kan ge någon tillfredsställande information om effekterna av att konsumera
livsmedel som innehåller nanomaterial. För närvarande saknar vi en välgrundad vetenskaplig bas för att
kunna utesluta möjligheten att nanomaterial i livsmedel har skadliga effekter på den mänskliga kroppen.
Därför bör vi inte tillåta nanomaterial i livsmedel under några omständigheter förrän vi har tillgång till
lämpliga metoder för riskbedömningstester. Jag röstade för märkning av livsmedel från djur som utfodrats
med genetiskt modifierat foder.

Andrabehandlingsrekommendation: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) För närvarande finns det redan för många direktiv (sju) i EU om
industriutsläpp. Detta betänkande är därför ett svar på ett brådskande behov av att rationalisera EU:s
lagstiftning genom att i en enda text föra samman alla direktiven om industriutsläpp. Dessutom representerar
installationerna en viktig beståndsdel i att förhindra och minska föroreningen från industriutsläppen. Därför
stödde jag Holger Krahmers betänkande. Där lyckades man faktiskt ta hänsyn till miljöfrågorna genom att
förstärka den roll som sektorns referensdokument om bästa tillgängliga teknik hade när man bestämde
villkoren för användning av dessa installationer och genom att förstärka bestämmelserna om att stänga
områden och återställa dem till sitt ursprungliga tillstånd och så vidare. Denna text har varit föremål för
långdragna förhandlingar och jag tycker att den slutliga kompromissen verkar vara mycket tillfredsställande
för våra europeiska medborgare. Därför stödde jag den.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för IPPC-direktivet om förebyggande och
begränsning av industriutsläpp. I direktivet uppmanas till samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar som även omfattar luft-, vatten- och markföroreningar. Denna lagstiftning får mycket stora
effekter på EU-nivå, eftersom den gäller för tusentals industrianläggningar och därmed uppmuntrar de
europeiska industrierna att använda mindre förorenande och mer effektiva tekniker och processer med
hänsyn till de förbrukade naturtillgångarna. Detta direktiv kommer att bidra till förbättrad kvalitet för EU:s
luft, vatten och mark.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om industriföroreningar eftersom jag anser
att man har nått en välavvägd överenskommelse när det gäller att säkra samordnade åtgärder för att begränsa
föroreningarna och samtidigt se till att värna om den europeiska industrins konkurrenskraft, grundat på den
bästa tillgängliga tekniken.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Genom detta förslag till direktiv från kommissionen försöker man att
sammanföra de sju befintliga direktiv som styr frågor som har att göra med industriföroreningar. Dess mål
är att garantera ett större miljöskydd samtidigt som man standardiserar och förenklar förfaranden i de olika
medlemsstaterna och minskar onödiga administrativa bördor.

Samtidigt som jag erkänner behovet av ett ambitiöst förhållningssätt för att begränsa industriföroreningarna,
i enlighet med EU:s miljömål och i kampen mot klimatförändringarna, anser jag dock att det är viktigt att
uppmärksamma att reglerna och målen för de europeiska industrierna inte kan vara så ambitiösa att de
äventyrar deras konkurrenskraft i en globaliserad värld. Jag stöder verkligen idén om ren utveckling, som
omfattar tillväxt och konkurrenskraft i ett mer miljövänligt sammanhang. Det får därför inte innebära
ytterligare svårigheter och hinder för den europeiska industrin.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) År 2005 inledde kommissionen en översyn av direktivet om
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet), vilket resulterade i ett
förslag till direktiv om industriföroreningar. Genom detta försöker man att se över och slå ihop de befintliga
sju direktiven på området till ett enda direktiv. IPPC-direktivet omfattar ungefär 52 000 industrianläggningar,
vilkas föroreningar står för en stor del av de totala luftföroreningarna i EU. Enligt detta direktiv ska de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna ta hänsyn till referensdokument om bästa tillgängliga teknik när de beviljar
driftstillstånd till industrianläggningar och när de anger föroreningsgränsvärdena för vissa anläggningar.

57Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010



Förutom att de förorenar luften har även industriella verksamheter en negativ miljöpåverkan på vatten och
mark, och de producerar avfall. Detta innebär att det i tillståndssyfte är nödvändigt att genomföra samordnade
åtgärder som tar hänsyn till den övergripande påverkan på miljön. Jag välkomnar antagandet av detta
betänkande, särskilt det begränsade antalet undantag för de industriella aktörerna.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Som vi nämnde under debatten i kammaren kommer det nya
direktivet att skapa ett strängare regelverk för industriföroreningar och samtidigt villkor för bättre miljöskydd
och folkhälsa, särskilt för personer som bor och arbetar nära industrier. Det inbegriper den viktiga principen
att om vi ska kunna skydda miljön och folkhälsan så måste vi använda den bästa teknik som vetenskapliga
och tekniska framsteg kan ge oss i våra produktionsprocesser, särskilt dem som har en stor miljöpåverkan.
Den kompromiss som uppnåddes vid den andra behandlingen garanterar emellertid den nödvändiga
flexibiliteten när det gäller användningen av den bästa tillgängliga tekniken, för att därmed ta vederbörlig
hänsyn till olikheterna mellan medlemsstaterna och förhållandena i var och en av dem, både vad gäller deras
respektive produktionssystem och produktionsförhållanden och deras förmåga att genomföra de nödvändiga
teknik- och produktionsprocessanpassningarna.

De undantag som görs här, som är lämpliga och berättigade, tillsammans med de provisoriska nationella
planerna, gör det möjligt för olika medlemsstater och deras företag att anpassa sig till den nya lagstiftningen
utan att äventyra den nationella produktionen, samtidigt som man behåller de ursprungliga målen att skydda
miljön och folkhälsan.

Françoise Grossetête (PPE), skriftlig. – (FR) Omarbetningen av de sju direktiv som styr industriföroreningarna
i EU till en enda, starkt polemisk text har slutligen antagits och vi bör välkomna denna omröstning. Målet
är att begränsa de skadliga effekterna som härrör från de flesta industriverksamheter i EU, dvs. utsläpp av
potentiellt skadliga ämnen till luft, vatten och mark och avfall.

Det slutliga avtalet kommer att vara mycket mer långtgående. Det tar upp huvudpunkterna i den ståndpunkt
som vi har försvarat i miljöutskottet i flera månader och som utformades för att göra denna text till en
ambitiös men ändå realistisk lag i samklang med problemen i våra länder.

Avtalet stärker bestämmelserna om miljöskydd, men ger medlemsstaterna en viss flexibilitet, som vi kämpade
för, med en ram som är tillämplig för stora förbränningsanläggningar. Under denna krisperiod behöver vi
en kraftfull europeisk miljöpolitik, men den får inte vara för betungande för näringslivet. Industriell strategi
och industripolitik kan inte längre representera tabubelagda idéer i Bryssel. Låt oss bara ta en titt på vad våra
konkurrenter gör i tredjeländerna!

Edvard Kožušník (ECR), skriftlig. – (CS) Jag är medveten om hur svårt det var att förhandla om denna
kompromiss. Jag är glad att man har beaktat subsidiaritetsprincipen i många av direktivets bestämmelser,
vilket har resulterat i en begränsning av antalet befogenheter som har delegerats till Europeiska kommissionen.
Jag anser också att det är en framgång för förslaget att vissa länder inte lyckades att få igenom ett strängare
förslag som skulle ha varit mer långtgående än den ram som kommissionen själv föreslog. Det sunda förnuftet
har segrat. Jag oroar mig emellertid verkligen över att upprättandet av provisoriska nationella planer inte
kommer att ge enskilda anläggningsägare tillräckliga möjligheter att förbereda sig på ett lämpligt sätt för
införandet av de nya gränsvärdena. Det är rätt att vi försöker minska de skadliga föroreningarna, men vi
måste samtidigt beakta de ekonomiska effekterna av dessa åtgärder och hur rationella de är när det gäller
konkurrenskraften och den specifika ekonomiska situationen i medlemsstaterna. Det faktum att vissa
anläggningar kommer att stängas med tvång mitt i deras driftsmässiga livscykel kommer otvivelaktigt att få
konsekvenser för energipriserna för slutanvändarna och även påverka metallindustrin med eventuella
ödesdigra ekonomiska konsekvenser i vissa regioner. Jag skulle därför uppskatta om direktivet gav mer
flexibilitet till de provisoriska nationella planerna, med 2025 som slutligt år för stängning av anläggningar,
inte 2020 eller 2023. Trots att jag vet hur svårt det var att nå denna kompromiss, lägger jag ned min röst
med hänsyn till den tjeckiska ekonomins konkurrenskraft.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Genom detta direktiv försöker man att sammanfatta sju tidigare separata
direktiv om industriföroreningar till en enda text. Förebyggande och begränsning av industriföroreningar i
luft, vatten och mark är nödvändigt om vi ska nå målen med en grönare ekonomi, som anges i Europa
2020-strategin. Det är värt att påpeka att många av de föroreningar som nu kommer att begränsas kan
åsamka skador på hälsan och miljön och bidra till ökningen av sjukdomar som cancer och astma. Det är
mycket viktigt att man följer de tidsfrister för utsläppsbegränsningarna som anges i detta direktiv.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Visst är det bra att EU förespråkar miljöskydd, men detta dokument
är i stort sett bara en ny version av befintliga texter och bidrar inte med några nya förslag om
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industriföroreningar. De förslag och ändringsförslag som har lagts fram av utskottet har inte gjort någon
nytta och var inte särskilt ambitiösa, vilket är skälet till att jag har röstat mot dem.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för denna välavvägda text. Jag vill berömma arbetet av
ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, eftersom de har lyckats att uppnå en
heltäckande kompromiss.

Genom direktivet om industriföroreningar slår man ihop sju direktiv i syfte att förenkla och ändra den
befintliga lagstiftningen. Många sektorer är inblandade, från jordbruk till stora förbränningsanläggningar.
Jag stöder idén med minimikrav. Då vissa företag faktiskt inte kan regleras endast på EU-nivå måste det finnas
åtminstone en minsta gemensam nämnare för att undvika snedvridningar av konkurrensen och skador på
miljön.

Jag håller med om att kommissionen, som har de nödvändiga resurserna och kunskaperna, bör vara den
myndighet som fastställer dessa krav. Jag stöder dessutom de undantag som infördes för att garantera den
flexibilitet som krävdes för medlemsstaterna. Jag vill avslutningsvis notera betoningen på offentlig information,
öppenhet och konsumentlyhördhet i parlamentets arbete. Jag är på det hela taget nöjd med betänkandet,
som ökar miljöskyddet och begränsar onödiga administrativa bördor.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Målet med 1996 års direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga
och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) är att förebygga och begränsa föroreningar i luft, vatten och
mark från industrianläggningar i EU.

Syftet med IPPC-direktivet är att främja genomförandet av bästa möjliga tekniker (BAT) eller snarare de
ekonomiska och tekniskt hållbara tekniker som är effektivast när det gäller att nå ett högt miljöskydd. De
bästa tillgängliga teknikerna fastställs i BAT-referensdokumenten som utarbetas genom ett informationsutbyte
där kommissionen, myndigheter i medlemsstaterna och andra intressenter deltar (”Sevillaprocessen”).

Vid sitt sammanträde i plenum den 10 mars 2009 diskuterade parlamentet under första behandlingen
kommissionens förslag att upprätta gränsvärden för föroreningar direkt på grundval av de nämnda
referensdokumenten: parlamentet mötte detta med en grundläggande förändring genom inrättande av en
kommitté som skulle ha uppgiften att fastställa åtgärder för att begränsa föroreningarna i form av minimikrav.

Jag stöder förslaget att upprätta EU-omfattande minimikrav för gränsvärden för föroreningar endast för
företag som kräver ingripanden från EU, i enlighet med miljökonsekvenskriterierna och genomförandegraden
för BAT i den aktuella sektorn.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Jag röstade för detta betänkande så att man kan anta den omarbetade
lagstiftningen om luftföroreningar från industrier med strängare gränsvärden för dikväveoxid, svaveldioxid
och dammpartiklar, som är skadliga för både folkhälsan och miljön. Jag anser att ett enhetligt, gemensamt
tillståndssystem bör gälla för alla anläggningar i EU, vilka därmed kommer att drivas i enlighet med samma
utsläppsstandarder (bästa möjliga tekniker – BAT) och övervakas och begränsas enligt obligatoriska
minimikriterier.

Dessa gemensamma åtgärder främjar skyddet av miljön och folkhälsan såväl som en hållbar utveckling i EU.
Nya gröna jobb kommer att skapas och medborgarna kommer att få tillgång till livsmedel, el och uppvärmning
utan att detta resulterar i någon snedvridning av konkurrensen i EU.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Det förslag som vi ska rösta om slår samman sju befintliga lagar
om industriföroreningar till en enda text som samtidigt uppdateras. Dessa lagar inbegriper viktiga direktiv
om stora förbränningsanläggningar och samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
(det berömda IPPC-direktivet, som inbegriper ca 52 000 industri- och jordbruksanläggningar – från
raffinaderier till svinuppfödare – med hög föroreningspotential). Det gläder mig att vi efter två års hårda
förhandlingar slutligen nådde en kompromiss under det tredje trepartsmötet i juni. Som är fallet med alla
kompromisser så handlar det om eftergifter och framgångar, men globalt sett så har Europaparlamentet
kämpat för att säkra större klarhet och rättvisa när det gäller miljökraven. Denna text inbegriper naturligtvis
stora framsteg på flera viktiga punkter – särskilt luftkvalitet, optimering av miljöresultat och utökning av
medlemsstaternas skyldigheter avseende övervakning av anläggningarna.

Slutligen noterar jag med tillfredsställelse bestämmelsen om att kommissionen före slutet på 2011 ska
utarbeta ett lagstiftningsförslag om ändring av gränsvärdena för tillstånd rörande fjäderfä vilket, i detta
specifika fall, kommer att omfatta vaktlar, som är ett känsligt ämne i min valkrets.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Dagens omröstning om lagstiftningen om
industriföroreningar är ett steg i rätt riktning för att begränsa skadorna på vår miljö från industriföroreningar,
men det är beklagligt att slutresultatet inte är tillräckligt bra inom olika nyckelområden. Även om den nya
lagstiftningen innehåller vissa förbättringar, finns det fortfarande för många undantag. Jag är fortfarande
missnöjd med slutresultatet som godkänner ytterligare luftföroreningar från de äldsta och smutsigaste
kraftverken. Dessa kraftverk kan undvika bestämmelserna i ytterligare 12 år som längst. Istället för att belöna
bra beteende belönar vi föroreningar och EU:s medborgare får betala priset.

Syftet med detta direktiv är att säkra ett bättre skydd för EU-medborgarna och miljön genom att tvinga
industrierna att begränsa sina föroreningar. Jag är besviken över att denna veckas kompromiss är bra för de
medlemsstater som använder de äldsta förbränningsanläggningarna. Miljöindustrin sysselsätter redan fler
personer än bilindustrin och detta direktiv kunde ytterligare ha främjat innovativa, gröna industrier. Istället
satte man de mest förorenande, omoderna industriernas intressen främst genom en blockerande minoritet
i rådet. Dessa industrier har ju ingen verklig framtid.

Oreste Rossi (EFD), skriftlig. – (IT) Jag kan bara rösta för direktivet med tanke på det hårda arbete som
krävdes för att nå en överenskommelse mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Meningen är att texten
ska ge ett bättre miljöskydd utan alltför stora bördor för företagen.

Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Detta direktiv om förebyggande och begränsning av industriutsläpp
är otroligt viktigt när det gäller luftkvaliteten för alla EU-medborgare. För närvarande råder inte rättvisa
mellan medlemsstaterna. Vissa gör sitt bästa medan andra inte gör någonting. Det är därför
uppseendeväckande att länder som t.ex. Italien och Storbritannien har blockerat de nödvändiga förbättringarna
i rådet. Jag röstade för den slutliga texten eftersom den står för en tydlig åtstramning av bestämmelserna,
även om man tillåter alternativ som kan spridas över en 12-årsperiod. Slutresultatet kommer emellertid att
bli att kolkraftverk i Storbritannien och Italien, eller varhelst de finns i EU, måste följa stränga bestämmelser
så att vi kan garantera en god hälsa för medborgarna i alla våra medlemsstater. I slutändan är det just det allt
detta handlar om.

Andrabehandlingsrekommendation: Satu Hassi och Caroline Lucas (A7-0149/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. − (IT) Avskogning är ett problem som ger stora återverkningar både
på koldioxidutsläppen och den ständiga förlusten av biologisk mångfald. Det största skälet till detta fenomen
är tyvärr olaglig skogsavverkning. Jag anser därför att det är nödvändigt att EU gör en beslutsam insats för
att bekämpa användning och försäljning av olagligt avverkat timmer, som för närvarande står för 20–40
procent av allt industriellt timmer. Jag röstar därför för detta betänkande i hopp om att vi ska kunna minska
användningen av olagligt avverkat timmer i EU.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Syftet med detta betänkande är att minska försäljningen av timmer
eller trävaror från olaglig avverkning på den inre marknaden. Jag stödde detta när det gick till omröstning
eftersom man lyckades att hitta en tillfredsställande princip för att skydda EU:s konsumenter och
industriföretag, principen om ”skyldighet att iaktta rimlig aktsamhet”. Denna princip ger möjlighet att vidta
åtgärder och förfaranden som gör det möjligt för verksamhetsutövarna att spåra timmer och trävaror, att få
tillgång till information om förenlighet med tillämplig lagstiftning, och att hantera risken att man säljer
timmer och trävaror från olaglig avverkning på den inre marknaden.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Europaparlamentets beslut att förbjuda olagligt avverkat
timmer och övervaka färdvägarna för timret kommer att minska den olagliga avskogningen och ge
konsumenterna möjlighet att göra val efter att ha fått fullständig information om de produkter de använder.
EU:s lagstiftning om förbud mot olagligt avverkat timmer är en viktig lagstiftning globalt, från de områden
världen över som har förstörts av olaglig avverkning till EU:s marknad där timret och trävarorna säljs. Grundat
på aktuella siffror kommer minst 20 procent av timret och trävarorna som kommer in i EU från olagliga
källor.

Alla 27 medlemsstater måste aktivt tillämpa de nya föreskrifterna om kontroll av timmerkällan och införa
sanktioner för dem som säljer olagligt avverkat timmer. Det är nu tydligare än någonsin, då Europa och
Rumänien har drabbats av fruktansvärda översvämningar som har kostat människoliv och lett till förstörd
egendom, att avskogningen delvis har förorsakat detta. Ingen av medlemsstaterna får tveka att införa
straffrättsliga sanktioner mot dem som säljer olagligt avverkat timmer.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för förbudet mot försäljning på den inre
marknaden av trä och produkter som görs av olagligt avverkat timmer. Detta beslut är viktigt för skyddet
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av skogar runt om i världen, vilka är en väsentlig faktor i kampen mot klimatförändringarna. Detta kommer
också att bidra till skyddet och bevarandet av de europeiska skogarna. Den olagliga importen av timmer till
EU har resulterat i ett drastiskt prisfall på timmer som, ur ett ekonomiskt perspektiv, har gjort det omöjligt
för europeiska skogsägare att leva på sitt timmer.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Förbudet mot import av olagligt avverkat timmer är särskilt
nödvändigt i samband med kampen mot den globala uppvärmningen. Detta förbud, som bör påverka 20–40
procent av det timmer som importeras till EU, kommer faktiskt att möjliggöra verkliga framsteg i kampen
mot avskogningen. Det kommer att leda till en mycket betydande minskning av koldioxidutsläppen i luften
och hjälpa till med att skydda djur- och växtarter som är utrotningshotade. Detta system kommer också att
resultera i en förbättring av levnadsförhållandena för de lokalbefolkningar som är beroende av skogen och,
i ett mer allmänt perspektiv, hela befolkningen i de aktuella länderna. Genom att göra olagliga avverkningar
svårare, särskilt som ett resultat av den spårbarhet som importörerna måste ta hänsyn till, och genom att
uppmuntra verksamhetsutövarna att arbeta lagligt och därför betala de relevanta skatterna i produktionslandet
stöder EU de berörda länderna i deras kamp mot skattebedrägerierna, vilket gör det möjligt för dem att
generera mer resurser som de sedan kan använda till nytta för befolkningen.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om skyldigheterna för verksamhetsutövare
som släpper ut timmer och trävaror på marknaden, eftersom kampen mot olaglig avverkning är nödvändig
för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och avskogningen. Den är även viktig när det gäller att ta itu
med klimatförändringarna.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Eftersom skogarna försvinner i oroväckande snabb takt måste vi på allvar
försvara en del av vårt naturarv som är nödvändigt för att mänskligheten ska kunna överleva. När de köper
timmer och trävaror bör EU:s konsumenter kunna förvissa sig om att de inte bidrar till avskogningen eller
stöder en olaglig handel som äventyrar företag som uppför sig på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till den
biologiska mångfalden. Parlamentet vill se större insatser i kampen mot detta gissel och strängare bestämmelser
vid import och försäljning, och jag anser att det är värt att ta strid för detta.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Avskogningen sker i en takt av ungefär 13 miljoner hektar
per år och bedöms vara ansvarig för nästan 20 procent av koldioxidutsläppen i världen och en av de främsta
orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. Den är också ansvarig för allvarliga överträdelser av de
mänskliga rättigheterna, eftersom skogarna i många länder har en stor kulturell och social betydelse för
lokalbefolkningen och de som är beroende av skogarna.

Olaglig avverkning är en stor orsak till avskogningen eftersom mängden timmer som kommer från denna
verksamhet bedöms uppgå till 350–650 miljoner kubikmeter/år, vilket är 20–40 procent av den globala
timmerproduktionen. Detta leder till fallande timmerpriser, berövar oss naturtillgångar och skatteintäkter
och ökar fattigdomen bland dem som är beroende av skogsbruk.

Som en stor konsument av timmer och trävaror har EU en skyldighet att vidta effektiva åtgärder mot
avskogningen och den olagliga avverkningen, som tveklöst måste inbegripa ett förbud mot att tillhandahålla
en marknad för olagliga trävaror. Jag rekommenderar att mindre timmerproducenter inte omfattas av denna
förordning, eftersom jag anser att skyldigheten att iaktta rimlig aktsamhet är mycket betungande.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Förslaget till förordning syftar till att upprätta skyldigheter för
verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Vi förstår behovet av att bevara
skogstillgångarna och säkra en skälig och hållbar exploatering och fortsatt biologisk mångfald i våra skogar.
I betänkandet uttrycks emellertid en viss oro när det gäller genomförandet av förfarandena i medlemsstaterna.
Med hänsyn till den mångfald som finns i olika medlemsstater, t.ex. när det gäller egendomens storlek,
kommer förordningen i vissa fall att vara omöjlig att genomföra och resultera i höga kostnader. Det finns
också fortfarande tveksamheter när det gäller förslaget om att förstöra olagligt timmer, och det finns ingen
konsensus med tanke på att det redan finns lämplig nationell lagstiftning på området, som i Portugal där
vissa skogsarter är skyddade och utgallring kräver ett särskilt tillstånd.

Detta, tillsammans med att inget nytt tillkommer när det gäller skogsskyddet, innebär att denna förordning
kan skapa skyldigheter inom skogsbruket i länder som Portugal som kan påverka många små och medelstora
företag. Problemet med att man inte kan övervaka timmer från tredjeländer finns fortfarande och måste
lösas.

Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. – (FR) Av det timmer och de trävaror som kommer in i EU kommer
20 procent från olagliga källor. Olaglig avverkning är en viktig orsak till avskogningen, som ökar med nästan
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13 miljoner hektar varje år och resulterar i en dramatisk utarmning av naturtillgångarna och den biologiska
mångfalden. Parlamentet har därför beslutat att förbjuda import till EU av olagligt avverkat timmer och detta
beslut gläder mig eftersom det innebär ett stort internationellt framsteg. I och med detta beslut tar EU till sist
sitt ansvar när det gäller internationell handel och kampen mot avskogningen.

Françoise Grossetête (PPE), skriftlig. – (FR) Jag stödde denna andrabehandlingsrekommendation därför
att vi måste undvika att använda dyra, byråkratiska processer om vi ska kunna få tillräckligt med trävaror i
framtiden och bekämpa det olagliga timret i EU på ett effektivt sätt. Vi måste stärka vår importövervakning
för att stoppa avskogningen en gång för alla.

Verksamhetsutövarnas och de offentliga myndigheternas insatser måste inriktas på den länk som ligger
närmast skogsavverkningen; med andra ord den process genom vilken timret först släpps på marknaden i
EU.

Det skulle ha varit oansvarigt att straffa våra förläggare i EU genom att uppmana dem att bevisa varifrån det
papper som används för att trycka deras böcker kommer. Det är i själva verket omöjligt att fastställa varifrån
det timmer som används för att göra papper kommer.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) EU har alldeles för länge varit undfallande när det gäller den
globala handeln med olagligt timmer. Avskogningen är ett allvarligt problem för hela jorden och det påverkar
miljön i hela världen i oerhört hög grad. Dagens omröstning kommer att stoppa användningen av olagligt
timmer i EU och är ett positivt steg mot att lösa ett verkligt problem.

David Martin (S&D), skriftlig. – (EN) Det gläder mig att detta betänkande antogs i parlamentet. Som den
största konsumenten av trävaror i världen har EU en skyldighet att importera sådana varor på ett ansvarsfullt
sätt, och detta krav kommer nu att få en positiv effekt på miljön, de mänskliga rättigheterna och
konsumentskyddet. Jag blev besviken över att vissa bestämmelser – t.ex. våra ursprungliga bestämmelser
om straff för bristande efterlevnad – försvagades under rådets förhandlingar, men det gläder mig att detta
betänkande har antagits.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Avskogningen och utarmningen av skogarna är de främsta faktorerna
bakom förlusten av biologisk mångfald. Den olagliga avverkningen är i sin tur den största orsaken till
avskogningen och står för närvarande för 20–40 procent av den globala timmerproduktionen. Denna
förordning antogs för att stoppa denna olagliga verksamhet och införa kännbara straff för dem som avverkar
timmer olagligt. Det är därför mycket viktigt att anta denna förordning för att undvika fallande timmerpriser,
för att se till att allmänheten inte längre berövas sina naturtillgångar och för att stoppa förlusten av
skatteintäkter och förvärrad fattigdom bland personer som är ekonomiskt beroende av skogsbruk.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. − (IT) Det är inte längre acceptabelt att timmer importeras till EU i vetskap
om att detta kan ha skapat allvarliga miljömässiga och sociala problem i de länder där timret avverkades.
Som ansvarstagande personer kan vi inte ignorera varifrån de varor vi konsumerar kommer, särskilt när de
skadar andra samhällen och ekosystem.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Avskogningen är ansvarig för nästan 20 procent av koldioxidutsläppen
i världen och är en stor bidragande faktor till förlusten av biologisk mångfald. Olaglig avverkning skapar
också allvarliga problem när det gäller överträdelser av de mänskliga rättigheterna för lokalbefolkningen,
som är beroende av skogsbruk.

Som konsument av timmer och trävaror har EU en skyldighet att vidta effektiva åtgärder, t.ex. att upphöra
med att tillhandhålla en marknad för olagligt avverkat timmer och trävaror för att kunna bekämpa detta
fenomen. De frivilliga partnerskapsavtal som EU tillämpar enligt 2003 års handlingsplan om
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) är inte tillräckliga. Hittills
har bara ett partnerskapsavtal undertecknats, och dess frivilliga karaktär innebär att det finns en stor risk att
det begränsas och kringgås på något sätt.

Rådets ståndpunkt är svagare än parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och lyckas inte inbegripa
viktiga delar som t.ex. ett förbud mot handel med olagligt avverkat timmer och trävaror. Den inbegriper
inga skyldigheter för verksamhetsutövarna eller specificerar några sanktioner för allvarliga överträdelser.
Jag anser att det är nödvändigt att förbättra och bredda räckvidden när det rör denna diskussion, i miljöskyddets
intresse.
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Marit Paulsen och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Illegal avverkning av skog är ett stort problem
som måste bekämpas. Vi står därför helt bakom syftet med detta betänkande, även om det i betänkandet
funnits tydliga protektionistiska tendenser som vi inte sympatiserar med. Genom långtgående regleringar
upprättas handelshinder som drabbar utvecklingsländer och gör det svårare för dessa att använda sin
timmerindustri för att ta sig upp ur fattigdomen. Problemet med illegal avverkning måste dock tas på största
allvar. Eftersom betänkandet har blivit väsentligt mycket bättre under förhandlingarna med rådet, även i
fråga om de handelsstörande delarna, har vi därför valt att trots allt stödja föredragandens förslag.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Den olagliga avverkningen är en viktig orsak till avskogningen i och
med att det industriella timret från olagliga källor bedöms uppgå till 350–650 miljoner kubikmeter/år, vilket
står för 20 procent av den globala industriella timmerproduktionen. Avskogningen, som uppgår till ca 13
miljoner hektar/år, är ansvarig för nästan 20 procent av de globala koldioxidutsläppen och är en viktig orsak
till förlusten av biologisk mångfald.

Den olagliga avverkningen orsakar också allvarliga problem för de mänskliga rättigheterna, eftersom skogarna
har en enorm kulturell och social betydelse för lokalbefolkningar som är beroende av skogsbruk i många
länder. Jag röstade för detta betänkande eftersom man i lagstiftningsförslaget lovar att förbjuda olagligt
avverkat timmer och straffa skrupelfria timmerhandlare.

Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. – (FR) Utarmningen av de tropiska skogarna är ett gissel för vår planet.
EU, som är den näst största timmerimportören efter Kina, har en stor del av ansvaret för den årliga förstörelsen
av 13 miljoner hektar skog i världen. Förutom att det är en miljökatastrof hotas 350 miljoner människors
och tusentals arters liv på ett direkt sätt.

Det var EU:s plikt att visa beslutsamhet. Det är precis vad parlamentet har gjort i dag genom att anta lagstiftning
som kommer att tvinga timmerimportörer att bevisa att deras varor har ett lagligt ursprung och därigenom
stoppa det system som hittills har låtit dem klara sig ostraffade. Man planerar nu att genomföra ett
spårningssystem som inleds vid den punkt där träden fälls och löper vidare till produktens slutliga leverans.

EU är på rätt spår. Jag välkomnar t.ex. undertecknandet av ett partnerskapsavtal med Republiken Kongo,
som syftar till att reformera landets skogssektor. Med en av världens tre största tropiska skogar är detta land,
som vi har goda förbindelser med, särskilt känsligt för olaglig handel. EU måste nu utnyttja detta och
uppmuntra företag i sektorn att i allt högre grad välja att importera officiellt godkänt timmer.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (ES) Det gläder mig verkligen att Europaparlamentet har gett
grönt ljus till en förordning som förbjuder försäljning i EU av olagligt förvärvat timmer, och att man inför
böter och straff för dem som bryter mot bestämmelserna. Den nya lagstiftningen, som har godkänts av
parlamentet och rådet, kommer att gälla från slutet av 2012 och kommer att bidra till kampen mot
avskogningen och utarmningen av skogarna. Den kommer också att ge större garantier för konsumenter
avseende timrets ursprung i de varor de köper. Den nya förordningen, som antogs med 644 röster för, 25
röster emot och 16 nedlagda röster, förbjuder försäljning i EU av timmer från olaglig avverkning och varor
som har tillverkats av detta.

Man beräknar för närvarande att 20 procent av de trävaror som säljs i EU härrör från olagliga källor. Det har
hittills inte funnits något uttryckligt förbud mot försäljning av dessa råvaror i EU, så det har varit möjligt att
lagligt sälja timmer från olaglig avverkning på den inre marknaden.

Oreste Rossi (EFD), skriftlig. – (IT) Jag stöder detta eftersom målet är att förhindra att olagligt avverkat
timmer säljs på marknaden. Vi röstade emot i utskottet, men genom trepartssamtalet med kommissionen
och rådet uppnådde vi en bra kompromiss.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (EN) Avskogningen är ansvarig för upp till 20 procent av
koldioxidutsläppen i världen. Den orsakar stora skador på ekosystemen och hotar de ovärderliga miljötjänster
de ger. Stora delar av avskogningen sker olagligt, utan några insatser för att plantera nya träd eller på annat
sätt hantera processen för att begränsa de negativa effekterna. Olagligt timmer som kommer från tredjeländer
konkurrerar också på ett otillbörligt sätt med EU:s skogsindustri som oftast producerar timmer på ett lagligt
och hållbart sätt. Jag välkomnar därför detta betänkande och parlamentets framgångsrika förhandlingar
med rådet – det är en viktig lagstiftning som kommer att hjälpa till med att ta itu med många miljöutmaningar,
från skyddet av den biologiska mångfalden till klimatförändringarna.

Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Vid onsdagens omröstning om den s.k. timmerförordningen röstade jag
emot. Syftet med förordningen, dvs. att minimera risken för att olagligt avverkat timmer placeras på EU:s
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marknad, var från början gott. Däremot har förslaget under förhandlingarna utvecklats i en sådan riktning
att det skulle medföra alltför långtgående ingrepp i marknaden, som inte står i proportion till i vilken
utsträckning det skulle kunna begränsa den olagliga avverkningen. Därför röstade jag mot förslaget.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag röstade för förslaget till förordning där skyldigheter
fastställs för verksamhetsutövare som säljer timmer och trävaror på den europeiska marknaden.

Förbudet mot försäljning av olagligt avverkat timmer på EU:s inre marknad ska välkomnas. Detta beslut är
avgörande om vi ska kunna bekämpa den olagliga avskogning som är knuten till utvinningen av utländskt
timmer för konsumenter i Väst. Det är också en viktig åtgärd i kampen mot den globala uppvärmningen.

Förordningen ger viktiga garantier när det gäller stadga, förebyggande och harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning.

Den är en nödvändig åtgärd om vi effektivt ska kunna bekämpa sådan olaglig handel inom EU. Förordningen
kommer att bidra till att skydda framtiden för trämaterial.

Därför välkomnar jag ett omedelbart ikraftträdande av denna nya förordning som bekräftar att EU kan spela
en positiv roll inom vissa områden om medlemsstaterna tillämpar lagstiftningen korrekt.

Betänkande: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Betänkandet syftar till att inrätta ett pålitligt, oberoende och
vederhäftigt övervakningssystem som ska utgöra en grundval för EU:s åtgärder på finansmarknadens område.
Dessa planer finns inte bara på EU-nivå utan också globalt, i och med att G20 har åtagit sig att ”vidta åtgärder
för att skapa starkare och mer globalt enhetliga övervaknings- och regleringsramar för den framtida
finanssektorn, vilket kommer att främja en hållbar global tillväxt och verka för företags och människors
behov” (G20-mötet den 2 april 2009 i London). Den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen har
uppdagat en ihållande obalans mellan finansiell globalisering, EU:s finansiella integrering och nationella
övervakningsmetoder. Denna obalans måste nu upphävas. Därför har jag, genom att rösta för detta
betänkande, gjort ett åtagande om att sträva efter en mer integrerad övervakningsstruktur med sikte på en
integrerad inre marknad för finansmarknader. Bollen ligger nu hos rådet, som för sin del också måste göra
framsteg i riktning mot en verklig finansiell tillsyn i EU.

Andrew Henry William Brons (NI), skriftlig. – (EN) Vi röstade mot detta, men inte för att vi motsätter oss
hela innehållet utan för att vi motsätter oss att EU ska ha rättslig kontroll över brittiska institut. Lagstiftningen
om regelverket för brittiska institut ska åligga det brittiska parlamentet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för förslaget till direktiv eftersom jag anser att
vi, när det gäller att fastställa områden som ska omfattas av tekniska standarder, bör finna en rättvis medelväg
genom att skapa en gemensam uppsättning harmoniserade regler. Vi bör dessutom undvika att regelverket
och dess genomförande kompliceras i onödan. De enda områden som bör omfattas är de som har konsekventa
tekniska standarder som väsentligt och effektivt bidrar till att uppnå den berörda lagstiftningens mål. Samtidigt
bör detta garantera att politiska beslut fattas av parlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med rådande
förfaranden.

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Omröstningen om att senarelägga betänkandet från
Antolín Sánchez Presedo är en varningssignal från Europaparlamentet till ministerrådet, som ger uttryck åt
kravet på en striktare reglering av EU:s finansiella system.

Parlamentet ansåg inte att rådets ursprungliga förslag var fullt tillräckligt, och förhandlingarna resulterade
inte i någon godtagbar kompromiss.

Genom att senarelägga betänkandet vill vi ge rådet tid att lägga fram ett förslag som kan ge en bättre lösning
på behovet att övervaka finanssystemet, samt bidra till att stabilisera EU:s ekonomier, främja ekonomisk
tillväxt och förhindra framtida kriser.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Konsekvenserna av den nuvarande ekonomiska och finansiella
krisen har klargjort att en fortsatt framgång för den europeiska integrationsprocessen är absolut beroende
av att EU förmår hitta lösningar för att förstärka unionens integrerade strukturer. Detta krävs för att åtgärder
ska kunna vidtas inom tillsynsområdet på EU-nivå. Nationell suveränitet är alltmer beroende av överstatligt
ingripande genom unionens strukturer, där det finns resurser och kompetens för att agera och utarbeta
strategier utom påverkan från nationella, isolerade önskningar och behov. Därför upprepar jag mitt stöd för
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att befästa EU-strukturernas befogenheter, däribland ansvaret för en löpande övervakande verksamhet inom
EU:s olika finanssektorer. Detta gäller Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Alla de betänkanden som vi uppmanades att rösta om som en del av
”övervakningspaketet” har samma brister. Även om de förstärker övervakningen av finansiella aktörer,
banker, försäkringsbolag, fonder osv., vilket vi enbart samtycker till, medför de i själva verket inga förändringar
när det gäller vad som övervakas. I betänkandena åtgärdas inte problemets kärna, dvs. det finansstyrda och
globaliserade kapitalistiska systemet.

Samma aktörer kan fortsätta att framställa komplexa produkter, emittera värdepapper och utbyta fordringar.
Kort sagt kan de fortsätta med en finansiell verksamhet som inte har något samband med verklig
välfärdsproduktion. I stället för att förbjuda vissa tillgångar med avvikande egenskaper, som långt ifrån
förbättrar de likvida tillgångar som finns tillgängliga för ekonomisk verksamhet och snarare tjänar till att
skapa en artificiell och rovgirig vinst, ”övervakar” och ”reglerar” vi dem.

Än sen då! Här välkomnas Lamfalussyförfarandet som om det vore helt och hållet rättmätigt. Det ska emellertid
påpekas att det, mot bakgrund av den bristande moral för att inte säga cynism som vissa finansinstitut och
deras direktörer uppvisar, vilar något osunt och till och med djupt egensinnigt över förslaget att ge dem
befogenheter att blanda sig i de regler som gäller dem själva.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den senaste finanskrisen har visat på stora brister när det gäller finansiell
tillsyn, både i fråga om enskilda fall och i förhållande till det finansiella systemet som helhet.
Övervakningsmodeller har varit nationellt inriktade och inte anpassats till den globalisering som skett inom
det finansiella systemet, där olika finansiella grupper styr sin verksamhet tvärsöver gränserna med de
systemrisker som detta medför. Det har därför inte funnits något samarbete, någon samordning eller
överensstämmelse när det gällt tillämpningen av EU:s lagstiftning. Syftet med direktivet är följaktligen att
åstadkomma en övergripande förbättring av den inre marknadens funktion genom att garantera en hög grad
av tillsyn och ändamålsenlig reglering, samt genom att skydda deponenter, investerare och alla förmånstagare.
Därför är det avgörande att skydda finansmarknadernas integritet och effektivitet samt se till att de fungerar
väl. Det är också viktigt att upprätthålla stabila och sunda offentliga finanser, samt att stärka internationell
samordning och samarbete på området för tillsyn. Inrättandet av ett europeiskt system för finansiell tillsyn
och fastställandet av dess befogenheter är viktigt för att uppnå en effektiv tillsynsmodell inom alla sektorer,
däribland bank- och försäkringsverksamhet, tjänstepensioner och värdepappersmarknader.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. − (IT) Finanskrisen har uppdagat befintliga luckor inom den finansiella
globaliseringen, EU:s finansiella integrering och i synnerhet inom den nationella tillsynen. EU måste bemöta
krisen på ett modigt sätt. De finansiella tjänsternas bristande funktion och deras mycket skadliga konsekvenser
för den reala ekonomin och de offentliga finanserna kan inte längre tolereras. EU måste stödja lösningar i
form av mikroekonomisk och makroekonomisk tillsyn, och hantera såväl enskilda fall som allmän lagstiftning.
I detta sammanhang är huvudsyftet med tekniska standarder att finansiella regelverk ska harmoniseras till
fullo och tillämpas konsekvent genom tillsynsstrategier och praxis. Tekniska tillsynsregler är nödvändiga
redskap för att uppnå en harmonisering av tillsynen över hela EU.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Kommissionen har föreslagit att en ny strukturell ram ska inrättas
för EU:s finansiella regelverk för att förbättra tillsynens kvalitet och följdriktighet, garantera effektivare
lagstiftning och genomförande, samt för att bättre identifiera hot mot det finansiella systemet.

Beslut har fattats om att inrätta ett EU-system för finansiell tillsyn. Systemet kommer att omfatta ett nätverk
av nationella tillsynsorgan som samarbetar med tre europeiska tillsynsmyndigheter, dvs. Europeiska
bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten.

Efter att Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har inrättats bör en gemensam regelbok
utarbetas för att garantera en konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning. Därigenom främjas en
effektiv verksamhet på den inre marknaden utan att lagstiftningen och dess genomförande kompliceras i
onödan.

Medlemsstaterna bör samarbeta med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för att
säkerställa en konsekvent harmonisering och enhetlig tillämpning av direktivet. Detta kan ske genom att
man tillämpar gemensamma tekniska standarder för godkännande och anmälan, förfaranden för information
och offentliggörande, regelbundet utbyte av information och erfarenheter, samt genom ett närmare samarbete.
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På så sätt kan man förhindra en snedvridning av konkurrensen och skapa de villkor som krävs för att ett
gränsöverskridande medlemskap ska fungera väl.

Betänkande: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Detta förslag till förordning syftar till att inrätta en europeisk
finansmarknadsmyndighet. Myndigheten kommer att bli en av tre nya myndigheter som inrättas i syfte att
införa en ny tillsynsram. Den kommer således att förbättra effektiviteten när det gäller tillsyn och
bestämmelser, samt göra det lättare att upptäcka befintliga risker i finanssystemet. Inom ramen för ett
övergripande stöd för åtgärdspaketet för finansiell tillsyn stöder jag inrättandet av en sådan myndighet.
Därför röstade jag för detta betänkande som, genom att stödja kommissionens föreslagna förordning, klargör
att det kommer att bli nödvändigt att förbättra och mer utförligt definiera myndighetens medlingsroll, vilket
är en oundgänglig faktor för en effektiv och vederhäftig tillsynsram.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för den föreslagna förordningen eftersom jag
anser att myndigheten måste ta hänsyn till konsekvenserna av sin verksamhet för konkurrensen och
innovationen på den inre marknaden, EU:s globala konkurrenskraft, finansiell integration och EU:s nya
strategi för sysselsättning och tillväxt. Jag håller också med om att myndigheten, för att kunna uppnå sina
mål, måste omfatta en juridisk person, samt ett administrativt och ekonomiskt oberoende. Enligt
Baselkommittén för banktillsyn bör myndigheten ha befogenheter att ta itu med frågan om hur lagstiftningen
efterlevs, i synnerhet när det gäller systemrisker och gränsöverskridande risker.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det är viktigt att få en effektiv reglering av de finansiella och
spekulationsinriktade marknaderna. Med tanke på de omständigheter som ledde till krisen, och som har fått
allvarliga konsekvenser för EU och de utvecklade länderna, är det också mycket viktigt att säkerställa att
effektiva och ändamålsenliga åtgärder vidtas på området för värdepapperstransaktioner. Dessa åtgärder bör
vidtas tillsammans med insatser från parlamentet och andra EU-institutioner. Syftet är att skapa en strukturell
bas för övervakning, utvärdering, tillsyn och skötsel. Inom en effektiv rättslig ram skulle detta kunna förhindra
att liknande situationer återuppstår som de som resulterade i den nuvarande ekonomiska, finansiella och
sociala krisen. En europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet, i förening med en ändamålsenlig rättslig
myndighet, måste kunna garantera en rättslig, administrativ och ekonomisk autonomi för att kunna säkerställa
säkerhet och stabilitet på marknaderna samt en insynsvänlig verksamhet, för att därigenom kunna undvika
nya systemrisker.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den senaste finanskrisen har visat på stora brister när det gäller finansiell
tillsyn, både i fråga om enskilda fall och i förhållande till det finansiella systemet som helhet.
Övervakningsmodeller har varit nationellt inriktade och inte anpassats till den globalisering som skett inom
det finansiella systemet, där olika finansiella grupper styr sin verksamhet tvärsöver gränserna med de
systemrisker som detta medför. Det har därför inte funnits något samarbete, någon samordning eller
överensstämmelse när det gällt tillämpningen av EU:s lagstiftning. Direktivet syftar således till att förbättra
den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög grad av tillsyn och ändamålsenlig reglering,
samt genom att skydda deponenter, investerare och alla förmånstagare. Därför är det avgörande att skydda
finansmarknadernas integritet och effektivitet samt se till att de fungerar väl. Det är också viktigt att
upprätthålla stabila och sunda offentliga finanser, samt att stärka internationell samordning och samarbete
på området för tillsyn. Inrättandet av den europeiska finansmarknadsmyndigheten är avgörande för att
uppnå en effektiv övervakningsmodell.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) EU har väntat alltför länge med att införa stängare regler för finansiella
tjänster. Alltför mycket tid förlorades efter att krisen inletts. Alla var fullständigt medvetna om bristerna
inom de europeiska och nationella tillsynsmyndigheterna, och dessa brister har uppenbarligen konsekvent
utnyttjats. Av denna anledning röstade jag för betänkandet.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för Giegoldbetänkandet om inrättande av en europeisk
värdepappers- och marknadsmyndighet (Esma). Som jag redan har bekräftat och upprepat i dag håller jag
med om att EU behöver bli starkare och få mer rättvisa konkurrensvillkor. Vi vistas på en global marknad
där det krävs globala regler.

Att inrätta en europeisk myndighet är ett enormt steg i riktning mot att förstärka den inre marknaden och
möta de utmaningar som tredjeländers giganter ställer upp. När det gäller Esma har jag emellertid en allvarlig
reservation, och det gäller behovet av att utesluta varje förslag om skyldigheter avseende skatter i form av
direkta skatter eller bidrag.
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Jag stöder de nya uppgifter som Esma ska få, mot bakgrund av det som har fastställts både i åtgärdspaketet
för övervakning och i den resulterande lagstiftningen om hedgefondförvaltare. En annan viktig innovation
är det inflytande som den nya myndigheten kommer att ha över internationella kreditvärderingsinstitut. Jag
hoppas att kommissionens kommande lagstiftningsförslag om detta blir välbalanserat och att det snabbt
godkänns.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Efter två månader av utdragna förhandlingar med rådet
har parlamentet idag röstat om ändringsförslagen till kommissionens förslag om finansiell tillsyn. En bred
koalition har visat att parlamentet bara kommer att samtycka till det slutliga åtgärdspaketet om det fastställs
ambitiösa regler för en ny finansiell tillsyn i EU. Samtidigt har parlamentet öppnat för möjligheten att nå en
överenskommelse om att senarelägga den slutliga förstabehandlingen till i september.

Rådet bör nu ta chansen att övervinna den egna håglösheten, och korsa den bro som parlamentet har anlagt.
Efter 20 trepartssamtal har rådet inte presenterat något kompromissförslag, medan däremot parlamentet
har lagt fram ett omfattande förslag. Följaktligen har förhandlingarna visat sig bli en besvikelse. Rådets
förhandlare har misslyckats. I sin egenskap av EU-institution får rådet inte ge upp för nationella intressen
utan vara förberett på att, om nödvändigt, rösta genom kvalificerad majoritet för att nå en överenskommelse
med parlamentet. Parlamentet kommer bara att samtycka till en överenskommelse under förstabehandlingen
i september om de europeiska tillsynsmyndigheterna ges verkliga befogenheter.

Betänkande: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att unionens
övervakning av det finansiella systemet och inrättandet av en Europeisk systemrisknämnd är mycket viktigt.
Det är absolut nödvändigt att inrätta ett effektivt övervakningssystem utan att förhindra finansieringen av
ekonomin. Det innebär att inrätta villkor för en stabil finansiering av ekonomin för att säkerställa en hållbar
tillväxt och sysselsättning, samt skydda den inre marknaden där EU måste garanteras kvalitativ finansiell
övervakning för att förhindra att den inre marknaden splittras. Dessutom krävs att EU tillåts bibehålla sin
lagstiftning för att skydda euron och andra europeiska valutor. EU måste upprätthålla sina maktbefogenheter
på beslutsfattandenivå och på nytt bekräfta sitt åtagande för multilaterala förfaranden. På så sätt kan unionen
bli bättre förberedd på att försvara sina värderingar och skydda sina strategiska intressen. Inrättandet av en
Europeisk systemrisknämnd är en viktig innovation för en makroekonomisk analys på EU-nivå, som i sista
hand syftar till att utvärdera systemrisker. Att etablera ett nära samarbete mellan systemrisknämnden och,
i synnerhet, de nationella tillsynsmyndigheterna och de europeiska myndigheterna med ansvar för varje
sektor är en prioriterad fråga för att åstadkomma en enhetlig övervakning på makro- och mikronivå.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Detta är ett förslag till förordning om makroövervakning av det
finansiella systemet, och om inrättande av en Europeisk systemrisknämnd. Jag stöder starkt det finansiella
övervakningspaket som antagits av utskottet för ekonomi och valutafrågor. Även om denna samling
lagstiftningstexter har många syften är det två huvudmål som framträder, nämligen en stabil finansiering av
ekonomin för tillväxt och långsiktig sysselsättning, och önskan om att skydda den europeiska marknadens
sammanhållning. Därför röstade jag för betänkandet, som främjar en överensstämmelse mellan makro- och
mikroövervakning, och som därför kommer att ge EU stabila, öppna och enhetliga myndigheter och
kommittéer som kan förvalta vårt europeiska och globala finanssystem.

Jan Březina (PPE), skriftlig. – (CS) Vi har idag röstat om bland annat förslag som gäller lagstiftningspaketet
om finansiell övervakning i EU. Dispyten om hur den finansiella övervakningen ska utformas avser graden
av befogenheter som ska tilldelas det nyligen etablerade EU-institut som ska övervaka verksamheten inom
banker, försäkringsbolag och finansmarknader. Vi måste gå vidare lugnt och sansat med våra berättigade
insatser för att undvika att finanskrisen upprepas, och inte ge efter för hysteri. De europeiska
finansmarknadsinstituten bör komplettera de nationella motsvarigheterna på vederbörligt sätt, snarare än
att tränga ut dem från spelplanen. Problemen hos en bank, ett försäkringsbolag eller en investeringsfond bör
alltid lösas av den tillsynsmyndighet som finns närmast, och som därigenom är bäst lämpad att bedöma och
utvärdera situationen. Detta behöver inte alltid vara ett europeiskt tillsynsorgan. Enligt min uppfattning är
det viktigt att nationella regeringar kan lägga in sitt veto för beslut som tas av europeiska tillsynsorgan, i
syfte att förhindra en frestande men riskfylld tillämpning av ett enhetligt förfarande i en katastrofsituation
som kan variera mellan de olika medlemsstaternas finansmarknader. Nyinrättade europeiska institut med
ansvar för finansiell tillsyn och med praktiskt taget obegränsade befogenheter skulle bli som en Leviatan.
Till dessa institut skulle staterna godtroget överlämna sin suveräna makt, och bli allt mer ömtåliga i händelse
av att denna makt används oriktigt eller till och med missbrukas.

67Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010



Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för den föreslagna förordningen eftersom jag
anser att Europeiska systemrisknämndens uppgift måste vara att kontrollera och utvärdera systemrisker
under normala perioder, med syfte att mildra systemets utsatthet när det gäller risken för att
systemkomponenter havererar samt öka det finansiella systemets motstånd mot chocker. På detta sätt borde
systemrisknämnden säkerställa finansiell stabilitet och dämpa de negativa konsekvenserna för den inre
marknaden och realekonomin. För att uppnå sina mål måste systemrisknämnden analysera all relevant
information, särskilt berörda lagstiftning som kan påverka den finansiella stabiliteten, som t.ex. bestämmelser
i fråga om bokföring, konkurs och lönsamhet. Jag instämmer också i att systemrisknämnden, när så är
nödvändigt, offentligt bör utfärda riskvarningar och ge allmänna rekommendationer beträffande EU som
helhet till var och en av medlemsstaterna, eller till grupper av medlemsstater, med en tidsplan för lämpliga
åtgärder. När dessa riskvarningar eller rekommendationer riktas till enskilda medlemsstater eller till grupper
av medlemsstater kan systemrisknämnden föreslå lämpliga stödåtgärder.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Under omröstningen om Goulardbetänkandet avstod jag
från att rösta om kommissionens text om makroövervakning av det finansiella systemet och inrättandet av
en europeisk systemrisknämnd. I likhet med andra organ inom EU:s finansiella övervakningssystem kommer
det organ som inrättas att få en snäv räckvidd och begränsas genom vissa strukturella egenskaper som härrör
från den nyliberala uppfattningen om marknadens företräde, om inte suveränitet.

Dessa egenskaper är följande: a) oberoende från de politiska makthavarna; organen kommer inte att rapportera
till medlemsstaternas politiska makthavare och deras ansvarsområde kommer att förbli noga definierat och
fjärran från varje princip om demokratisk kontroll, b) medborgarna kommer att utestängas från
beslutscentrum, och samhällsgrupper som arbetstagare och konsumenter kommer inte att vara företrädda
inom dessa oberoende myndigheter utan endast den privata sektorn, c) organens utformning och
arbetsmetoder kommer att öka splittringen bland politiska makthavare och tillsynsmyndigheter, och skapa
en klyfta mellan den monetära politik som utövas av ECB och den finanspolitik som utövas av medlemsstaterna
i stabilitetspaktens järngrepp.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Upprättandet av strukturer som på ett förebyggande sätt kan
ingripa, med stöd av en bestående, noggrant motiverad bedömning, borde vara en prioriterad fråga inom
ramen för EU:s beslutsfattandeprocess och policyformulering för att bemöta den aktuella krisen. Det är
absolut nödvändigt att se till att unionens makroövervakning av det finansiella systemet fungerar effektivt.
Europeiska systemrisknämnden, som har möjlighet att kontrollera och utvärdera risker inom det finansiella
systemet under de perioder som räknas som normala, skulle kunna agera som garant för finansiell stabilitet,
vilket är absolut nödvändigt för att den reala ekonomin ska utvecklas, samt för att skapa tillväxt, välfärd och
arbetstillfällen. Jag vill belysa föredragandens ansträngningar för att säkerställa ett balanserat och realistiskt
förslag genom effektiv övervakning, vilket kommer att skydda finansieringen av ekonomin, den inre
marknaden och EU:s intressen och målsättningar.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Europeiska systemrisknämnden är inget annat än ett
organ styrt av ett euroliberalt tänkande, och utgör prototypen för en metod som syftar till att kringgå
demokratin. Systemrisknämndens allmänna råd kommer att bestå av ledamöter från ECB, kommissionen
och nationella centralbanker, men inte omfatta några parlamentsledamöter. Systemrisknämnden kommer
aldrig att varna oss för de risker som finns dolda i den politik som nämnden försvarar. Den är således skadlig,
på samma sätt som förslaget i betänkandet om ett nära samarbete mellan systemrisknämnden, IMF och G20
också är skadligt. Jag röstar mot denna text.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den senaste finanskrisen har visat på stora brister när det gäller finansiell
tillsyn, både i fråga om enskilda fall och i förhållande till det finansiella systemet som helhet.
Övervakningsmodeller har varit nationellt inriktade och inte anpassats till den globalisering som skett inom
det finansiella systemet, där olika finansiella grupper styr sin verksamhet tvärsöver gränserna, med de
systemrisker som detta medför. Det har därför inte funnits något samarbete, någon samordning eller
överensstämmelse när det gällt tillämpningen av EU:s lagstiftning. Direktivet syftar således till att förbättra
den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög grad av tillsyn och ändamålsenlig reglering,
samt genom att skydda deponenter, investerare och alla förmånstagare. Därför är det avgörande att skydda
finansmarknadernas integritet och effektivitet samt se till att de fungerar väl. Det är också viktigt att
upprätthålla stabila och sunda offentliga finanser, samt att stärka internationell samordning och samarbete
på området för tillsyn. Jag anser att inrättandet av Europeiska systemrisknämnden är nödvändigt för att
uppnå en effektiv övervakningsmodell och för att undvika de systemrisker som stora finansiella gruppers
gränsöverskridande verksamhet kan orsaka.
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Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för Goulardbetänkandet. När arbetet pågick inom utskottet
för ekonomi och valutafrågor bidrog jag med en rad ändringsförslag som togs med i den slutliga texten. Jag
anser i själva verket att det är mycket viktigt att Europeiska systemrisknämnden har möjlighet att i förväg
underrätta om tänkbara systemrisker genom tidiga varningar samt rekommendera lämpliga åtgärder för att
motverka dem.

Systemrisknämnden kommer definitivt att spela en avgörande roll inom den finansiella strukturens system.
Den kommer att vara det enda institutet med en allmän och fullständig översikt över situationen, och den
kommer också att spela en central roll när det gäller att övervaka och samordna de olika europeiska
tillsynsmyndigheterna i händelse av framtida kriser eller varningar.

Jag anser därför att det är nödvändigt att tydligt definiera direkta tillsynsmyndigheters ansvar i förhållande
till grupper med systemrelaterade effekter, samt klargöra uppgifterna för Europeiska systemrisknämndens
markroövervakning och de europeiska tillsynsmyndigheternas mikroövervakning. Jag förlitar mig emellertid
på att allt detta kommer att klarläggas när texten slutförs under förhandlingarna med rådet.

Betänkande: Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag har varit tydlig med att stödja detta betänkande, som syftar till
att skapa en europeisk bankmyndighet och inrätta en regleringsmekanism för framtida kriser så att europeiska
medborgare inte ska få bära konsekvenserna om det finansiella systemet skulle kollapsa. Jag välkomnar i
synnerhet den europeiska strategi som vår föredragande har antagit. Han är definitivt för ett så kallat europeiskt
alternativ som skulle innebära att tillsynsmyndigheternas kollegier får befogenheter att fastställa obligatoriska
normer i händelse av att en överenskommelse på nationell nivå inte kan nås. Det planeras dessutom att en
europeisk fond ska inrättas som ska finansieras i förväg av olika finansinstitut. Denna fond syftar till att
skydda deponenter och hjälpa företag i svårigheter när risken för insolvens destabiliserar hela systemet.
Slutligen är jag mycket positivt inställd till det stöd som föredraganden vill ge till små och medelstora företag,
som ofta är underrepresenterade inom banksektorn. Genom betänkandet vidtas åtgärder för att
organisationsföreträdare för små och medelstora företag ska ha en röst inom grupper för berörda parter
inom banksektorn och få utse två av tillsynsmyndigheternas styrelsemedlemmar.

Bastiaan Belder (EFD), skriftlig. – (NL) Krisen har visat på brister inom den finansiella tillsynen. Det har
framkommit att övervakningen inte har varit tillräckligt effektiv. Av den anledningen gläds jag åt de resultat
som hittills har uppnåtts i förhandlingarna med rådet. Här åsyftar jag samordningen mellan de nationella
tillsynsmyndigheterna. Jag håller med om att de inledande samråden ännu inte är över, och att en
överenskommelse fortfarande är långt borta. För att kunna slutföra omröstningen denna vecka krävs ytterligare
samråd, vilket skulle åstadkomma stora dröjsmål. Samtliga medlemsstater vill att en överenskommelse ska
nås senast i juli. Det skulle kräva att övervakningssystemet träder i kraft i början av nästa år. De omfattande
krav som parlamentet fortfarande yrkar på är antingen ouppnåeliga på kort sikt eller icke önskvärda.
Parlamentets förslag hotar att överbelasta de planerade tillsynsmyndigheterna med arbete. Parlamentet borde
släppa kravet om att de ska direktövervaka enskilda finansinstitut och istället låta dem hålla sig till
gränsöverskridande problem. Europeiska centralbanken borde dessutom fortsätta att fokusera på prisstabilitet.
Det målet får inte trasslas till genom övervakning. Det vore slutligen klokt om parlamentet visade
återhållsamhet när det gäller organens utnämningar och verkställande åtgärder. Genom att distansera sig
från denna verksamhet skulle parlamentet kunna genomföra en oberoende parlamentarisk kontroll.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för förslaget till förordning eftersom jag anser
att det behövs en ny ram för att kunna hantera finanskriser som kan destabilisera eller ruinera institut som
befinner sig i svårigheter, i syfte att minska riskerna för spridning inom EU:s finansiella system. Jag håller
också med om att en EU-fond för finansiell stabilitet bör finansiera en påtvingad nedläggning eller ett finansiellt
ingripande i syfte att hjälpa finansinstitut i svårigheter i händelse av att detta skulle hota den finansiella
stabiliteten på EU:s inre finansmarknad. Denna fond bör upprättas genom vederbörliga ekonomiska bidrag
från finanssektorn. Bidrag till denna fond bör ersätta bidrag till nationella fonder av liknande natur.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Mot bakgrund av krisen och den bristfälliga övervakningen anser jag att
EU:s myndigheter för banker, finansmarknader, försäkrings- och tjänstepensioner kan förhindra att de
problem som vi för närvarande erfar återuppstår. Dessa myndigheter måste ha befogenheter som möjliggör
en mer effektiv och ändamålsenlig övervakning, i synnerhet när det gäller enheter och situationer som
omfattar gränsöverskridande verksamhet och där konsekvenserna av denna verksamhet kan visa sig bli
skadlig för EU:s hela inre marknad, investerare och konsumenter. Jag anser emellertid att nationella
myndigheter bör fortsätta att spela en viktig roll i förhållande till nationella finansinstitut, och samordna
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insatserna med sina motsvarigheter i medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller utbyte av bästa praxis. Även
till följd av kommissionens förslag om det finansiella övervakningspaketet, och för att EU:s lagstiftning ska
vara konsekvent, bör motsvarande ändringar göras av de direktiv som för närvarande gäller och som påverkas
av dessa nya åtgärder.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) En europeisk myndighet för banktillsyn skulle förbättra
effektiviteten i den grundliga reformen av det nuvarande systemet för övervakning av finansmarknaderna,
som EU:s institutioner nu är uppbundna av. En sådan myndighet skulle också utgöra en strukturell grundval
för att, med tillräckliga befogenheter, vidta åtgärder för att undvika att den senaste globala finanskrisen
upprepas, vilket skulle vara outhärdligt för samhället och den globala ekonomin. I själva verket är det
fullständigt olämpligt att godta ett övervakningssystem som bygger på insatser från de nationella
myndigheterna, eftersom deras jurisdiktion upphör vid gränsen, medan däremot marknadsaktörerna omfattar
finansinstitut vars verksamhet äger rum över EU:s hela område. Jag vill därför berömma föredraganden för
att ha fokuserat på betydelsen av små och medelstora företag och förslagets europeiska perspektiv.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den senaste finanskrisen har visat på stora brister när det gäller finansiell
tillsyn, både i fråga om enskilda fall och i förhållande till det finansiella systemet som helhet.
Övervakningsmodeller har varit nationellt inriktade och inte anpassats till den globalisering som skett inom
det finansiella systemet, där olika finansiella grupper styr sin verksamhet tvärsöver gränserna, med de
systemrisker som detta medför. Det har därför inte funnits något samarbete, någon samordning eller
överensstämmelse när det gällt tillämpningen av EU:s lagstiftning. Direktivet syftar således till att förbättra
den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög grad av tillsyn och ändamålsenlig reglering,
samt genom att skydda deponenter, investerare och alla förmånstagare. Därför är det avgörande att skydda
finansmarknadernas integritet och effektivitet samt se till att de fungerar väl. Det är också viktigt att
upprätthålla stabila och sunda offentliga finanser, samt att stärka internationell samordning och samarbete
på området för tillsyn. Jag tror att inrättandet av den europeiska bankmyndigheten är avgörande för att
uppnå en effektiv övervakningsmodell.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Så snart det blev uppenbart att bankerna hade trasslat in sig i ett
ogenomträngligt snår av finansiella produkter, och att vanligt folks surt förvärvade besparingar började
utnyttjas i riskfyllda transaktioner borde regleringen av finansmarknaderna ha stramats upp. Dessa brister
borde åtminstone ha uppenbarats då bankdirektörerna började betala ut generösa bonusar åt sig själva, trots
de miljarder som spenderats på att rädda bankerna. Av denna anledning röstade jag för betänkandet.

Betänkande: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Som en del i det finansiella övervakningspaketet vill man med förslaget
till förordning skapa en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet. Denna myndighet kompletterar
tillsynsramen, vid sidan av den europeiska bankmyndigheten och den europeiska
finansmarknadsmyndigheten. Jag anser att parlamentet måste visa att man är tydligt för en integrerad
övervakning på EU-nivå och att det nu är upp till rådet att göra likadant.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) För att skydda de europeiska marknadernas och institutens
öppenhet och trovärdiget gentemot allmänheten är det avgörande att man stärker den kompetens, de resurser
och den självständighet som finns inom den europeiska övervakningen av försäkrings- och
tjänstepensionsmarknaderna. Detta skulle garantera effektiviteten i den reform som EU:s institutioner för
närvarande ägnar sig åt. Reformen syftar till att se över finansmarknaderna för att undvika nya risker för en
kris som liknar den som just nu påverkar den globala ekonomin och särskilt har drabbat det europeiska
samhället.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den senaste finanskrisen har blottat stora brister när det gäller finansiell
tillsyn, både i fråga om enskilda fall och i förhållande till det finansiella systemet som helhet.
Övervakningsmodeller har varit nationellt inriktade, och inte anpassats till den globalisering som skett inom
det finansiella systemet, där olika finansiella grupper styr sin verksamhet tvärsöver gränserna, med de
systemrisker som detta medför. Det har därför inte funnits något samarbete, någon samordning eller
överensstämmelse när det gällt tillämpningen av EU:s lagstiftning. Direktivet syftar således till att förbättra
den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög grad av tillsyn och ändamålsenlig reglering,
samt genom att skydda deponenter, investerare och alla förmånstagare. Därför är det avgörande att skydda
finansmarknadernas integritet och effektivitet samt se till att de fungerar väl. Det är också viktigt att
upprätthålla stabila och sunda offentliga finanser, samt att stärka internationell samordning och samarbete
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på området för tillsyn. Inrättandet av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten är
avgörande för att uppnå en effektiv övervakningsmodell.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för Skinnerbetänkandet om inrättande av en europeisk
försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet. Jag har alltid ansett att EU behöver utrustas med gemensamma
och effektiva regler och redskap för att få bukt med finanskrisen och på nytt få fart på ekonomin.

Därför finns det ingen tid att förlora. Åtgärder måste snabbt vidtas för att utveckla denna tillsynsstruktur.
Oberoende myndigheter bör inrättas och ges disciplinära befogenheter samt möjligheten att direkt ingripa
utan att behöva gå via rådet eller kommissionen. Jag har emellertid reservationer angående sektorns bidrag.
Jag håller med om att medborgarna inte ska tvingas betala för finansinstitutens misstag, men det måste dock
göras en subtil åtskillnad.

Under loppet av krisen stod sig vissa system väl och behövde inte begära offentligt stöd. Varje förslag om
skattelättnader borde därför uteslutas. Allt detta måste göras för att främja en återhämtning och för att
undvika att kostnaderna överförs på de små och medelstora företagen. I dag har parlamentet intagit en
ansvarsfull hållning gentemot rådet, och jag hoppas att dagens omröstning kommer att göra det möjligt för
oss att nå en snabb och balanserad kompromiss med rådet och kommissionen.

Betänkanden: Sven Giegold (A7-0169/2010), Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)
och Peter Skinner (A7-0170/2010)

Carl Haglund (ALDE), skriftlig. – (EN) Artikel 12.2: Jag stöder inte förslaget om att myndigheten ska leda
tillsynskollegierna (artikel 12.2, första meningen) och inte heller förslaget om att myndigheten ska leda på
löpande basis (artikel 12.2 c). Myndigheterna bör inte ha rätt att fritt ersätta de nationella myndigheternas
rättigheter (enligt vad som garanteras i kapitalkravsdirektivet). Ordalydelsen i denna artikel, enligt förslaget
från ECON-utskottet och föredragandena, är inte exakt och skulle kunna leda till stor förvirring mellan
myndigheterna på nationell nivå och på EU-nivå.

Artikel 12a.4: Jag stöder inte denna ändring.

Artikel 12a.5: Jag stöder inte denna ändring.

Artikel 12b: Jag stöder inte denna ändring. Definitionen om fastställandet av gränsöverskridande institut
som skulle kunna utgöra en systemrisk är diffus, och ger de nationella myndigheterna en otydlig ställning
när det gäller deras rättigheter som tillsynsmyndigheter.

Artikel 12c: Jag stöder inte inrättandet av en avvecklingsenhet inom ramen för dessa direktiv. Även om jag
i princip stöder idén om en enhet av denna typ kräver inrättandet av en avvecklingsenhet mycket mer
förberedande arbete, grundliga konsekvensbedömningar och detaljerad reglering.

(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 170)

Betänkande: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) För det första bör det påpekas att bristen på eget kapital inom
banksystemet var en nyckelfaktor under krisen, och därför är det viktigt att det ökar. Jag har därför röstat
för betänkandet. I betänkandet motsätter man sig definitivt idén om att privatisera vinsterna och förstatliga
förlusterna, eller stjälpa över dem på samhället som helhet. Det nuvarande systemet, i synnerhet
ersättningspolitiken inom banksystemet, främjar en högriskstrategi. Överdrivna bonusar har definitivt lett
till en kortsiktig profitjakt, på bekostnad av en medellång och långsiktig stabilitet inom finanssystemet. I
betänkandet ges en omdömesgill förklaring till att exempelvis ersättningen måste bygga på incitamentsystem
och inte på garantier som ges till arbetstagare utan hänsyn till de vinster eller förluster som gjorts. I betänkandet
strävar man dessutom med rätta efter att inrätta en ersättningskommitté inom företag, i syfte att förbättra
öppenheten och informationen, och också försvara de långsiktiga intressena.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) De nya reglerna om bankbonusar som parlamentet har
antagit borde sätta stopp för principer om belöningsincitament inom detta system, däribland ett överdrivet
risktagande.

Jag välkomnar dessa åtgärder två år efter finanskrisens inledning. Under denna tid har bonuskulturen haft
ytterst ogynnsamma konsekvenser för den globala ekonomin, vilket varje skattebetalare i EU nu är tvungen
att betala. Banksystemets företrädare skulle kunna anklaga EU för att ha blandat sig i deras politik. EU gör
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emellertid inget annat än att skydda skattebetalarna vid en tidpunkt då bankerna vid flera tillfällen brytt sig
om sina egna angelägenheter och ignorerat konsumenternas. Genom att förändra tänkesättet om utdelning
av bonusar inom banksystemet, och utgå från en bedömning av bankernas långsiktiga snarare än kortsiktiga
intäkter, kommer man delvis att kunna skydda EU från ekonomiska chocker.

Alla bankinstitut är dessutom tvungna att uppträda ansvarsfullt och godta att det måste finnas ett vederbörligt
samband mellan en fast ersättning och bonusarnas värde.

Jag välkomnar att parlamentet också har beslutat att det måste finnas ett rättvist samband mellan bonusar
och pensionspolitik. Det är normalt att bankdirektörer får en pension som står i proportion till det resultat
som uppnåtts inom det finansinstitut som de styrt.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag har röstat för resolutionsförslaget eftersom jag anser
att kreditinstituten och investeringssektorn bör kräva ett löfte från sina anställda om att inte använda sig av
personliga försäkringar eller försäkringsstrategier för att kompromissa om anpassningseffekter, mot bakgrund
av den risk som är förbunden med hur instituten ersätter de anställda. Jag röstade som jag gjorde eftersom
jag instämmer i principen om att de åtgärder som föreslås i direktivet är steg i den reformprocess som syftar
till att bemöta finanskrisen. I enlighet med slutsatserna från G20-mötet, rådet för finansiell stabilitet (Financial
Stability Board) och Baselkommittén för banktillsyn kan nya reformer bli nödvändiga för att förhindra
hävstångseffekter i banksystemet. Dessa omfattar bland annat behovet av att skapa kontracykliska buffertar,
dynamiska reserver, de viktigaste aspekterna i beräkningen av de kapitalkrav som fastställs i direktiv
2006/48/EG och ytterligare åtgärder för riskbaserade krav för kreditinstitut. För att säkerställa en lämplig
demokratisk kontroll av förfarandet bör parlamentet och rådet göras delaktiga på ett effektivt och lägligt
sätt.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det är viktigt att öka finansinstitutens kapital för att inte kunderna ska
drabbas eller förlora sina investeringar om institutet skulle råka ut för svårigheter. Vi bör emellertid komma
ihåg att denna kapitalökning inte får bli så oproportionerlig att den leder till en brist på likviditet inom
finansinstituten. Det skulle få allvarliga konsekvenser för den generella marknaden, och därför bör denna
fråga övervägas ordentligt.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Banksektorns stabilitet och finansiella hållbarhet är absolut
avgörande för den reala ekonomins utveckling. Den nuvarande globala krisen har haft negativa konsekvenser
för EU:s produktiva och industriella kapacitet, samt för medlemsstaternas finansiella stabilitet. Dessutom
har krisen visat på svagheter i banksystemet och lett till att systemets trovärdighet ifrågasatts bland allmänhet
och företag. Upphovet till finanskrisen var den överdrivna riskexponering som skapats genom bankernas
arbetssätt, och som grundades på väldiga incitament för omedelbara resultat. Dessa har i allt högre grad
blivit ohållbara på grund av bristen på kapital och den oreglerade användningen av resurser. Mot bakgrund
av detta är det absolut nödvändigt att tillämpa sunda och etiskt försvarbara metoder när det gäller ersättning
och incitament inom banksektorn, för att förhindra att riktlinjer genomförs som främjar ett överdrivet
risktagande. Det är också nödvändigt att införa strängare kapitalkrav för handelslager och
omvärdepapperisering.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Det har tagit lång tid att godkänna de nya reglerna om
begränsning av bonusar. De kommer inte att börja gälla förrän i januari 2011, och reglerna för bankernas
egna fonder kommer att börja gälla från årsslutet, vilket är en besvikelse med tanke på att åtstramningsåtgärder
redan har genomförts som påverkar arbetstagarna och den största delen av allmänheten, exempelvis i Portugal,
Grekland och andra länder. Det är därför som vi röstade som vi gjorde, i protest mot denna dubbelmoral.

Man har inskränkt sig till att upprätta strängare regler för bankdirektörers bonusar och förstärka reglerna
för bankernas eget kapital så att de ska bli bättre rustade att möta framtida kriser.

Pensionspolitiken omfattas också av ny lagstiftning. Om en anställd på ett kreditinstitut avslutar sin tjänst
innan reformen genomförts kvarhålls de skönsmässiga pensionsförmånerna av kreditinstitutet under en
femårsperiod som villkorat kapital (contingent capital).

Bonusar kommer att fortsätta att delas ut, till och med av kreditinstitut. Dessa kommer att behöva särskilda
interventionsåtgärder från sina respektive regeringar. Bonusarna kommer att vara strikt begränsade till en
viss procentandel av nettoinkomsten, trots att detta är oförenligt med upprätthållandet av en solid kapitalbas
och med målet att vinna allmänhetens stöd vid detta lägliga tillfälle. Detta är oacceptabelt!

07-07-2010Europaparlamentets överläggningarSV72



Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Den lagstiftning som föreslagits oss i dag innebär generellt sett ett
ökat behov av eget kapital i förhållande till de risker som tagits av finansinstitutioner och genom regleringen
av bonusar och andra fallskärmar. Jag beklagar att den inte går tillräckligt långt.

Enligt förslaget införs t.ex. inget tak för sådana bonusar. Det fastställs inte heller att dessa inte ska utgöra den
grundläggande delen av ersättningen eller att vissa så kallade toxic products ska förbjudas. Lagstiftningen
går därmed inte tillräckligt långt, men är ett steg i rätt riktning. Det är synd att många av de reformer av EU:s
finanssektor som presenterats som brådskande och nödvändiga är försenade av anledningar som i vissa fall
är politiska.

Att fastställa nya strängare regler är bra på många sätt. Man kan dock fråga sig om detta är tillräckligt för att
åter placera finansmarknaden i ekonomins tjänst. Ingenting är osäkrare. För att kunna betala ut exempellösa
bonusar skyndade sig bankerna att återbetala det statliga stödet utan att uppfylla sina kreditskyldigheter
gentemot företag och privatpersoner. Spekulationen är utbredd över hela linjen, eftersom de inblandade vet
att skattebetalaren betalar vad som än händer. Det handlar inte längre om att bara ändra reglerna, utan om
att ändra själva systemet.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jag röstade för Arlene McCarthys betänkande om ersättning till
bankdirektörer, eftersom den överdrivna jakten på kortsiktiga vinster i en alltför stor finansiell sektor har
skapat allvarliga djupgående störningar inom finanssektorn och bidragit till krisen. Enligt denna text, som
antagits av en överväldigande majoritet av Europaparlamentet, fastställs ett tak för den rörliga ersättningen
och upp till 70 procent av handlarnas bonusar får överföras till placeringar som tar hänsyn till bankens
långsiktiga intressen. Det finns därmed ett dubbelt mål med texten: att stabilisera finanssektorn och se till
att den återigen börjar tjäna de långsiktiga investeringarna.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Två år efter det att den globala bankkrisen slog till befinner vi
oss bara i början av den verkligt smärtfyllda processen. Nedskärningar kommer att genomföras i den offentliga
sektorn med förlorade arbetstillfällen som följd och nedskärningar av grundläggande tjänster kommer att
påverka ekonomin i stort. EU:s medborgare känner helt och hållet avsmak för den högriskkultur präglad av
bonusar som har kommit att genomsyra banksektorn, och dagens omröstning visar att denna förgiftade
kultur inte längre bör få råda.

Wolf Klinz (ALDE), skriftlig. – (DE) Jag stöder Europeiska unionens initiativ att åter styra in den nuvarande
ersättningspolitiken mot framgång på lång sikt och mot ett större ansvar för beslutsfattarna. Detta får
emellertid inte leda till att det blir politikerna som fastställer lönerna. Lönerna bör även fortsättningsvis
fastställas inom bankernas befintliga strukturer, såsom i styrelsen och bolagsstämman. Den föreslagna
ersättningspolitiken bör därför inte ersätta de befintliga strukturerna utan i stället vid behov utgöra ett
komplement till dessa, och garantera att kvaliteten på det finansiella beslutsfattandet förbättras.

Marine Le Pen (NI), skriftlig. – (FR) Syftet med Arlene McCarthys betänkande är att upprätta en kontroll av
handlarnas ersättning och fastställa nya regler för bankernas kapitalkrav. Detta är bara det senaste av flera
försök att reglera bankerna. Tidigare regleringar har dock varit fullkomligt ineffektiva och dessa åtgärder är
bara en fasad. Nya regler kommer inte ha få någon positiv verkan eftersom bankerna bara kommer att förbigå
dem igen.

Det enda sättet att sätta stopp för de orimliga ersättningarna till handlarna är att förbjuda bankerna att handla
med eget kapital. Detta skulle innebära att bankernas mottagande av insättningar avgränsas från deras
investeringar och att ett förbud införs mot att låta de båda funktionerna bli beroende av varandra. De största
finansinstituten måste minska i storlek för att förhindra att de utnyttjar sin dominerande ställning. Bankerna
måste bli föremål för ett kapitalkrav på 100 procent; då skulle de bara kunna låna ut vad de har. Att öka
penningmängden måste vara statens ansvar och staten måste förbjudas att rädda banker som riskerar att gå
i konkurs. Bara om dessa villkor åläggs kommer bankdirektörerna att börja ta ansvar och göra noggranna
riskbedömningar när de tar risker.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Varje verksamhetsgren bör värna om att skapa goda resultat för sina
aktieägare. Den finanskris som bröt ut 2008 uppmärksammade emellertid människor på det faktum att
vissa finansinstitut har en praxis som är inriktad på att snabbt göra pengar på kort sikt, utan att mäta den
skada som detta skulle kunna orsaka institutets ekonomiska hälsa. Många av dessa finansinstitut uppfyllde
dessutom inte kapitalkraven för handelslager och omvärdepapperisering och använde sig av lånefinansierade
system utan någon samordning – de ökade därmed betydligt risken för verksamheten. Jag röstar för denna
lagstiftningsresolution, så att situationer där finansinstitut dräneras på kapital inte kan uppstå igen och så
att ersättningspolitiken förnyas samt utformas enligt mer ansvarsfulla mål.
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Claudio Morganti (EFD), skriftlig. − (IT) Min ståndpunkt när det gäller detta betänkande motiveras bland
annat av övertygelsen att vi, när det gäller bankväsendet, måste upprätta nya kapitalstandarder för både
omvärdepapperisering och handelslager. Vi måste öka täckningen och garantierna mot de risker som tagits
av bankinstitutionerna i syfte att skydda marknaden och besparingarna.

Jag anser att det är önskvärt att införa regler om påföljder inom banksektorn, så att utbetalningar till direktörer
begränsas eller åtminstone är proportionerliga till kreditinstitutens rörelseresultat och finansiella ställning
på lång sikt. Detta skulle få positiva effekter, t.ex. att förmå chefer att inte driva en alltför spekulativ och
risktagande politik, något som både enskilda institutioner och marknaden i stort skulle tjäna på.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) I betänkandet efterfrågas striktare kapitalkrav som garantier för
riskfyllda finansiella produkter. Krisen har lärt oss att vi måste vara försiktiga när vi har att göra med riskfyllda
finansiella produkter. Jag röstade därför för betänkandet.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för den tredje ändringen av kapitalkravsdirektivet (CRD
3) om kapitalkrav för finansiella institut. Förslaget innehåller en mängd innovationer i syfte att skydda det
finansiella systemet mot framtida risker och kriser.

Jag håller med om att kapitalkraven för handelslager bör ökas (finansinstitutens återförsäljningsverksamhet
på kort sikt) och värdepapperisering. Därför välkomnar jag införlivandet av påföljder och högsta gränser
när det gäller ersättningspolitiken och särskilt bonusar, för att motverka en praxis som främjar oacceptabelt
och ohanterligt risktagande.

Jag anser att det inte är mer än rättvist att banker som har fått offentligt statligt stöd inte ska tillåtas att betala
ut bonusar till sina direktörer innan stödet har återbetalats helt och hållet. Lönerna för dessa bankdirektörer
ska dessutom inte få överskrida 500 000 euro per år. Att bonusar inte kommer att kunna överskrida 50
procent av en direktörs totala ersättning anser jag också vara lämpligt – på så sätt visar vi respekt för EU:s
medborgare och skattebetalare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (ES) Europaparlamentet har just antagit ett direktiv som
begränsar bonusar inom banksektorn. Från januari 2011 får bara 30 procent av en bonus utbetalas kontant
och åtminstone hälften måste betalas som andelar eller kapital som ska finnas tillgängligt för banken om
den hamnar i svårigheter. Dessutom måste olika incitament tillhandahållas när det gäller lönerna. De regler
som antagits i dag stärker kapitalkraven inom banksektorn. Det innebär att dessa nya regler, två år efter den
globala finanskrisen, kommer att förändra bonuskulturen och undanröja de incitament som driver ansvariga
bankdirektörer till att ta överdrivet stora risker. En bonuskultur som främjar stort risktagande och kortsiktighet
förstör ekonomin, och det är skattebetalarna som måste betala i slutändan. Eftersom bankerna inte har klarat
av att införa reformer måste vi göra jobbet åt dem.

Catherine Stihler (S&D), skriftlig. – (EN) Vi har väntat länge på detta betänkande. Det är mycket viktigt att
denna fråga omfattas av EU-avtal som gäller i alla medlemsstater.

Betänkanden: El Khadraoui (A7-0208/2010) och McCarthy (A7-0205/2010)

Britta Reimers (ALDE), skriftlig. – (DE) Jag stöder EU:s åtgärder för att omorganisera den nuvarande
ersättningspolitiken, så att den stimulerar till mer långsiktig framgång och större ansvar hos beslutsfattarna.
Detta får emellertid inte leda till en situation där lönerna fastställs på politisk nivå. Lönesättning bör fortsätta
att vara en uppgift för redan befintliga organ, såsom styrelser och bankernas årsmöten. Den föreslagna
ersättningspolitiken får därför inte ersätta befintliga strukturer utan i bästa fall på sin höjd, i den mån detta
gynnar de ekonomiska beslutens kvalitet, komplettera dessa där det behövs.

Betänkande: Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för rådets föreslagna förordning, särskilt
ändringarna som antagits av parlamentet, eftersom jag anser att Europeiska centralbanken (ECB) bör garantera
att det finns tillräckligt med mänskliga och finansiella resurser för att utföra sekretariatets uppgifter. Detta
innebär att säkra en sådan hög kvalitet på de anställda att den speglar Europeiska systemrisknämndens (ESRB)
breda tillämpningsområde och sammansättningen i dess allmänna råd. ECB bör också försäkra sig om att
sekretariatet har rättvisa finansieringsvillkor när det gäller egna medel. Jag håller också med om att hela
sekretariatet bör avkrävas att inte avslöja information som är föremål för tystnadsplikt, inte ens efter avslutad
tjänstgöring i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB] för att det mål som fastställs i artikel
6 i den nuvarande förordningen ska bibehållas.
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José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Behovet av att garantera lämpliga villkor för en starkare och
effektivare tillsyn av finansmarknaderna i EU har fått stark uppbackning från parlamentet, vilket har blivit
allt tydligare under den rådande ekonomiska och finansiella krisens framskridande. Ett landsbaserat
övervakningssystem grundat på varje medlemsstats enskilda perspektiv verkar alltmer oanvändbart och
opålitligt med tanke på att finansmarknaderna verkar globalt och integreras mer med varandra allteftersom
de utvecklas. Jag stöder därför detta förslag till lagstiftningsresolution av parlamentet. Om Europeiska
systemrisknämnden (ESRB) är lämpligt utrustad med tekniskt stöd och med hjälp av ECB:s kapacitet och
resurser kommer den otvivelaktigt att spela en avgörande roll i EU genom att agera tidigare och snabbare,
analysera information om systemens utveckling och identifiera möjliga risker. Detta kommer att vara
nödvändigt för att förhindra nya kriser, eller om dessa är oundvikliga, mildra de negativa effekterna och
snabbt hitta sätt att vända utvecklingen.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) När det gäller kapitalrörelser har globaliseringen haft en
stor inverkan på finansmarknaderna. Förutom att fullgöra uppgiften att kontrollera inflationen var
centralbankerna tvungna att införa ett nytt mål i agendan – att skapa stabilitet på finansmarknaderna.

Krisen har lyft fram stora luckor i övervakningen. Tyvärr var det inte möjligt att förhindra anhopningen av
överdrivet risktagande inom denna sektor. Samtidigt fanns det flera svagheter i tillsynen på makroprudentiell
nivå.

Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att det är absolut nödvändigt att skapa en ny finanssektor
som är föremål för en samordnad mikroprudentiell tillsyn. Detta kommer att göra det möjligt för oss att i
framtiden framgångsrikt identifiera och förhindra nya risker som hotar den finansiella stabiliteten på EU-nivå.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Det är naturligtvis nödvändigt att utöka samarbetet om tillsynen av
den ständigt växande europeiska finansmarknaden. Stora befintliga underskott som ska bekostas av EU och
fastighetsbubblor inom unionen har ytterligare belastat EU, som redan drabbats hårt av finanskrisen och
budgetunderskotten. Det kan tyckas förnuftigt att föreslå att varningar ska utfärdas i förväg exempelvis när
fastighetsbubblor av detta slag börjar växa, men det är tveksamt om detta verkligen kommer att få någon
effekt. För en tid sedan varnades det för en förestående fastighetsbubbla i USA, men detta påverkade inte
finansmarknaderna. Vi kommer snart att få ett nytt finansiellt tillsynsorgan – det kan dock inte vidta några
åtgärder eller ålägga några påföljder. Det råder dessutom tvivel om dess faktiska befogenheter. Denna lösning
verkar inte helt genomtänkt, och det är därför som jag har avstått från att rösta.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. − (IT) För att garantera den finansiella stabiliteten i EU är det viktigt att
upprätta något slags gränsöverskridande tillsyn. Det är bara ett EU-organ för makrotillsyn som skulle ha
kunnat upptäcka att en ohållbar skuldökning, fastighetsbubblor och ett stort befintligt underskott utgjorde
allvarliga risker för den makroekonomiska och finansiella stabiliteten. Genom att skapa ett nytt
mikroprudentiellt tillsynsorgan kommer det att bli möjligt att förhindra risken för ytterligare finanskriser.

Oreste Rossi (EFD), skriftlig. – (IT) Detta är en tvivelaktig förordning på så vis att två nya tillsynsmyndigheter,
makroprudentiella Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och det mikroprudentiella EU-systemet för
finansiell tillsyn (ESFS) inrättas. ESRB kommer inte att kunna vidta åtgärder eller ålägga påföljder för varken
medlemsstaterna eller finansinstituten och dess varningar kommer inte att vara bindande. Europeiska
centralbanken (ECB) bör stå som garant för ESFS. Därför röstade jag för en återförvisning till utskottet.

Betänkanden: Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Goulard (A7-0168/2010), Garcia-Margallo y Marfil
(A7-0166/2010), Skinner (A7-0170/2010) och Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig.– (EN) Jag stöder den strategi som föredragandena har valt när
det gäller det så kallade åtgärdspaket för europeisk finansiell tillsyn. Parlamentsledamöterna har precis röstat
i plenum om ändringar av texterna som lagts fram av de fyra största politiska grupperna (PPE, S&D, ALDE
och De gröna), enligt vilka EU:s nya tillsynsstruktur upprättas. Europaparlamentet har beslutat att inte rösta
om en lagstiftningsresolution för att lämna öppet för möjligheten att ha en första behandling efter
sommaruppehållet. Budskapet är tydligt: Parlamentet är villigt att förhandla, men det står enat i sin uppfattning
att EU:s myndigheter måste förses med tillräckliga befogenheter för att förebygga framtida kriser och stärka
den gemensamma marknaden.

Det är nu upp till ministerrådet att föreslå nödvändiga kompromisser. Denna gest är en slutlig insats från
föredragandenas sida att hjälpa det nya belgiska ordförandeskapet – och vi välkomnar dess insatser hittills
– för att försätta medlemsstaterna i en mer fördelaktig position.

75Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010



Betänkanden: Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Giegold (A7-0169/2010), Goulard (A7-0168/2010),
Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Skinner (A7-0170/2010) och Tremosa i Balcells
(A7-0167/2010)

Kay Swinburne (ECR), skriftlig. – (EN) ECR-gruppen stöder helhjärtat upprättandet av en struktur för tillsyn
på området för finansiella tjänster, särskilt ESRB och det gemensamma regelverket för finansiella tjänster i
EU. Även om gruppen till största delen kunde stödja kompromisstexten finns det vissa områden inom vilka
dialogen med rådet och kommissionen har nått längre än vad som speglas i texten. ECR ser fram emot en
fortsatt dialog från alla sidor för att nå en överenskommelse i första behandlingen som alla medlemsstater
kan stödja.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag avstod från att rösta för det så kallade åtgärdspaketet
för finansiell tillsyn. Trots att det innehåller flera mindre tillsynsåtgärder är de föreslagna åtgärderna inte
tillräckliga för att ta itu med den nuvarande krisen och de bidrar absolut inte till att förebygga framtida kriser.

Att rätt och slätt skapa nya organ för att reglera finanssektorn är inte tillräckligt. Det faktum att Europeiska
systemrisknämndens (ESRB) allmänna råd uteslutande är sammansatt av företrädare för ECB, kommissionen
och nationella centralbanker, utan några parlamentariker, talar för sig självt. Detta nya organ måste föra ett
nära samarbete med Internationella valutafonden (IMF) och G20, utan att ha någon som helst kontakt med
Regionkommittén eller arbetsmarknadens parter.

I stället för att stärka stabilitetspakten som nu endast är en åtstramningspakt är det dags att faktiskt skapa
tillsyn av finansmarknaderna och ECB och att genomföra en ny ekonomisk och social politik som inriktas
på att skapa jobb och bekämpa fattigdom.

Statsskuldskrisen avslöjar den nuvarande politikens misslyckande. Nu är det dags att dra slutsatser av denna
politik.

Betänkande: Ferreira (A7-0213/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. − (IT) Jag stöder helt och hållet innehållet i detta betänkande och jag
har därför röstat för det. Jag instämmer i det stycke i betänkandet som bekräftar att en EU-ram för krishantering
kräver ett gemensamt regelverk, lämpligt expertkunnande och ekonomiska resurser för att effektivt kunna
stödja de åtgärder som vidtas, faktorer som för övrigt även bör utgöra grunden för det föreslagna
prioriteringssystemet för gränsöverskridande systemviktiga banker.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för detta betänkande eftersom det bekräftar flera principer
som jag stöder, i synnerhet det faktum att åtgärder mot svårigheter inom bankverksamheten inte får betunga
skattebetalarna utan först och främst bör bäras av banksektorn. I betänkandet inriktar man sig även på att
stärka förtroendet: medlemsstaternas förtroende för finansmarknaderna och ett ömsesidigt förtroende mellan
de 27 medlemsstaterna. Slutligen gav jag genom detta betänkande stöd åt redan pågående initiativ, såsom
obligatorisk förberedelse av räddningsinsatser vid varje tillsynsmyndighet samt valet av stabilitetsfond
(finansierad av den privata sektorn och förvaltad av den offentliga sektorn) i stället för en bankavgift.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. − (IT) Problemen i världens ekonomiska system har lett till att
sysselsättningsnivåerna i Europa är historiskt låga och att banksystemets funktion blivit föremål för diskussion.
Jag kan inte göra annat än stödja Elisa Ferreiras betänkande i en tid som denna, när varningssignaler om den
annalkande krisen utgjordes av finansskandaler skapade i ett fantasiland genom finansiellt ingenjörsskap
och som skadade investerare och deras besparingar. Betänkandet med rekommendationer till kommissionen
om gränsöverskridande krishantering inom banksektorn svarar inte bara mot behoven av att skydda
konsumenterna och deras besparingar, utan också mot behovet av att inrätta ett gemensamt ramverk med
harmoniserade regler, en enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen, en gemensam tillsynskultur och en
samordnad reaktion på krissituationer.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen eftersom jag stöder parlamentets
rekommendation till kommissionen om att lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag inför parlamentet
om EU:s nya krishanteringsram, en EU-fond för finansiell stabilitet och en avvecklingsenhet senast den
31 december 2010, i enlighet med artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Dessa bör överensstämma med de rekommendationer som fastställs i bilagan, med beaktande av initiativ
som tagits av internationella organ såsom G20 och Internationella valutafonden, för att garantera rättvisa
driftsförutsättningar världen över. De ska grundas på en noggrann analys av alla till buds stående alternativ,
däribland en konsekvensbedömning. Jag anser att befintliga europeiska och internationella tillsynsmekanismer
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för finanssektorn har visat sig vara ineffektiva när det gäller att förebygga eller i tillräcklig grad stoppa
spridningseffekter. Det är nödvändigt att aktieägare och sedan fordringsägare deltar för att omfördela
kostnaderna i syfte att minimera de kostnader som skattebetalarna får bära till följd av de finansiella
institutionernas och marknadens kris. Dessutom är en stark inre marknad för finansiella tjänster nödvändig
för EU:s globala konkurrenskraft.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I detta krisläge anser jag det vara viktigt att tillhandahålla nya mekanismer
som kan förhindra omfattande förödelse för konsumenterna samt öka insynen i och säkerheten på
finansmarknaderna. Jag stöder därför upprättandet av en europeisk krishanteringsram, tillsammans med en
gemensam regeluppsättning som ska följas av nationella tillsynsmyndigheter. Upprättandet av en panel för
riskbedömning och kriterier för en sådan bedömning måste definieras väl på förhand och genomföras med
nödvändig försiktighet. Detta är det enda sättet att se till att riskerna är undanröjda för institutioner som går
igenom tuffa tider. Och man kan inte låta det förvärras av information som ex tempore är känd av marknaden,
vilket skulle innebära en risk att misslyckas. Det är inte alls önskvärt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Författarna till detta betänkande begränsar sig till att be
kommissionen att lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag om gränsöverskridande krishantering inom
banksektorn vid årsslutet, en EU-fond för finansiell stabilitet och en EU-ram för krishantering. Även om det
medföljer ett antal rekommendationer hänvisas det ständigt tillbaka till de initiativ som antagits av
internationella organ som G20 och Internationella valutafonden – det vill säga att principerna för internationell
kapitalism respekteras.

I betänkandet erkänns naturligtvis att regleringen av krishanteringen inom banksektorn i EU är otillräcklig
och att befintliga tillsynsmekanismer för finanssektorn i EU och på internationell nivå har visat sig ineffektiva
för att förebygga eller i tillräcklig grad stoppa spridningseffekter. Detta är att uttrycka sig milt med tanke på
vad vi uppenbarligen erfar.

Därför betonar Europaparlamentet att EU måste skapa en gemensam uppfattning om vem som ska göra
vad, när och hur när finansinstitut drabbas av kriser.

I betänkandet fastställs även att EU:s rättsliga ramverk vid en kris bör bidra till att garantera finansiell stabilitet,
minimera bördan för skattebetalarna, bevara grundläggande banktjänster och skydda insättarna. Icke desto
mindre fortsätter man att skjuta upp konkreta och effektiva åtgärder som skulle kunna omvandla dessa ord
i handling.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Huvudmålet med Elisa Ferreiras betänkande är inte en effektiv
krishantering, utan att förhindra att regeringarna löser kriserna på egen hand. Som tur var tog emellertid
regeringarna snabbt itu med dessa frågor, utan att vänta på att kommissionen skulle vakna ur sin slummer,
intrasslad som den var i sina byråkratiska dogmer, fokuserad på konkurrens och på sitt hat mot subventioner
och chockad av sin egen oförmåga att se krisen i antågande trots att den var möjlig att förutse ett år innan.

EU-institutionerna tjänade ingenting till i nödläget. Stats- och regeringscheferna hade artigheten att dra in
José Manuel Barroso i möten som räknades. Icke desto mindre var det, vare sig vi gillar det eller inte, på
mellanstatlig nivå som besluten fattades. Jag säger inte att regeringsbesluten var perfekta; poängen var att
besluten faktiskt fattades och att de fattades snabbt. Och jag är säker på att betänkandet varken kan sudda
ut misslyckanden i det förflutna eller garantera effektivitet i framtiden.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Dessa kristider har visat att Europeiska unionen inte har
kapacitet att effektivt ta itu med kriser som utlösts på gränsöverskridande finansiella institutioners nivå. Det
tydligaste exemplet på detta är rekapitaliseringen av banker och de garantiåtgärder som vidtogs från fall till
fall i EU. Jag röstade för detta betänkande eftersom jag anser att det är nödvändigt att upprätta en europeisk
ram för krishantering som inbegriper gemensamma rättsliga normer som gäller för alla bankinstitutioner
som bedriver affärsverksamhet i EU. Dessutom anser jag att dessa normer bör främja stabilitet i det finansiella
systemet och stärka den inre marknaden för finansiella tjänster och dess konkurrenskraft.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den ständigt ökande ekonomiska globaliseringen och många av de stora
finanskoncernernas gränsöverskridande natur har lett till systemrisker och spridningsrisker som vi inte var
ordentligt skyddade mot när den allvarliga finanskrisen svepte över världen. Den rättsliga ram som vi nu har
antagit kan bidra till att garantera finansiell stabilitet vid kriser, minska skattebetalarnas börda, bevara de
viktigaste finansiella tjänsterna och skydda insättarna.
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Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Långt före finanskrisen fanns det varningssignaler om det riskabla i
visionen om en alltför oinskränkt liberalism i finanssektorn. Ända sedan dominoeffekten uppstod i bankkrisen
har det stått klart att det finns ett brådskande behov av åtgärder inom detta område. Det är sant att det är
viktigt att förbättra och samordna tillsynen av finansmarknaderna. Icke desto mindre skiljer sig banksektorns
struktur betydligt från land till land. Den typ av krishantering som är effektiv i ett land kan vara fullkomligt
olämplig i ett annat. Jag motsätter mig en icke differentierad enhetlighet och byråkratisk centralisering. De
föreslagna åtgärderna går alltför långt i denna riktning och skulle kunna få en kontraproduktiv effekt. Därför
har jag röstat emot betänkandet.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) EU:s ledare är eniga om att det är viktigt att vidta
radikala åtgärder för garantera stabiliteten i det finansiella systemet. Detta är resultatet av starka påtryckningar
från EU:s medborgare som är förfärade över vad som pågår inom banksektorn. Samförstånd i botten har
lett till samförstånd i toppen. Förslaget till Europaparlamentets resolution med rekommendationer till
kommissionen om gränsöverskridande krishantering i banksektorn består av en uppsättning minimikrav.
Dessutom hör vi förnuftets röst tala, och Europaparlamentet bör lyssna noga till den. Offentliga institutioner
får inte två sina händer inför den situation som råder inom banksektorn. De ska värna om EU-medborgarnas,
dem som använder banktjänsternas, intressen. Det finns fyra minimirekommendationer: upprättande av en
verksamhetsram för krishantering, reglering av gränsöverskridande systembanker, upprättande av en EU-fond
för finansiell stabilitet och upprättande av en enhet för krislösning. Dessa rekommendationer utgör
obestridligen steg i rätt riktning, och därför har jag har beslutat att stödja betänkandet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag röstade för resolutionen enligt vilken vi,
Europaparlamentet, rekommenderar kommissionen att lägga fram ett eller flera lagstiftningsförslag inför
parlamentet om EU:s nya krishanteringsram, en EU-fond för finansiell stabilitet och en avvecklingsenhet
senast den 31 december 2010, i enlighet med artiklarna 50 och 114 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Dessa bör överensstämma med de rekommendationer som fastställs i bilagan, med beaktande
av initiativ som tagits av internationella organ som G20 och Internationella valutafonden, för att garantera
att lika villkor gäller världen över. De ska grundas på en noggrann analys av alla till buds stående alternativ,
däribland en konsekvensbedömning.

Catherine Stihler (S&D), skriftlig. – (EN) Detta betänkande är mycket viktigt för att förse marknaden med
den säkerhet som den behöver.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Förra året inleddes en tillbakagång i Litauen och några andra
medlemsstater som har drabbats av samma öde. De har ännu inte nått botten. Vi vet fortfarande inte hur
allvarliga de yttersta konsekvenserna kommer att bli. Arbetstillfällen har förlorats, företag har gått i konkurs
och många av våra medborgare måste fortfarande uthärda smärtsamma reformer. Skattebetalarna fick bära
en alltför stor del av krisens börda. Allt detta skulle ha kunnat undvikas om det hade funnits nödvändiga
internationella krishanteringsregler inom banksektorn. Tillsynsmekanismerna i den nuvarande finanssektorn
i EU och internationellt var ineffektiva för att försöka förhindra krisen eller stävja den i tillräcklig grad. Vi
sitter alla i samma båt och vi måste vidta beslutsamma åtgärder för att inrätta förebyggande förfaranden och
bygga upp skyddsnät för att säkra det finansiella systemets hållbarhet och stabilitet. Detta bör omfatta
åtminstone tre saker: först och främst en effektiv tillsynsstruktur i EU kopplad till Europeiska
systemrisknämnden, för det andra upprättandet av en strikt uppförandekod för EU inom områdena förvaltning
och lämpliga sakkunniga och finansiella resurser, så att de förfaranden som gäller för EU:s krishantering och
som ligger till grund för ingripanden är effektiva, och för det tredje en viktig åtgärd för att standardisera
affärsvillkoren inom hela EU. Först då kommer det att vara möjligt att genomföra övervakningen av
affärsvillkoren rättvist inom hela EU. Och viktigast av allt är att Litauen och övriga medlemsstater måste
hantera sina offentliga medel på ett effektivt, öppet och ansvarsfullt sätt. Vi måste återvinna allmänhetens
förtroende och återupprätta våra länders ekonomiska självkänsla.

Resolutionsförslag: Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (B7-0410/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. − (IT) Jag röstade för detta betänkande eftersom jag är övertygad om
att EU-institutionerna bör göra en grundläggande och strukturerad insats för att garantera en sund finansiell
stabilitet. Jag håller särskilt med om den punkt i texten där det fastslås att de enskilda medlemsstaterna måste
göra verkliga framsteg med sin skattepolitik och strukturpolitik och inrätta en ny starkare ram för ekonomisk
styrning så att liknande kriser inte upprepas i framtiden och så att tillväxtpotentialen ökar och en mer hållbar
makroekonomisk balans inom EU återställs.
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Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) För att undvika angrepp av ekonomiska kriser i framtiden och därmed
främja tillväxtpotentialen och se till att den makroekonomiska balansen inom EU återställs, är det viktigt att
göra framsteg när det gäller skatte- och strukturpolitiken i olika medlemsstater. Jag röstade därför för den
föreslagna resolutionen eftersom det görs en helt korrekt analys av vad som står på spel och vilka åtgärder
som bör vidtas för att förbättra tillsynsramen. Med den framtida tillsynsramen måste vi försöka att garantera
hållbara offentliga finanser och ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, social sammanhållning och en minskning
av handelsobalanserna. För att detta ska ske måste vi få bort de strukturproblem som EU står inför. Syftet
med resolutionsförslaget är därför att övervinna problemen med interna obalanser, skuldbördor som inte
kan hanteras och även att utjämna viktiga skillnader i medlemsstaternas konkurrenskraft.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen eftersom jag anser att det är
viktigt att kommissionen begär en konsekvensbedömning från EU:s fond för finansiell stabilitet, särskilt när
det gäller hur marknaden för euroobligationer och deras spridning fungerar. I resolutionen uppmanas även
kommissionen att utvärdera genomförbarheten och ansvaret för beslutsprocessen med avseende på
specialföretaget (Special Purpose Vehicle, SPV) med en långsiktig lösning i sikte. Jag anser också att alla
medlemsstater, särskilt de som ingår i Ekonomiska och monetära unionen (EMU), både bör ta hänsyn till
effekterna av denna politik på nationell nivå och konsekvenserna för EU när de utformar sin ekonomiska
politik, och särskilt för de medlemsstater som är medlemmar i EMU.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Jag röstade emot förslaget om att upprätta en europeisk
finansiell stabiliseringsmekanism eftersom detta, utan IMF:s stöd och viktiga roll, går utöver alla institutionella
regler. Detta skapar ett stort problem i utformningen av unionens finanspolitik och är ytterligare en ursäkt
för en ny attack mot arbetstagarna. Medlemsstaternas utnyttjande av EU genom denna mekanism förutsätter
tillämpning av hårda åtstramningsprogram som tar inkomst ifrån och avskaffar arbetstagarnas
arbetsrättigheter och försäkringsrättigheter.

Om vi däremot ska ha ett Europa med social sammanhållning och solidaritet måste vi snabbt upphäva
stabilitetspakten, sätta Europeiska socialfonden (ESF) under politisk parlamentarisk kontroll och öka
gemenskapsbudgeten för att stödja arbetarna, pensionerna, jordbrukarna och de arbetslösa och för att främja
en verkligt livskraftig tillväxt.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Jag röstade inte för resolutionen om den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen. Denna mekanism, skapad ur ingenting och i all hast förra året i maj mitt under
den grekiska krisen på obligationsmarknaden, var visserligen ett avgörande steg framåt för den ekonomiska
styrningen av euroområdet. När det gäller denna fråga har parlamentet dock visat en allvarlig brist på visioner.
Flera viktiga ändringar har förkastats, däribland den i min mening viktigaste, nämligen det ändringsförslag
som syftar till att varaktigt konsolidera detta system genom att inrätta en europeisk valutafond, vilket är det
första steget mot en europeisk obligationsmarknad. Detta har jag efterfrågat vid flera tidigare tillfällen. På
samma sätt förvånar det mig att parlamentet vägrar att erkänna den positiva roll som ECB har spelat under
denna period, särskilt genom att besluta att betala tillbaka statsskulden på andrahandsmarknaden, vilket
bidrog till att minska spänningen på obligationsmarknaden. Slutligen skapar denna resolution, som inte har
någon rättslig kraft, en ängslig bild av parlamentet, samtidigt som kommissionen, tillsammans med rådet,
arbetar med raka motsatsen, dvs. att upprätthålla denna mekanism som är oumbärlig för eurons långsiktiga
stabilitet.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionsförslaget om det europeiska instrumentet för
finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen och framtida åtgärder, eftersom
jag anser att det är viktigt att utforma en ny ram för den ekonomiska styrningen. Den bör vara stabil och
förebygga framtida kriser och främja en hållbar ekonomi i EU.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi röstade emot denna resolution, eftersom man inte bara
undviker att erkänna EU-institutionernas ansvar under den nuvarande krisen, utan även framhärdar med att
föreslå åtgärder som inte svarar mot de grundläggande problem som befolkningen står inför, särskilt
arbetstagare, arbetslösa och de mer än 85 miljoner fattiga.

I resolutionen står man fast vid den politik som bär skulden för den nuvarande situationen, med betoning
på strikt överensstämmelse med stabilitetspakten, Europeiska centralbanken (ECB) och dess falska oberoende
och man envisas med att vilja införa ekonomisk styrning. Detta inriktas dock enbart på att stärka stormakternas
finansiella och ekonomiska grupper, som faktiskt redan har en dominerande ställning i Europeiska unionen.
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Vi vill emellertid betona vissa relevanta frågor och krav som lyfts fram i studier och i information till
kommissionen och ECB. Detta löser visserligen varken frågorna eller ändrar politiken. Tyvärr förkastades
vissa av de förslag som var mer skarpt formulerade och kritiska till kommissionens roll.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Betänkandet visar att det goda omdömet segrar på
åtminstone en punkt: en skuldkris kan inte lösas genom att dra på sig mer skulder. Icke desto mindre leder
den finansiella stabilitetsmekanism som skissats upp av rådet och godkänts i detta betänkande till att nya
europeiska lån kan beviljas för genomförande av ekonomiska och finansiella reformer grundade på den
politik som gav upphov till denna kris. Betänkandet är därför absurt. Dessutom välkomnas de upprättade
åtstramningsplanerna och förslagen från kommissionen om tillsyn av nationella budgetar och skärpta
påföljder för underlåtande att tillämpa stabilitets- och tillväxtpakten.

Det som föreslås i detta betänkande är därför en kränkning av medborgarnas utövande av folkmakten.
Parlamentarikernas roll är att försvara folkets intressen, inte den misslyckade elitens. Jag röstar emot denna
text.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den allvarliga finansiella krisen har belyst en svaghet när det gäller att
skydda eurons stabilitet. De upprepade attackerna av spekulanter mot de länder i euroområdet som var mest
utsatta för krisen avslöjade att det inte fanns någon beredskap att reagera i tid på sådana attacker. Inrättandet
av en fond för finansiell stabilitet är viktigt för att återupprätta förtroendet för marknaderna, så att de
medlemsstater som ingår i euroområdet kan använda sig av konkurrenskraftiga priser för att uppnå önskade
resultat efter krisen.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Resolutionsförslaget om det europeiska instrumentet för finansiell
stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen och framtida åtgärder liknar en
skräckhistoria. Det visar att det politiska etablissemanget, som består av socialdemokrater, konservativa,
liberaler och den enade vänstern, inte har lärt sig någonting av den finansiella och ekonomiska krisen. Det
visar också mycket tydligt att etablissemanget nu är redo att upprepa de misstag som ledde till krisen. Att
t.ex. beskriva euron som ett säkerhetsankare är att vända upp och ned på verkligheten. Att tvinga mycket
olika nationella ekonomier att samarbeta har faktiskt destabiliserat finanspolitiken. Räntespreadarna, som
vi hör så mycket klagomål om, är fullständigt naturliga. De representerar en stats ekonomiska styrka eller,
från ett annat perspektiv, risken för investerarna.

Tuffa åtstramningsprogram är nu absolut grundläggande för att få bukt med budgetunderskotten och återigen
uppnå balans i de nationella budgeterarna. Euroobligationer kommer att ytterligare destabilisera euroområdet
och i ännu högre grad förvandla EU till en överföringsunion. Jag motsätter mig detta, och jag röstade därför
mot denna resolution.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Jag förkastar utfärdandet av gemensamma euroobligationer. Därför
röstade jag mot betänkandet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Vi röstade för till slut, även om jag är bekymrad över
att två av våra ändringsförslag (nr 4 och 5) förkastades. Rent konkret ville vi att det skulle stå:
”Europaparlamentet anser att det finns en risk för en deflationistisk skuldfälla om icke samordnade och
aggressiva skattekonsolideringsåtgärder vidtas inom EU utan att vederbörlig hänsyn tas till
spridningseffekterna.” och ”Europaparlamentet är i detta sammanhang ytterst oroat över de sociala följderna
om en skattekonsolidering genomförs snabbare än väntat inom EU, särskilt följderna för sårbara medlemsstater
som ingår i euroområdet.”

Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Med det lagstiftningspaket som godkänts om den så kallade
regleringen av finanssystemet i EU varken kan eller vill man reglera och kontrollera finansmarknaderna.
Påståendena från politiska företrädare för kapitalet om så kallad marknadsreglering för att förhindra ännu
en kris är ännu en lögn. Kriser passar som hand i handske med det kapitalistiska systemet. Dagens kris ruvar
redan på nästa kapitalistiska kris som förebådas bli ännu värre. EU:s lagstiftningsåtgärder är därför inte
utformade i syfte att reglera, utan är ett försök att skapa nya EU-myndigheter och organ för ett effektivare
ingripande av kapitalmekanismer i medlemsstaternas kapitalistiska ekonomier. De utför en del av EU:s och
de borgerliga regeringarnas åtgärdspaket för en strängare reform av stabilitetspakten för att säkerställa den
kapitalistiska omstruktureringens attack mot gräsrötterna, vilket behövs för att garantera en enhetlig, stabil
och orubblig tillämpning av kapitalets politiska makt i alla medlemsstater. Den kapitalistiska krisen och
attacken mot gräsrötterna, arbetstagarna i hela EU, frigjordes av kapital, något som alltmer tydligt visar EU:s
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karaktär och natur. Det urusla exploaterande kapitalistsystemet kan bevisligen inte regleras utan bara
omstörtas av en bred social allians mellan arbetarklassen och gräsrötterna.

Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (SK) Ända sedan krisen bröt ut har vi försökt finna en effektiv lösning på
den nuvarande ekonomiska situationen i EU. Vi diskuterar nya instrument för en effektivare tillsyn av
finansmarknaderna och vi upprättar ett europeiskt instrument för finansiell stabilitet. Men är vi samtidigt
medvetna om risken att dessa centraliserade instrument kan komma att ytterligare åsidosätta
subsidiaritetsprincipen? Det har alltid funnits en tendens här att föreskriva för medlemsstaterna vad de ska
göra. Det som är annorlunda i dag är att pressen på medlemsstaterna att enas om gränsöverskridande lösningar
ökar, under förevändning att man löser de negativa effekterna av krisen. De som reserverar sig mot detta
kan ibland ses som sabotörer och deras argument förlorar därmed tyngd. Den välkände affärsmannen Tomáš
Baťas uttalande om den ekonomiska krisen på 1930-talet är dock fortfarande sant: ”Det som vi har vant oss
vid att kalla en ekonomisk kris är bara ett annat namn för brist på moral. Brist på moral är orsaken och en
ekonomisk kollaps är resultatet. I vårt land finns det många som tror att den ekonomiska kollapsen kan
åtgärdas med pengar. Jag är rädd för konsekvenserna av ett sådant misstag.”

Resolutionsförslag: Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (B7-0407/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för detta utkast till resolution eftersom jag varmt välkomnar
inledandet av medlemskapsförhandlingar med Island. Detta land har verkligen en stabil demokratisk kultur,
och dess försvar av de mänskliga rättigheterna och skyddet av de individuella friheterna redan har hyllats av
Europeiska unionen. Ett medlemskap ligger lika mycket i Islands som i vårt intresse. Island kan utgöra ett
bra ett exempel för EU när det gäller miljöpolitik. Jag erkänner dock gärna att vissa punkter behöver tydliggöras
ytterligare. I synnerhet måste Island upprätta ett mer oberoende rättssystem och minska arbetslösheten och
inflationen, som fortfarande är alltför höga. Island har emellertid visat en tydlig vilja att ta itu med de
anmärkningar som gjorts av EU-institutionerna, och jag välkomnar därför rådets initiativ att öppna för
medlemskapsförhandlingar.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Vi har all anledning att välkomna ett inledande av förhandlingar
om Islands anslutning till EU. Med tanke på Islands långa demokratiska historia och de förbindelser som det
redan har med EU via flera avtal, kan landets anslutning bara ses som positiv. Genom att rösta för resolutionen
om anslutning skickar parlamentet ett varmt välkomstbudskap till Island samtidigt som man, genom ett
ändringsförslag, erinrar om att landet endast kan bli en fullvärdig unionsmedlem om det spelar en konstruktiv
roll när det gäller att förbjuda valjakt. (Precis som Norge och Japan fortsätter Island att fiska detta marina
däggdjur trots det moratorium som antogs för 24 år sedan av Internationella valfångstkommissionen.) Allt
som återstår för oss att göra är att övertyga de 300 000 isländarna, som nu är skakade av krisen, att de har
allt att vinna på att ansluta sig till oss i det europeiska projektet.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. − (IT) Under det senaste årtiondet har utvidgningsprocessen enligt min
mening gått alltför snabbt. Särskilt under dessa tuffa tider när EU måste sträva efter att på något sätt återställa
balansen i sin ekonomiska och monetära politik och hitta en inre politisk balans efter ikraftträdandet av
Lissabonfördraget, verkar en anslutning av nya medlemsstater vara långt ifrån det bästa sättet att hjälpa
unionen att tydliggöra sin politik i dag och i framtiden.

I omröstningen om Islands ansökan om medlemskap i unionen beslutade jag att avstå från att rösta eftersom
man i betänkandet, om inte annat, hänvisar till att en folkomröstning måste äga rum på Island innan landet
kan ansluta sig.

Demokratiska medel är alltid det bästa sättet att genomföra all slags politik och alla slags initiativ, särskilt i
EU, där många beslut fattas över huvudet på medborgarna. Trots att jag är emot att Island ansluter sig till EU
på sina meriter välkomnar jag därför beslutet att ge folket suveränitet att välja om det vill godkänna eller
förkasta ett förslag som radikalt skulle kunna förändra nationens öde.

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Jag anser att Islands anslutning till Europeiska unionen gynnar
båda parter. Island kommer att uppnå större ekonomisk stabilitet medan EU kommer att kunna spela en
mer aktiv roll i den arktiska regionen.

Det finns emellertid ett antal brister som Island måste åtgärda innan man ansluter sig. En av dessa är reformen
av den finansiella tillsynen. Island ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillämpar unionens
regelverk om den inre marknaden. Detta måste dock åtföljas av en bedömning av överensstämmelse,
ackreditering och marknadsövervakning. Ett annat problem som behöver lösas är rättssystemets oberoende.
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Jag röstade för resolutionen i förhoppningen om att Island framgångsrikt kommer att uppfylla dessa villkor,
som jag betraktar som avgörande för att EU ska fungera i stort.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstar för detta betänkande och för inledandet av
medlemskapsförhandlingar med Island. Island har en stabil demokratisk tradition och har starka kopplingar
till unionens regelverk. I enlighet med EU-fördraget kan vilket europeiskt land som helst som så önskar
ansöka om att bli medlem i EU. För att få ansluta sig till EU måste landet uppfylla och bekräfta
medlemskapskriterierna. När det gäller detta befinner sig Island, som är medlem i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som har undertecknat Schengenavtalet, redan i ett framskridet skede i
genomförandet av unionens regelverk. Man måste dock förhandla om och allvarligt diskutera centrala frågor
som inte omfattas av EES:s mål, såsom jordbruk, fiskeri och ekonomisk och finansiell politik, så att Island
helt och hållet kan uppfylla medlemskapskriterierna. Behovet av omfattande reformer av de isländska
myndigheterna när det gäller det finansiella tillsynssystemets organisation och verksamhet betonas också.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Vi har all anledning att välkomna inledandet av
medlemskapsförhandlingar med Island. Med tanke på Islands långa demokratiska historia och de förbindelser
som det redan har med EU via flera avtal, kan landets anslutning bara ses som positiv. EU:s utvidgningsprocess
har dock under alltför lång tid belastats av låtsaskandidater. Vi har slösat bort mycket tid med att svamla på
om obskyra territoriella konflikter (Kroatien/Slovenien) och på att följa den eviga striden om namnet
Makedonien och klantiga förhandlingar om anslutningen av halva Cypern. Vi har dessutom varit alltför
entusiastiska när det gäller att välkomna stater som fortfarande är fördärvade av korruption. Det är därför
som vi måste vara noggranna redan från början i diskussionen med våra isländska vänner. Detta är också
parlamentets förhållningssätt genom att man skickar ett varmt välkomstbudskap till Island samtidigt som
man erinrar om att landet bara kan bli en fullvärdig medlem i EU om det spelar en konstruktiv roll när det
gäller att förbjuda industriell valjakt (Island, Norge och Japan fortsätter att fiska detta marina däggdjur trots
det moratorium som antogs för 24 år sedan av Internationella valfångstkommissionen.) Allt som återstår
för oss att göra är att övertyga de 300 000 isländarna, som nu är skakade av krisen, om att de har allt att
vinna på att ansluta sig till oss i det europeiska projektet.

Philippe de Villiers (EFD), skriftlig. – (FR) Parlamentet yttrar sig nu om inledandet av
medlemskapsförhandlingar i en resolution, där de positiva aspekterna av denna ansökan lyfts fram.

Island, med sin starka demokratiska och parlamentariska tradition, har dock ingenting att vinna på att ansluta
sig till EU.

Som medlem i delegationen för förbindelserna med Island röstar jag i landets intresse; med andra ord röstar
jag emot denna resolution och emot landets anslutning.

Landets fiske- och jordbrukstradition, som verkligen är grundläggande för dess ekonomi och en symbol för
dess identitet, riskerar att offras på den gemensamma jordbrukspolitikens och den gemensamma
fiskeripolitikens altare. Islands befolkning, som alltid har varit mån om att bevara sitt oberoende och sin
suveränitet och som redan har blivit allvarligt skakat av finanskrisen, riskerar nu att gå ur askan och i elden
när EU ålägger landet sina anslutningsvillkor och att införa det gemensamma regelverket.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionsförslaget om Islands medlemsansökan till EU
eftersom detta, med tanke på Islands demokratiska kultur, skulle kunna gynna båda parter.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Island är ett land med en gammal och stark demokratisk tradition. Jag
anser att Europeiska unionen kan låta detta land, som har en exemplarisk historia av respekt för rättsstaten
och som är djupt genomsyrat av europeisk kultur och traditioner, som landet även har bidragit till, bli medlem
i EU. Det skulle vara till gagn för alla medlemsstater. Jag anser att detta skulle berika EU och att det, utifrån
ett strategiskt perspektiv, i stor utsträckning skulle bidra till en ökad närvaro för EU i norra Atlanten och den
arktiska regionen.

Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig. − (IT) I och med dagens omröstning har parlamentet också förklarat sig
vara för att Island ansluter sig till EU. Anslutningsprocessen fortsätter i snabb takt. Denna omröstning betonar
behovet av förhandlingar om alla olösta aspekter så att de kan lösas på ett positivt sätt. Valjakt är en av de
känsligaste frågorna. Vi förstår att ett litet land kan ha sina egenheter och att det kan uppstå problem om
balansen störs. För övrigt förväntade jag mig ett bredare stöd för ändringsförslag 22. När det gäller blåfenad
tonfisk röstade Europaparlamentet för ett moratorium utan att oroa sig för den skada som detta skulle orsaka
de adriatiska flottorna. Den ståndpunkt som intogs sköt över målet och förkastades också i Doha med
73 röster mot 43 och 24 nedlagda röster. I dag, när parlamentet efterlyser skydd av valarna är det
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häpnadsväckande att majoriteten var så liten. Jag beklagar att till och med min egen politiska grupp satte ett
minus för ändringsförslag 22 i sin röstlista. Men jag vill understryka att den italienska delegationen röstade
för uppmaningen att stoppa valjakten och dra tillbaka alla reservationer som ingetts till Internationella
valfångstkommissionen.

Charles Goerens (ALDE), skriftlig. – (FR) Jag anser fortfarande att ett lands anslutning till EU kräver verklig
solidaritet, inte bara från ena sidan, utan även från EU:s sida gentemot kandidatlandet. Anslutningen måste
bidra med ett mervärde till alla parter. Min kommentar är allmän och riktar sig därför inte särskilt till Island.
Jag vill ytterligare kommentera de svårigheter som EU för närvarande kämpar med. Vissa av de nuvarande
medlemsstaterna uppvisar ett konstigt beteende minst sagt, genom att behandla EU som en slags soptipp
för sina egna problem utan att bry sig om det gemensamma intresset. Detta problem måste avvärjas inför
framtida anslutningar om vi vill stärka det som återstår av sammanhållningen och vår förmåga att fortsätta
med den europeiska integrationen.

Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. – (FR) Jag välkomnar med entusiasm inledandet av
medlemskapsförhandlingar för Island. Även om det var vår avsikt att skicka ett varmt välkomstbudskap till
Island, ett land som redan är knutet till EU genom flera avtal och partnerskap, har vi, genom en mängd
ändringsförslag, tydliggjort att landet måste förbättra sitt system för utnämning av domare och högre
tjänstemän inom rättsförvaltningen för att uppfylla kriteriet och den grundläggande principen om
maktfördelning och framför allt, att landet måste upphöra med valjakten innan det kan ansluta sig. Som
medlem av tvärgruppen för Arktis välkomnar jag dessutom det nya inflytande som EU kommer att kunna
utöva till följd av Islands medlemskap när det gäller en internationell strategi för Arktis.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Även om jag skulle uppskatta om Island anslöt sig till de
oberoende nationer som väljer att gå med i EU, innehåller dagens resolution en skriande motsägelse. I punkt
25 erkänns helt riktigt Islands framgång med att driva en ansvarsfull och hållbar fiskeriindustri, vilket skiljer
sig markant från vad EU har åstadkommit. Man efterlyser konstruktiva förhandlingar om fiskerifrågor för
att uppnå en tillfredsställande lösning som skulle kunna omfatta en undantagsklausul från den gemensamma
fiskeripolitiken. I punkt 26 uppmuntras emellertid Island att börja anta EU-mekanismer för att underlätta
övergången till den gemensamma fiskeripolitiken. Att föreslå att Island bör överge sin ansvarsfulla, hållbara
praxis för att anta EU:s misslyckade system är skrattretande. EU bör lära sig av Islands framgångsrika nationella
kontroll och inte påtvinga sitt misslyckande på en stolt fiskenation.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för denna resolution eftersom Islands anslutning
skulle innebära en möjlighet för Europeiska unionen att spela en mer aktiv roll i den arktiska regionen och
bidra till multilaterala styrelseformer i detta område. Jag hoppas att förhandlingarna kommer att föras på
ett konstruktivt sätt och ge Island möjligheten att närma sig den europeiska modellen. Med tanke på att den
allmänna opinionen i landet när det gäller en eventuell EU-anslutning har förändrats betydligt ända sedan
möjligheten presenterades sommaren 2009, och att motståndet mot anslutning aldrig har varit så högt,
anser jag att myndigheterna snabbt bör genomföra en bred informationskampanj om konsekvenserna av
denna process och ge islänningarna tillgång till alla fakta, så att de kan bilda sig en uppfattning inför den
framtida folkomröstningen om anslutningen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag har alltför stor respekt för det isländska folket för att
hoppas att de ska ansluta sig till ett EU som inte kommer att agera i deras intresse utan i en elits intressen.
Isländarna är redan drabbade av förräderiet från sin regering som ignorerar det suveräna beslut som togs av
islänningarna – 95 procent förkastade den lag som skulle få konsekvensen att de måste betala för förlusterna
som de drabbats av genom banken Icesaves brittiska och nederländska kunder. Varför skulle de stödja en
anslutning till EU när EU uppmanar dem att acceptera detta åsidosättande av allmänhetens vilja? Enligt de
senaste opinionsundersökningarna är 57, 6 procent av islänningarna emot en anslutning till EU. Och jag
förstår dem. Detta är inte det slags Europa som de bör ansluta sig till.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Inledandet av förhandlingar om Islands anslutning till EU innebär goda
nyheter för alla dem som hävdar att EU:s utvidgning är dess naturliga öde. Det finns bevis för att tidigare
utvidgningar har varit framgångsrika, inte bara för EU utan även för dess medlemsstater. För Islands del har
vi upprätthållit goda förbindelser med landet under många år, ända sedan 1973, och landet har även
undertecknat Schengenavtalet och Dublinkonventionen, vilket innebär att det redan har antagit en stor del
av gemenskapslagstiftningen. Det återstår dock en del arbete, särskilt inom det ekonomiska och finansiella
området och rättssystemet.
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Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) EU får inte under några omständigheter belastas med Islands skulder.
Islänningarna måste göra sin hemläxa och nedmontera sitt skuldberg. Till skillnad från Turkiet är dock Island
ett europeiskt land och det har varit medlem i EES i 15 år. Till och med när det gäller det kontroversiella
ämnet fiskeripolitik har det varit möjligt att göra framsteg. Jag har därför röstat för detta betänkande.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jag var och är anhängare till att Europeiska unionen
utvidgas med nya länder. Unionen får inte bli en exklusiv klubb. Därför välkomnar jag den isländska
regeringens arbete för en EU-anslutning. Det är verkligen svårt att föreställa sig en mindre kontroversiell
kandidat än Island. Det faktum att Island tillhör det europeiska frihandelsområdet är också av stor betydelse.
Av denna anledning bör Islands väg mot ett EU-medlemskap bli den kortaste någonsin. Det är dessutom
svårt att glömma vad Island har bidragit med till den europeiska sammanhållningen. De konkreta effekterna
av EFTA-anslagen i Polen och andra EU-länder är synliga nästan överallt. Mot bakgrund av detta beslutade
jag mig för att stödja det resolutionsförslag som avslutar debatten om uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen.
Jag hoppas att omröstningarna i parlamentet snart kommer att äga rum i sällskap av ledamöter från Island.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. − (IT) Jag röstade för resolutionen om att inleda förhandlingar om Islands
medlemskap i EU. Geografiskt sett hör Island redan till Europa och ett EU-medlemskap är därför en helt
naturlig följd – det är en naturlig väg att vandra. Den ekonomiska kris som nyligen drabbat Island försatte
landet i allvarliga svårigheter och skapade även spänningar med vissa av EU:s medlemsstater, eftersom flera
banker i vilka EU-medborgare hade investerat i gick i konkurs. Därför kan EU nu träda in för att hitta en
lösning. Ett medlemskap i Europeiska unionen kommer att garantera att Island är föremål för kontroller, att
landet ingår i den gemensamma marknaden och omfattas av gemensamma regler. Vissa saker måste helt
klart hållas i minnet under förhandlingarna, däribland problemen med fiskekvoter, valfångst och tillgången
till och förvaltningen av energiresurser.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (ES) Jag är mycket nöjd över att Europaparlamentet har
antagit vårt förslag om att Islands medlemskap i EU bör medföra ett upphörande av valfångsten. Parlamentet
förklarar för Island att valfångsten inte sker enligt EU:s regler och uppmanar landet att upphöra med sina
valfångstmetoder. Det uppmanar även Island att dra tillbaka de reservationer som landet lagt fram inför
Internationella valfångstkommissionen. För övrigt välkomnar jag det beslut som EU:s ledare nyligen fattade
om att inleda medlemsförhandlingar med Island så att landet kan bli den 28:e medlemsstaten. I och med
dagens omröstning betonar vi att frågan om kompensation till britterna och holländarna efter banken Icesaves
konkurs bör lösas bilateralt.

Ledamöterna har välkomnat Europeiska rådets beslut av den 17 juni i år att inleda förhandlingarna om
Islands medlemskap i EU. Parlamentet betonar också att Islands medlemskap skulle göra det möjligt för EU
att spela en mer aktiv roll i Arktis, samtidigt som man betonar landets starka demokratiska kultur. Island är
medlem i Schengenavtalet och Nato, och har haft ett frihandelsavtal med EU ända sedan 1973.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Mina damer och herrar! Jag är säker på att många av er känner
till artikel 49 i EU-fördraget, där det fastslås att varje europeisk stat får ansöka om att bli medlem av unionen.
Det skulle vara själviskt och hycklande av mig att stänga igen dörren bakom oss. Innan Litauen kunde ansluta
sig till EU 2004 var landet emellertid tvunget att genomföra betydande reformer och gå med på smärtsamma
kompromisser för att uppfylla unionens anslutningskriterier. Samma sak gäller för Island. Den politiska och
ekonomiska jordbävning som ledde till det isländska banksystemets kollaps 2008 utgjorde en tydlig varning
till hela Europa. Island försöker nu att återhämta sig, men landet har fortfarande en lång väg att gå innan den
ekonomiska stabiliteten har byggts upp igen. Kompensationer till Icesaves kontoinnehavare och
återbetalningen av skulder till vissa av våra medlemsstater är en god början. Detta är också viktigt för att
återvinna samhällets förtroende både i det egna landet och utomlands. Island har något att erbjuda, däribland
dess starka demokratiska tradition, som otvivelaktigt skulle stärka unionen.

Island bidrar betydligt till EU:s miljö- och energipolitik genom dess strävan efter att använda förnybar energi
och dess erfarenheter av att bekämpa den globala uppvärmningen. Det är upp till Island att uppfylla
anslutningskriterierna och faktiskt besluta sig för att bli medlem i unionen. Under tiden bör vi ytterligare
stärka våra förbindelser med detta land och fortsätta samarbetet mellan Europaparlamentet och Alltinget,
det isländska parlamentet.
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10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

12. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

- betänkandet av Elmar Brok och Guy Verhofstadt, för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om förslaget
till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/2010
– C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE)),

- uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik (2010/2578(RSP)).

Elmar Brok, föredragande. – (DE) Herr talman, fru Ashton, herr Šefčovič, mina damer och herrar! I och med
Madridöverenskommelsen har vi tagit det första viktiga steget mot ett upprättande av en europeisk avdelning
för yttre åtgärder (EEAS). Vi vet dock att detta inte är slutresultatet, eftersom tjänsteföreskrifterna och
budgetförordningen tillhandahåller allt nödvändigt spelrum för medbeslutandeförfarandet, vilket är en
förutsättning för det slutgiltiga upprättandet av denna avdelning.

Denna överenskommelse har dock tillfört en viss säkerhet i planeringen och förberedelseförfarandet. Vi i
Europaparlamentet vill klargöra att vi är för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Europaparlamentet
ville inrätta en hög representant, något som inbegreps i det utkast till en konstitution för Europa som
utarbetades av Europeiska konventet. Denna höga representant ansvarar för att samordna unionens yttre
förbindelser och för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten har en
avdelning till sitt förfogande, vilket gör det möjligt för henne att ha en stark ställning i förhållande till
kommissionen, rådet och resten av världen, att föra fram enhetligheten och konsekvensen i EU:s utrikespolitik
och se till att vi inte bara är en global nettobetalare utan också en global aktör. Denna överenskommelse,
som kanske kommer att få majoritet i Europaparlamentet i morgon, innebär ett nödvändigt steg framåt.

Under dessa förhandlingar var det viktigt för oss att få avdelningen att agera i enlighet med vårt huvudmål,
i EU-medborgarnas allmänna intresse. Vi har även under dessa svåra förhandlingar lyckats se till att
befogenheterna och uppdragen inte ändras på så vis att de områden som omfattas av fastställd
gemenskapslagstiftning och kontrolleras av gemenskapens beslutsfattande myndighet förvandlas till
mellanstatlighet och åternationalisering. Herr Šefčovič, jag tycker faktiskt att Europaparlamentet vid vissa
tillfällen har gjort mer för kommissionens rättigheter under de senaste månaderna än kommissionen själv.

Jag vill återigen påpeka att rådet, efter en viss inledande tvekan, tillstod att Europaparlamentet också har
något att säga till om i den här frågan, att kombinationen av budgetförordningen, tjänsteföreskrifterna och
detta samrådsförfarande faktiskt ledde till att detta blev ett medbeslutandeförfarande och att vi, av denna
anledning, kunde göra viktiga framsteg i samrådsförfarandet.

Det är därför mycket viktigt att vi ser till att unionsmetoden tillämpas och att Europaparlamentets utökade
befogenheter enligt fördraget respekteras, men inte bara när det gäller rättsliga och inrikes frågor. När det
gäller utrikes- och säkerhetspolitiken befinner vi oss nämligen i en situation där vi i framtiden och för första
gången kommer att rådfrågas och bli informerade innan besluten fattas. Vi kommer dessutom att ha möjlighet
att höra ambassadörer, exempelvis som en del av en diskussion, inte på samma sätt som vid samrådsprocessen,
men efter det att de har utnämnts och innan de träder i tjänst. Därför kommer vi tillsammans med de
möjligheter som erbjuds genom budgeträttigheterna och det faktum att fördrag med tredjeländer i framtiden
måste ratificeras av Europaparlamentet, också att ha en informations- och samrådsprocess, den mellanliggande
fasen, som kommer att göra det möjligt för parlamentet att spela en roll när det gäller att strukturera den
europeiska utrikespolitiken
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Det är dock inte så att parlamentet vill ta ansvar för den operativa utrikespolitiken. Detta kommer i framtiden
att vara den verkställande myndighetens uppgift. Vi vill ha kontroll och vi vill kunna säga nej. Vi vill ha
möjlighet att fatta förnuftiga beslut om budgetar och vi vill ha möjlighet att genomföra kontroller. Vi behöver
därför verktygen och informationen för att kunna utöva parlamentets rättigheter inom dessa områden för
EU-medborgarnas räkning. Jag anser att denna överenskommelse utgör ett steg i rätt riktning.

Jag vill tacka Catherine Ashton för att vi kunde uppnå goda resultat i slutet av förhandlingarna.

Talmannen. – Herr Brok! Tack för ert inlägg. Jag hoppas dock att alla talare kommer att hålla tiden. Jag
förstår att det var ett viktigt inlägg för er. Var ändå snälla och håll tiden.

Guy Verhofstadt, föredragande. – (EN) Herr talman! Först och främst vill jag tacka Elmar Brok och även
medföredraganden Roberto Gualtieri, som har deltagit i förhandlingarna med Catherine Ashton,
kommissionen och rådet.

Avdelningen har nu upprättats, och jag tycker att vi kan säga att vi har uppnått ett gott resultat som alla
institutioner kan stödja och vara stolta över. Jag säger detta trots de anmärkningar som gjordes i går av
Frankrikes premiärminister François Fillon. Han sade att avdelningen inte får överskrida vissa av Frankrikes
”röda linjer”. Jag måste säga till François Fillon: Det är för sent! Med detta avtal om avdelningen gick vi mycket
längre än så. Detta var inte någon olyckshändelse utan helt enkelt ett fullständigt tillämpande och
genomförande av Lissabonfördraget. I Lissabonfördraget, som har ratificerats av Frankrike, föreskrivs att
EU:s utrikespolitik i framtiden ska omfattas av fördraget.

Vad vi behöver är inte en strid om avdelningen i efterhand, eftersom vi redan har inrättat den. Vad vi måste
göra nu är i stället att använda tjänsten för att utforma en verklig utrikespolitik för EU, eftersom vi ärligt talat
inte har haft någon verklig utrikespolitik att tala om. Jag kommer ihåg när jag var ledamot av rådet 2002.
Vi tillbringade hela 50 sekunder med att tala om Irakkriget, som på den tiden var den viktigaste utrikespolitiska
frågan. EU klarade inte av att diskutera detta eller att enas om någon gemensam ståndpunkt om saken. Vi
får inte göra om samma sak, särskilt inte i dagens multipolära värld. Att fortsätta så är inte något alternativ.

Detta kommer att vara upp till Catherine Ashton, och detta är vårt budskap i dag. Avdelningen behöver en
tydlig inriktning och ett starkt ledarskap. Fördraget ger Catherine Ashton stora befogenheter för att
åstadkomma detta. Hon har rätt att sammankalla rådet (utrikes frågor), även med kort varsel. Hon har
befogenhet att ta initiativ eftersom hon också är kommissionens vice ordförande. Hon har även ansvar för
att upprätta de allmänna riktlinjerna för unionens strategiska intressen; alla dessa ansvarsområden åligger
henne och hennes avdelning.

Fru Ashton, låt mig ge er ett råd så här i slutet av förhandlingarna: Utforma avdelningen som ett
unionsinstrument! Unionens framgångar har byggts upp med hjälp av den beprövade och testade
unionsmetoden. Endast när unionsmetoden har tillämpats har vi gjort framsteg och haft framgång. Ta till
exempel den inre marknaden. När unionsmetoden inte har tillämpats har vi haft stagnation och till och med
tillbakagång. Ett exempel är unionens insatser mot den finansiella krisen. Det är bara genom denna metod
som vi kan nå framgång.

Det är genom att skapa det som jag kallar ett verkligt ”unionsintresse”, fritt från medlemsstaternas inblandning,
som EU:s utrikespolitik kan utvecklas. Det är genom att använda den kompetens och expertis som ni kommer
att ha till ert förfogande som detta verkliga unionsintresse kommer att kunna identifieras. Det ankommer
sedan på Catherine Ashton att på ett naturligt sätt försvara detta unionsintresse, eftersom jag och även hela
parlamentet anser att det som är bra för unionen också är bra för medlemsstaterna och medborgarna.

Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Herr talman! Jag är glad att kunna ta del av diskussionen om en av de viktigaste frågorna på den
europeiska agendan – inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Till att börja med vill jag tacka för det konstruktiva engagemanget från parlamentet och föredragandena –
särskilt Elmar Brok, Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri – under hela processen. Jag vill även tacka
utskotten – utrikesutskottet, utvecklingsutskottet, utskottet för konstitutionella frågor, budgetutskottet och
budgetkontrollutskottet samt utskottet för rättsliga frågor – vilkas arbete har förbättrat texten till beslutet
om utrikestjänsten på många sätt. Jag tackar även parlamentets talman.

Vi har åstadkommit mycket tillsammans under de senaste veckorna och har byggt upp den nödvändiga
grunden bland alla berörda parter. Jag ger mitt erkännande åt de andra parterna i fyrpartsmötet – Maroš
Šefčovič och kommissionen samt det spanska ordförandeskapet under ledning av Miguel Moratinos
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tillsammans med övriga rådsmedlemmar. Jag är särskilt tacksam mot de juridiska avdelningarna, som har
gett goda råd och stöd från början till slut.

Det är dags att fatta beslut.

Under de senaste månaderna har med rätta en hel del uppmärksamhet inriktats på institutionella
komplikationer och administrativa förvecklingar. Det är avgörande att lägga grunden, men utan att vi för
den skull glömmer bort varför vi inrättar avdelningen för yttre åtgärder. Dessa skäl har blivit alltmer uppenbara
under mina resor som er företrädare för att besöka regeringar, militära uppdrag samt våra delegationer och
program över hela världen.

Innan jag går in på detaljer vill jag säga några ord om framtidsvisionen för utrikestjänsten. Det finns ingen
bättre plats än parlamentet och ingen bättre stund än i dag för att påminna oss själva om varför utrikestjänsten
är så viktig för EU och varför den betecknar en förändring i hur vi fungerar i ett föränderligt geopolitiskt
landskap.

Vi har inte råd att agera på ett disparat sätt i en värld av grundläggande maktförskjutningar, en värld där
problemen är allt mer komplexa och sammanflätade. Vi måste försvara EU:s intressen och lyfta fram de
europeiska värderingarna på ett mer konsekvent och effektivt sätt. Vi bör även vara ambitiösa i hur vi griper
oss an med detta.

EU och medlemsstaterna har en imponerande rad instrument, resurser, förbindelser och sakkunskap som
kan bidra till en bättre och stabilare värld. Nu måste vi sammanföra allt detta, utforma gemensamma strategier
och maximera vårt inflytande i praktiken, särskilt i oroliga delar av världen där våra insatser spelar störst
roll. Vart jag än har rest – från Gaza till Haiti eller Östafrika och Balkan – har detta varit min viktigaste slutsats.

Olika aktörer kommer alltid att medverka i EU:s yttre åtgärder. Det är bara rätt och riktigt att
utvecklingspolitiken fungerar på ett annat sätt än diplomati, krishantering eller humanitärt bistånd. Andris
Piebalgs, Stefan Füle och Kristalina Georgieva samt övriga kommissionsledamöter har sina tydligt fastställda
roller. Jag ger mitt erkännande åt deras arbete, men enligt Lissabonfördraget har vi möjlighet att agera
tillsammans inom ramen för en gemensam och övergripande politisk strategi. Denna strävan håller nu på
att förverkligas.

I min vision för utrikestjänsten gör vi vår röst hörd och våra åtgärder förändrar saker när vi ingriper. Våra
medborgare vet mycket väl att vi agerar mycket effektivare tillsammans när vi står inför stora problem –
bräckliga stater, pandemier, energisäkerhet, klimatförändring och olaglig migration.

För att uppnå denna effektivitet måste vi mobilisera alla medel vi har till hands – diplomati, politiska
överenskommelser, utvecklingsbistånd, civila och militära krishanteringsverktyg – för att stödja förebyggande
av konflikter, fredsbyggande arbete, säkerhet och stabilitet. Detta är viktigt för EU:s framtid och viktigt för
världens framtid.

Jag har själv sett vad vi kan åstadkomma när vi samarbetar. När jag reste till Östafrika bevittnade jag vad vår
insats till sjöss, Atalanta, kunde åstadkomma utanför kusten, men jag bevittnade även den viktiga
kapacitetsuppbyggnaden och utvecklingsarbetet på land. Deltagarna i vårt militära uppdrag var snabba att
påpeka att lösningen på problemen till sjöss står att söka på land. Därför ser vi tillsammans med Andris
Piebalgs till att våra program samordnas på ett bättre sätt. Av detta skäl kommer jag att resa tillbaka för att
på nytt träffa ledarna i Kenya, Tanzania, Mauritius, Seychellerna, Sydafrika, Moçambique, de regionala
organisationerna och Afrikanska unionen, så att vi kan diskutera hur vi kan stödja det afrikanska ledarskapet
i sökandet efter praktiska lösningar och hur vi kan hjälpa Somalias folk till en bättre framtid.

Jag vet vad vi kan göra och vad vi gör just nu och jag vet även vad vi kan åstadkomma i framtiden. Jag medger
att jag är ambitiös, för jag anser att det är dags att gå vidare och dra igång utrikestjänsten så fort som möjligt.

Vi har lagt fram en hel del: ett förslag till beslut och en rad uttalanden som utgör ett sammanhängande paket.
Jag för dem formellt till protokollet för dagens sammanträde.

Jag ska inte ta upp varenda aspekt. Låt mig bara lyfta fram ett par specifika punkter om hur vi fann tillräckliga
garantier inom områden som jag vet är viktiga för parlamentet.

För det första klargörs det i texten att vi garanterar unionsmetoden inom alla områden där den tillämpas i
dag. Utrikestjänsten kommer att föra ett nära samarbete med kommissionens avdelningar som en del av
EU-systemet.
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För det andra vet jag hur viktigt det är för parlamentet med politiskt ansvar. Jag är säker på att vi har en bra
ram genom det politiska uttalandet om politiskt ansvar. Jag ser fram emot den intensiva dialogen och
informationsutbytet med Europaparlamentet. Jag kommer att se till att mina medarbetare prioriterar denna
aspekt av arbetet.

De många skyldigheter som min befattning medför gör det inte möjligt för mig att närvara så ofta som jag
skulle vilja vid era debatter, men jag är glad över att vi har en ordning för att ersätta mig i sådana fall. Denna
ordning inbegriper särskilt kommissionsledamöter och ibland även medlemmar i utrikesrådet, från det
roterande ordförandeskapet eller ordförandeskapstrion.

För det tredje, ekonomiskt ansvar. Jag är övertygad om att vi uttalar oss tydligt om och har garantier för en
sund ekonomisk förvaltning, vilket omfattar lämpliga lösningar när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet och
vidaredelegering av budgetbefogenheter till delegationscheferna. Som ett tecken på den betydelse som jag
tillmäter denna fråga räknar jag med en överordnad förvaltningsgrupp som inte bara har en högste ansvarig
i form av den verkställande generalsekreteraren, utan även en högste verksamhetsansvarig i form av
generaldirektören för budget och administration.

För det fjärde har vi kommit överens om en noggrant balanserad ordning för utvecklingspolitiken och
tillhörande instrument. Jag vet att ni var oroliga över att vi skulle glömma bort utvecklingspolitiken i den
nya organisationen. Motsatsen är fallet, tro mig.

Utvecklingspolitiken har en central plats i EU:s yttre åtgärder. Den har gett oss en stark profil internationellt
som världens ledande givare, så våra samarbetsprogram är ett centralt instrument i våra bilaterala och
regionala förbindelser. Så är det fortfarande i den nya Lissabonstrategin, men utvecklingspolitiken kan inte
drivas separat från andra linjer i de yttre förbindelserna. Det är skälet till att vi upprättar en stark gemensam
plattform som gör det möjligt för oss att samarbeta – Andris Piebalgs, Stefan Füle och jag – för att se till att
utvecklingsmålen i allmänhet och fattigdomsminskning i synnerhet strömlinjeformas i våra
samarbetsprogram.

För det femte har vi uppnått en välavvägd överenskommelse om personalfrågorna, mellan medlemsstaternas
önskemål att minst en tredjedel av personalen i utrikestjänsten ska komma från de nationella
diplomattjänsterna – så att vi kan utnyttja deras sakkunskap, språkfärdigheter och historiska band – samtidigt
som vi ser till att minst 60 procent är fast anställda tjänstemän. På samma sätt är jag medveten om att vi
måste åstadkomma en riktig könsbalans och geografisk balans och att vi inte får glömma bort de mer
övergripande mångfaldsfrågorna.

Jag är personligen engagerad i detta. Mångfald är styrka. En tjänst som representerar EU bör spegla denna
mångfald. Den stora erfarenhet, de många insikter och språkfärdigheter som EU:s bästa diplomater kommer
att tillföra utrikestjänsten kommer att vara ett av våra utmärkande särdrag och en av våra konkurrensfördelar.

För det sjätte har ni sett mitt uttalande om hur utrikestjänstens centrala förvaltning ska organiseras. Tanken
är att vi alla har en gemensam förståelse av hur utrikestjänsten ska se ut.

Det är viktigt att försöka få det rätt från början, samtidigt som vi ger oss själva möjlighet att se över hur det
fungerar i ljuset av nya prioriteringar och den senaste utvecklingen.

Ledamöterna i Europaparlamentet har ställt ett antal frågor om krishantering och fredsbyggande verksamhet.
Jag ska se till att kommissionens berörda avdelningar tar itu med planeringen av krishantering,
konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet samt att den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitikens (GSFP) strukturer har ett nära samarbete och samverkan, allt under min direkta ledning
och ansvar inom vederbörande struktur. Detta naturligtvis utan att det påverkar politikens specifika karaktär,
särskilt den mellanstatliga och unionsorienterade karaktären.

En central aspekt kommer att vara en effektiv samordning av de olika avdelningarnas arbete i utrikestjänsten.
Under min direkta ledning och ansvar kommer full samordning att garanteras mellan alla utrikestjänstens
avdelningar, särskilt mellan GSFP-strukturerna och de andra berörda avdelningarna i utrikestjänsten, med
hänsyn till deras specifika karaktär.

Jag ska även se till att bra samordning uppnås mellan EU:s särskilda representanter och berörda avdelningar
i utrikestjänsten.
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Slutligen har parlamentet alltid ägnat stor uppmärksamhet åt människorättsfrågor. Denna prioritering delar
jag helt och lovar att jag i egenskap av hög representant kommer att prioritera främjandet av mänskliga
rättigheter och goda styrelseformer i hela världen och se till att de löper som en röd tråd genom allt vi gör.

Det kommer att finnas en struktur för mänskliga rättigheter och demokrati på högsta nivå samt
kontaktpunkter i unionens alla berörda delegationer, med uppgiften att övervaka människorättssituationen
och främja ett effektivt förverkligande av målen i EU:s människorättspolitik.

Det är nödvändigt för EU att utrikestjänsten bygger upp en starkare utrikespolitik. Vi behöver en integrerad
plattform som kan framhäva europeiska värderingar och intressen i världen. Det är dags att vi ger oss själva
medel att förverkliga denna ambition. Det är dags att rätt personer tar itu med det som måste göras.

Jag instämmer i ändringsförslagen och kommer att ge dem mitt stöd i rådet. Nu är det viktigt att vi även går
fort fram med ändringarna av tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen samt en ändringsbudget för
2010.

Jag tackar er än en gång för ert samarbete och räknar med ert stöd. Den omröstning som förhoppningsvis
kommer att äga rum i morgon är ett historiskt steg i EU:s utveckling. Även om den inte är vårt slutmål är
den en viktig anhalt i förverkligandet av vår gemensamma framtidsvision.

Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag välkomnar parlamentets yttrande
och stöder starkt att det antas, eftersom jag inser att en positiv omröstning kommer att vara ett viktigt
ögonblick i inrättandet av utrikestjänsten och en tydlig och viktig signal om att den nya utrikestjänsten får
parlamentets demokratiska godkännande.

Beslutet kommer även att vara en passande spegling av den viktiga roll som Europaparlamentet har spelat i
diskussionerna om den nya utrikestjänsten. Jag vill säga hur mycket jag uppskattar den höga representanten
Catherine Ashtons intensiva arbetsinsats under de senaste månaderna. Det är inte varje dag vi inrättar en ny
tjänst. Även om det var svårt och komplicerat har vi lyckats nå politiskt samförstånd sju månader efter det
att det nya fördraget trädde i kraft, vilket är en anmärkningsvärd prestation.

Jag anser att detta visar att Catherine Ashton uppnådde en mycket god balans när hon föreslog beslutet för
första gången, men beslutet i dess dåvarande form behövde gå igenom denna demokratiska behandling, som
var mycket grundlig. När det gäller våra diskussioner i fyrpartsmötet med Miguel Moratinos,
parlamentsledamöterna, föredragandena Elmar Brok, Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri och oss från
kommissionen, kan jag tala om att vi gick igenom varenda möjlig artikel och bestämmelse. Vi sökte
genomgående efter den bästa möjliga lösningen och jag anser verkligen att vi har funnit den.

Diskussionen inriktades särskilt på tre områden. Det första området var hur vi kan se till att utrikestjänsten
blir en fullfjädrad del av EU-systemet. Detta har vi mycket ingående diskuterat och jag anser att vi kommer
att uppnå det och få en verklig europeisk avdelning för yttre åtgärder. Den andra mycket viktiga frågan var
hur vi kan säkra tillräckligt ekonomiskt ansvar. Även här har vi undersökt alla möjliga alternativ och jag är
nu säker på att vi, även om vi inrättar en ny avdelning dit vi hämtar personal från tre olika håll, kommer att
ha alla nödvändiga garantier för ekonomiskt ansvar inbyggda i systemet. Jag är säker på att systemet kommer
att klara sina framtida utmaningar.

Den sista stora delen av diskussionen rörde utvecklingsbistånd: hur det ska skötas på rätt sätt, hur unionsandan
i utvecklingsbiståndet ska bevaras och hur parlamentets rätt till demokratisk kontroll ska säkras. Även här
anser jag att vi använde all vår sinnrikhet och tankeförmåga och kom fram till många kreativa lösningar. Jag
anser att vi har funnit en lösning som kommer att leda till bästa möjliga synergier. Vi kan utnyttja
medlemsstaternas sakkunskap, kommissionens sakkunskap, våra delegationers kontakter på fältet, och jag
är säker på att vi genom denna samverkan kommer att vara mycket effektivare när vi representerar EU
utomlands.

Jag ser verkligen fram emot att stödja kommissionens godkännande av beslutet senare under månaden och
jag försäkrar er om att kommissionen kommer att göra allt för att samarbeta mycket nära med den höga
representanten, med rådet och med parlamentet för att slutföra processen, fatta det avgörande beslutet i
fråga om budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna samt slutföra budgetprocessen. Jag ser redan fram
emot utrikestjänstens effektiva och utmärkta arbete från och med denna höst.

Filip Kaczmarek, föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling. – (PL) Herr talman, fru Ashton,
herr Šefčovič! Förhandlingarna har lett till ett bra resultat och det slutliga dokumentet är bättre än det första
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utkastet. Jag vill i korthet förklara utvecklingsutskottets avsikter. I yttrandet koncentrerar sig utskottet på
flera av de viktigaste frågorna.

För det första ville vi att målen för utvecklingssamarbetet skulle införlivas på ett starkare sätt i EU:s olika
politikområden för att försvara utvecklingssamarbetets autonomi och självständighet. Vi ville med andra
ord inte att utvecklingssamarbetet skulle bli en morot – som någon har sagt – i arsenalen av diplomatiska
instrument. Jag vill varmt tacka Catherine Ashton för det hon sade i dag och för hennes uttalanden om
utvecklingssamarbete, eftersom detta var mycket viktigt för utvecklingsutskottet.

För det andra ville vi att kommissionsledamoten för utvecklingsbistånd skulle ha mer entydig kontroll över
de finansiella instrumentens löpande utgifter.

För det tredje ville vi att personalen i den nya avdelningen inte bara skulle bestå av yrkesdiplomater från
medlemsstaterna utan även av personal som har arbetat i många olika situationer ute i världen, med en
bakgrund inom utvecklingsbistånd, handel och säkerhet.

Ivo Strejček, ersättare för föredraganden från utskottet för internationell handel. – (CS) Betänkandet av Elmar Brok
och Guy Verhofstadt om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska arbeta är en kompromiss
och har som varje kompromiss både positiva och negativa sidor. Vi anser att den främsta positiva sidan är
att utrikestjänsten ska vara ansvarig inför Europaparlamentet vad beträffar politisk kontroll och
budgetkontroll. Parlamentets tillsyn bör dock stärkas ytterligare för att ta tillräcklig hänsyn till de nationella
parlamentens ställning, särskilt när det gäller de prioriteringar inom utrikes- och säkerhetspolitiken som
utrikestjänsten kommer att hävda för hela EU:s räkning.

När det gäller funktionen i praktiken är det synd att man i betänkandet inte tar hänsyn till yttrandet från
utskottet för internationell handel, som enhälligt stöddes i utskottet av ledamöterna från Europeiska
folkpartiets grupp (kristdemokrater) och gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Kärnan i
yttrandet var ett klargörande av befogenheterna i förhållande till kommissionens generaldirektorat för handel,
vilket överensstämmer med definitionen enligt artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Roberto Gualtieri, föredragande för yttrandet från budgetutskottet. – (IT) Herr talman, fru Ashton, herr Šefčovič,
mina damer och herrar! Det betänkande som nu går till omröstning är helt klart inget vanligt yttrande, utan
resultatet av intensiva förhandlingar, som jag vill tacka den höga representanten och det spanska
ordförandeskapet för. I dessa förhandlingar spelade parlamentet en framträdande roll genom att det på att
betydande sätt förbättrade texten till det beslut som rådet ska anta.

Kompromissen från Madrid är helt i linje med de mål som vägledde det mycket samordnade arbetet av Elmar
Brok och Guy Verhofstadt: att ge EU en tjänst med tillräckliga resurser och befogenheter för att stärka
samstämmigheten och effektiviteten i EU:s yttre åtgärder, men som samtidigt är nära kopplad till
unionsmetoden och kommissionen samt underkastad fullständig demokratisk kontroll från
Europaparlamentets sida.

Till dem som har talat om så kallade tydliga gränser som Europaparlamentet inte får överträda, vill även jag
säga att det är just därför att parlamentet till fullo och på ett dynamiskt sätt har kunnat utöva sina befogenheter
och till och med träda över vissa av de gränser som fastslagits av regeringarna, som EU kommer att få en
effektivare, mer demokratisk och mer europeisk utrikestjänst. Jag har i åtanke en utrikestjänst som exempelvis
kan jämka samman politiken för utvecklingssamarbete med EU:s övriga yttre åtgärder, utan att undergräva
politikens självständighet eller kommissionens ansvar.

Parlamentet kommer även fortsättningsvis att på ett beslutsamt och målmedvetet sätt utnyttja sina
lagstiftnings- och budgetbefogenheter, särskilt under de kommande månaderna, för att definiera
tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen enligt riktlinjerna i betänkandet. Det kommer även att noga
övervaka utrikestjänstens faktiska utveckling och se till att andan och innehållet i Madridöverenskommelsen
till fullo respekteras, till att börja med genom vederbörligt deltagande av EU-tjänstemän i ledningen för
utrikestjänsten och inom budgetreformen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp).

Parlamentet kommer även att utnyttja dessa befogenheter för att ge den höga representanten och
utrikestjänstens personal sitt fulla stöd, eftersom Europaparlamentet är en institution som mer än någon
annan bryr sig om utvecklingen av en verklig europeisk utrikespolitik och dess gradvisa integrering i
gemenskapens behörighetsområde. Här är Madridöverenskommelsen ett viktigt steg.
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Ulrike Lunacek, föredragande för yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män. – (DE) Herr talman, fru Ashton, herr Šefčovič, mina damer och herrar! Även jag har två roller i dag.
Jag talar både som föredragande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och
män och som skuggföredragande för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. I båda dessa roller agerar
jag ersättare för min kollega Franziska Katharina Brantner, som födde en dotter för ungefär sex veckor sedan
och som därför har överlämnat sina uppgifter till mig. Jag vill här varmt tacka henne för allt hennes
förberedande arbete och stöd.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män betonade frågan om jämställdhet
bland personalen i den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Vi har lyckats uppnå en jämställd balans
mellan män och kvinnor i överenskommelsen. Fru Ashton! Jag hoppas att ni engagerar er inom detta område.
Jag förutsätter att även ni kommer att tillämpa principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor
och män i arbetslivet enligt artikel 157 i EUF-fördraget och att ni kommer att garantera representation på
alla nivåer, inklusive bland delegationscheferna, när ni tillsätter er personal.

Som skuggföredragande för De gröna tackar jag Elmar Brok, Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri för
deras samarbete. Jag vill även förklara att vi har samarbetat för att införa ett stort antal förbättringar i det
ursprungliga utkastet i syfte att skapa en konsekvent, gemensam och mer effektiv europeisk utrikespolitik.
Därför stöder min grupp betänkandet och kommer att rösta ja i morgon. I betänkandet ingår en stark struktur
för mänskliga rättigheter, garantier för utvecklingspolitiken, en ökning av vår demokratiska kontroll – till
exempel måste framtida EU-ambassadörer gå igenom en utfrågning i parlamentet innan de tillträder sin
tjänst – samt insyn i utrikespolitikens budget.

Vår entusiasm dämpades något av att det inte finns några tydliga strukturer för civil krishantering och
krisförebyggande arbete. Dessutom kommer utrikestjänsten att erbjuda få konsulärtjänster för
EU-medborgarna. Vi vill ha en stark ram för civil krishantering och krisförebyggande samt fredsbyggande
verksamhet, med inriktning på civila frågor.

Fru Ashton! Kompromissen är inte helt i vår smak, men med god vilja och en ambitiös inställning kommer
det ändå att vara möjligt att genomföra den. Detta kan dock endast fungera om er avsikt är att se till att
enskilda nationella intressen träder tillbaka, särskilt när det gäller prioriteringen av militära frågor, som
Frankrike har betonat under de senaste veckorna.

Ni måste gå ambitiöst till väga för att förverkliga våra gemensamma europeiska idéer och åtgärder. Ni bör
se till att ni har parlamentets stöd och inte inrikta er på enskilda medlemsstaters intressen.

Ivaylo Kalfin, föredragande för yttrandet från budgetkontrollutskottet. – (BG) Herr talman, herr
kommissionsledamot, fru Ashton! Ett av våra huvudproblem under de senaste månaderna har varit att ge
parlamentet alla nödvändiga instrument för en sträng kontroll av budgetutgifterna för EU:s yttre åtgärder.

Den speciella institutionella karaktären hos den europeiska avdelningen för yttre åtgärder gav upphov till
ett antal budgetrelaterade problem kopplade till insyn, kostnadsbesparingar och effektivitet.

Jag är glad över att vi tack vare ett flertal aktiva insatser från kolleger i budgetkontrollutskottet, från
kommissionen och från er personligen, fru Ashton, lyckades finna de bästa lösningarna som gör det möjligt
för parlamentet att anta beslutet om inrättande av utrikestjänsten.

Det tydliga ansvaret och modellen för hela budgetförfarandet ger oss hopp om att EU:s utrikespolitik kommer
att utarbetas och genomföras på ett tillräckligt effektivt sätt av alla berörda institutioner, i överensstämmelse
med tydliga ansvarighetsregler.

Vi försökte genom vårt arbete att ge klarsignal så fort som möjligt till inrättandet av den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder. Jag hoppas att vi snarast kan visa att de antagna mekanismerna fungerar väl.
Praktiskt innebär det att de europeiska skattebetalarnas intressen tillvaratas till fullo.

Mario Mauro, för PPE-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! De dagliga händelserna i alla
delar av världen innebär att det är nödvändigt att så fort som möjligt dra igång den europeiska avdelningen
för yttre åtgärder.

Den politiska överenskommelse som uppnåtts ska betraktas som en mycket positiv utgångspunkt för
inledandet av utrikestjänstens faktiska verksamhet. De fastställda målen, nämligen att utrikestjänsten ska
vara stark och göra det möjligt för EU att stärka sin roll internationellt, betydelsen av att upprätthålla och
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stärka unionsmetoden inom utrikestjänsten samt garantin för att parlamentet ska kunna utöva budgetmässig
och politisk kontroll kommer säkert att leda till konkreta resultat.

Vissa punkter måste dock fortfarande klargöras. De har att göra med vad som enligt mitt förmenande är den
mest avgörande faktorn i inrättandet av utrikestjänsten. Jag tänker på flera regeringars tvetydiga hållning.
Även om de tydliga gränser som nämndes av Roberto Gualtieri överträddes när Madridöverenskommelsen
undertecknades nyligen, fungerar de fortfarande på ett informellt plan, med tanke på flera regeringars
tvetydiga agerande. Jag tänker på gårdagens uttalanden av Miguel Moratinos från det avgående
ordförandeskapet, som därför på många sätt och med rätta var angelägen om att lyfta fram ett resultat som
han uttryckligen nämnde i samband med de mänskliga rättigheterna på Kuba: på detta område bör bilaterala
avtal föredras framför en gemensam europeisk ståndpunkt.

Därför skulle vi utsätta oss för en stor risk om vi uppmuntrade denna tvetydighet, om vi på något sätt bidrog
till att det bakom den firade politiska överenskommelsen faktiskt kan gömma sig ytterligare en
förhandlingsomgång om ståndpunkter och befogenheter, i stället för att en effektiv mekanism byggs upp.
Jag är övertygad om att ni från kommissionens sida kommer att uppnå de resultat vi alla önskar.

Hannes Swoboda, för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag anser att föredragandena, Maroš Šefčovič och
särskilt Catherine Ashton har utarbetat ett mycket bra förslag till betänkande. Min grupp har enhälligt noterat
detta och kommer att fullständigt övertygad rösta ja i morgon.

Naturligtvis handlar det nu om att se till att vissa regeringar ger utrikestjänsten en chans, bortsett från att
den franska regeringen nu har problem som handlar om helt andra saker än tydliga gränser. De borde sluta
med sina gränsdragningar. Det är inte vad det handlar om. Många av EU-medborgarna är oroliga för att det
ska bli för mycket diplomati i EU. Vi talar dock inte om att fördubbla utrikestjänstens storlek, utan om att
stärka den. Därför kommer vissa regeringar att bli tvungna att dra ned på sina utrikestjänster i takt med att
EU:s utrikestjänst byggs upp. Det är syftet med dessa åtgärder, som har vårt fulla stöd. Detta kommer att leda
till att de enskilda regeringarna ger Catherine Ashton och utrikestjänsten en stor möjlighet.

Jag hoppas att det belgiska ordförandeskapet blir det första ordförandeskap som utnyttjar denna möjlighet
och ger Catherine Ashton sitt fulla stöd, naturligtvis i samråd med utrikesministern och utrikesministeriet.
Vi måste genomsyra vår utrikespolitik med större EU-anda.

Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. – (DE) Herr talman! Omröstningen närmar sig och det är
dags att granska läget. På plussidan innefattar resultaten av förhandlingarna ert val av styrelsemodell för
utrikestjänsten, som kommer att vara ansvarig för att ge er råd. Detta är mycket förnuftigare än den struktur
som ursprungligen planerades, med en allsmäktig generalsekreterare som arbetar på egen hand.

En annan mycket positiv sak är den ökade politiska ansvarigheten. Det kommer att lyfta de utrikespolitiska
debatterna i Bryssel och EU och bidra till att minska det demokratiska underskottet en smula på området.
För min grupp är den starka människorättsstrukturen mycket viktig och vi är glada över att den finns.

Men det finns även en minussida. Ni har inte lyckats eller ville inte inrätta en ständig politisk representation
värd namnet. Ja, man har hittat en lösning för Europaparlamentet, men Europaparlamentet är inte allt i
världen, även om vi inte alltid ser det så. Ni måste vara representerad på andra platser – Mallorca och Kiev
till exempel – eftersom ni har blivit kritiserad för att ni inte klarar av att vara överallt samtidigt. Jag önskar
att ni hade löst det annorlunda.

Ni har dessutom just sagt att vi har sett ert ”uttalande om hur utrikestjänstens centrala förvaltning ska
organiseras”. Problemet är att vi har hört två förklaringar av begreppet central förvaltning. Ni gav en förklaring
till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) 48 timmar efter Madridöverenskommelsen, där ni inte
bara hänvisar till rådets beslut från oktober 2009 utan även till protokoll (nr 14) i Lissabonfördraget. Enligt
mig strider denna förklaring mot överenskommelsen från Madrid. I dag har ni här inför EU:s folkvalda
representanter gett oss en förklaring som förhoppningsvis kommer att ersätta förklaringen till Coreper av
den 23 juni 2010. Ni kan inte å ena sidan tala om en lämplig struktur för krishantering och å andra sidan
förklara för Coreper att direktoratet för krishantering och planering ska vara ensamt ansvarigt för detta.

Min konkreta fråga till er lyder: Ersätts förklaringen som ni gav till Coreper av den förklaring som ni har gett
i Europaparlamentet i dag? Snälla, säg inte att det inte finns någon motsägelse mellan förklaringarna.
Motsägelsen är uppenbar och alla som jämför förklaringarna upptäcker det direkt. Antingen ska det finnas
en lämplig struktur eller så inrättar ni något nytt i stil med vad Ulrike Lunacek talade om. Annars får vi
problem.
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Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen. – (FI) Herr talman! Jag är mycket nöjd med resultatet av debatten,
särskilt eftersom jag anser att man helt har tagit hänsyn till människorättsperspektivet i överenskommelsen
mellan institutionerna. Jag vill även uppmana den höga representanten att agera effektivt i överenskommelsens
anda.

Jag är mycket nöjd över att det kommer att finnas en tydligt identifierbar enhet på central nivå, som kommer
att vara ansvarig för att föra in mänskliga rättigheter på alla områden av de yttre åtgärderna. Vi måste se till
att denna avdelning finns på en så hög nivå som möjligt, så att den verkligen kan påverka alla yttre förbindelser.
Man har även kommit överens om att parter som är ansvariga för mänskliga rättigheter ska ingå i alla
EU-delegationer utomlands. De kommer att vara ansvariga för dessa frågor på lokal nivå. Nu måste vi även
se till att parlamentet, den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och den höga representanten börjar
arbeta på ett nytt sätt, ett sätt som speglar andan i Lissabonfördraget, vilket innebär att vi är angelägna om
att föra en mer konsekvent och stark utrikespolitik i världen.

Charles Tannock, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, eller
vad vi skulle föredra att kalla EU:s utrikestjänst, har nyligen varit föremål för ett långdraget käbbel om dess
sammansättning. Tack och lov är detta nu slut och den höga representanten Catherine Ashton utgår ur
striden med stor heder genom sina administrativa färdigheter och inriktning på samförstånd.

De brittiska konservativa var emot inrättandet av utrikestjänsten, men vi har nu förlikat oss med tanken att
engagera oss på ett konstruktivt, men inte okritiskt sätt. Utrikestjänsten i den föreslagna formen utgör
ofrånkomligen en kompromiss – i mina ögon en godtagbar kompromiss – men detta kanske är vad vi bör
förvänta oss av en aldrig tidigare skådad och unikt självständig hybridinstitution.

Personligen skulle jag ha föredragit en starkare betoning av det mellanstatliga arbetssättet med rådet i ledningen
och tillsättning av nationella och EU-baserade diplomater på grundval av meriter, till skillnad från nationell
kvotering – med några politiska utnämningar och varför inte en och annan tidigare premiärminister? Icke
desto mindre välkomnar jag utrikestjänstens strategiska roll inom utvecklings- och biståndspolitiken och
de blygsamma ökningarna av parlamentets befogenheter, som utfrågningar av personer som utnämnts till
höga poster samt befogenheterna för budgetfrågor och tjänsteföreskrifter enligt fördragen. Detta kommer
att ytterligare stärka den demokratiska tillsynen över utrikestjänsten.

Slutligen hoppas jag att även de nationella parlamentsledamöterna ända från början kommer att medverka
i nya formella strukturer för granskning av utrikestjänsten. Detta är särskilt viktigt i fråga om de militära
uppdragen inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som finansieras genom
nationella budgetar, inte EU:s budget. Storbritannien bidrar en hel del till sådana uppdrag och våra nationella
parlamentsledamöter måste hållas fullständigt underrättade för att dessa uppdrag ska kunna behålla sitt stöd
hos befolkningen hemma.

Willy Meyer, för GUE/NGL-gruppen. – (ES) Herr talman, fru Ashton, herr Šefčovič! Tyvärr kan inte min
grupp rösta ja till betänkandet om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder i morgon. Jag beklagar det.

Vi gör inte det eftersom man har gett vika för påtryckningar från vissa medlemsstater under detta mycket
invecklade arbete och därför att vår politiska grupp inte har lyckats se till att man på något sätt tar hänsyn
till det som vi betraktar som väsentligt när det gäller strukturen för och tillsynen över utrikestjänsten. Redan
från början var vi emot att den skulle göras till ett unikt organ, vilket skulle ha gett Europaparlamentet och
de nationella parlamenten kontroll, inte bara budgetkontroll som blev fallet i Madrid, utan parlamentarisk
och politisk kontroll. Jag vill påminna om att vi är den enda demokratiskt valda institutionen i EU.

Vi var särskilt bekymrade över att EU:s militära och civil-militära strukturer utgjorde en del av utrikestjänsten.
Vi anser att det är ett misstag att koppla utrikestjänsten till institutioner med militär personal: Europeiska
försvarsbyrån och direktoratet för krishantering och planering, för att inte tala om underrättelsetjänsterna.

Ur vår synvinkel bör schemaläggningen, planeringen och genomförandet av finansiella instrument i synnerhet
och instrument i allmänhet inte vara utrikestjänstens ansvar. Med tanke på utrikestjänstens väsentligen
militära inriktning anser vi även att den främsta civila komponenten i EU:s yttre politik både kan och bör
bli kvar inom ramen för den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt allt som hör
till utvecklingssamarbete och konfliktlösning.

Som en följd av detta kommer min grupp beklagligt nog inte att rösta ja till betänkandet, eftersom det inte
verkar lösa de grundläggande problemen. Det är sant att det skedde framsteg i Madrid: framsteg i fråga om
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budgetkontrollen. Vi är dock alla medvetna om att Europaparlamentet inte kommer att ha sista ordet. Av
dessa skäl känner min parlamentsgrupp att den måste rösta nej till betänkandet.

David Campbell Bannerman, för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Avdelningen för yttre åtgärder innebär
något mycket mer djupgående och betydelsefullt, rotat i den internationella rätten om vad en nationalstat
är.

Enligt den vägledande Montevideokonventionen från 1933, som EU har godtagit, finns det fyra separata
kännetecken för en stat: en fast befolkning, ett avgränsat territorium, en regering samt möjligheten att etablera
diplomatiska förbindelser med andra stater. EU besitter redan tre av dessa: en fast befolkning – genom
Lissabonfördraget blir vi alla EU-medborgare; ett avgränsat territorium – EU:s nationer har alla tydliga gränser;
en regering – UKIP har länge hävdat att Europaparlamentet, ministerrådet och den verkliga maktfaktorn,
kommissionen, alla utgör en EU-regering. Det lämnar kvar den fjärde och sista delen: nationalstatens möjlighet
att etablera diplomatiska förbindelser med andra nationalstater.

Jag anser att EU genom Lissabonfördraget, genom Catherine Ashtons roll och genom avdelningen för yttre
åtgärder nu har alla fyra kännetecken som den behöver enligt internationell rätt för att kunna förklara sig
vara en enda nationalstat – ett Europas Förenta stater – och det över en natt.

(Applåder från mitten och höger)

Jag förstår att jag har stöd av många här – det ger tyngd åt mitt anförande och bekräftar hotet mot våra
nationalstater!

Talmannen. – Det var en spontan reaktion!

Lucas Hartong (NI). – (NL) Herr talman! Denna eftermiddag debatterar vi den europeiska avdelningen för
yttre åtgärder. Delegationen från det nederländska frihetspartiet (PVV) är emot uppbyggnaden av den
europeiska utrikestjänsten på varje tänkbart plan. Utrikestjänsten är en produkt av det förskräckliga
Lissabonfördraget, som med kraft förkastades av de nederländska väljarna – med all rätt, som det har visat
sig. Nu planeras en europeisk superdiplomattjänst, på ett sätt som är fullständigt odemokratiskt och över
vilket vi inte har någon kontroll. Inget vet hur detta kommer att fungera i praktiken. Ändå roffar EU åt sig
alltfler maktbefogenheter.

Utrikespolitiken är inte EU:s område. Den är medlemsstaternas område och de bör behålla fullständig kontroll
över den. Dessutom kommer Catherine Ashtons planer att ge upphov till avsevärda kostnader för
skattebetalarna. Budgeten har redan överskridits i hög grad. Ändå vill hon ha en lägescentral och ett eget
flygplan samt egen personal och en budget på flera miljoner euro om året. När ska denna galenskap upphöra?
Allt denna icke folkvalda euroelit vill är att kunna agera precis efter eget huvud. Medborgarna kan bara stå
bredvid och titta på utan möjlighet att yttra sig. Ändå är det medborgarna som ska betala den skyhöga notan.
Detta är ett hån mot demokratin!

Avslutningsvis undrar jag hur våra medborgare ska kunna veta vart de ska vända sig? Vi kommer att ha en
nederländsk ambassad och ett nederländskt konsulat och utöver detta EU:s diplomatiska representation
utomlands. Jag hoppas verkligen att nederländska medborgare som hamnar i en nödsituation under en resa
lyckas hitta vägen till den nederländska ambassaden, för det är tveklöst den som kommer att kunna
tillhandahålla den enda hjälp som är till verklig nytta eller som har någon faktisk betydelse. Överlämna
fotbollen och diplomatin åt nederländarna tack.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Herr talman! Samrådsförfarandet avslutas genom
dagens uttalande av den höga representanten och morgondagens omröstning. Nu är det därför dags att tacka
alla dem vilkas arbete har gjort det möjligt att inrätta den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, särskilt
Europaparlamentets föredragande, och att förverkliga den på ett bra sätt och se till att den kan börja fungera
så snart som möjligt, utan att glömma bort att den inte är ett mål i sig utan ett instrument för att ge EU en
konsekvent, synlig och effektiv yttre politik.

Jag är övertygad om att de garantier som Catherine Ashton lämnade i sitt uttalande är tillfredsställande när
det gäller politiskt ansvar och i linje med parlamentets fördragsenliga befogenheter i informations-, samråds-
och partnerskapsprocessen.

Fru Ashton! Ni kan lita på att parlamentet blir en lojal partner i uppbyggnaden av den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken, vilket vi har visat vid mötena med de nya delegationscheferna i Washington och
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Afghanistan. Men vi har rätt att förvänta oss att den nya utrikestjänsten blir effektivare och bättre än den
som finns i dag.

Som företrädare för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) önskar jag er lycka till med att omsätta
detta i praktiken och säger enligt evangelierna: ”man ska känna igen dem på deras gärningar”.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Herr talman! Vi behöver en aktiv yttre politik som vägleds av EU:s
gemensamma mål och som grundas på våra gemensamma värderingar. Denna politik bör bekräfta säkerhetens
odelbarhet i den globaliserade världen eftersom den är en grund för intressesolidaritet både inom Europeiska
unionen och utanför den.

En sådan politik är inriktad på att öka EU:s möjligheter att skapa säkerhet för sina medborgare och förbättra
dess möjligheter att forma den globala miljön, inte bara som en reaktion på förändringar. Den kräver därför
ett adekvat institutionellt instrument – en effektiv europeisk avdelning för yttre åtgärder. Vi får inte glömma
bort att utrikestjänsten inte är ett beslutsfattande organ. Den är ett unionsinstrument som ska genomföra
den yttre politiken och besluten om yttre åtgärder. Dessförinnan ska den stödja och underlätta beslutsprocessen
under ledning av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik samt i samordning med andra berörda institutionella aktörer.

Det som är viktigt för parlamentet när det gäller utrikestjänsten har tydligt lagts fram: politisk tillsyn och
ansvarighet, vilket omfattar dess budgetdimension. Detta kräver i sin tur insyn i utrikestjänstens verksamhet
och klarhet genom presentationen av en konsoliderad budget för EU:s yttre åtgärder. På det sättet kan
parlamentet kontrollera om medlen är tillräckliga för politiken och se till att politiken är effektiv. Betänkandet
och den överenskommelse betänkandet representerar uppfyller dessa krav från Europaparlamentets sida.
Dessutom finns ett förfarande för finjustering och revision för att man, när det blir aktuellt, ska kunna ta itu
med oförutsedda problem och brister som kan uppstå.

(Talmannen avbröt talaren.)

Andrew Duff (ALDE). – (EN) Herr talman! Vi tycks nu ha en generell överenskommelse om instrumenten,
förfarandena och personalen. Vad vi behöver nu är en diskussion om politiken. Vi bör vara tillräckligt modiga
för att jämföra, ställa upp som motsatser och ifrågasätta varandras nationella utrikespolitik. Om vi inte går
igenom en sådan diskussion kan vi inte skapa någon gemensam säkerhets- och försvarspolitik.

Så jag anser att Catherine Ashton bör ställa tuffa frågor. Varför motsätter sig exempelvis fortfarande fem
stater ett erkännande av Kosovos självständighet? Varför får Grekland blockera att Makedonien blir en stat?
Varför råder fortfarande ett kallt krig mellan Turkiet och Cypern? Jag hoppas att kreativa och modiga förslag
till lösningar dyker upp genom den typen av tuffa frågor. Exempelvis är förslaget om att inleda ett gemensamt
uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken för att bekämpa den
internationella organiserade brottsligheten precis den typ av politik vi nu förväntar oss av Catherine Ashton,
vilken ska bygga på den planerade elitdiplomatiska tjänsten.

Lycka till och tack för de hittillsvarande framgångarna.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Herr talman! Tidigare talare från gruppen De gröna/Europeiska fria
alliansen har alla nämnt frågan om kvinnorepresentation i den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
och utrikestjänsten i allmänhet. Jag vill betona utvecklingssamarbetet som EU-projekt. Filip Kaczmarek,
föredragande från utskottet för utveckling, har redan nämnt att utvecklingssamarbetet inte får användas
som ett bete av EU för att driva igenom dess vilja i utlandet. Jag är därför mycket nöjd med förändringarna
som de har formulerats i det slutliga förslaget om utrikestjänsten. Därigenom kommer kommissionsledamot
Andris Piebalgs även fortsättningsvis att ha ansvaret för utvecklingssamarbetet. Han kan se till att vi för en
verkligt konsekvent politik på detta område. Vi från De gröna kommer att hjälpa honom att se till att den
yttre politiken främst inriktas på fattigdomsbekämpning.

Ashley Fox (ECR). – (EN) Herr talman! Jag sticker inte under stol med att jag var emot inrättandet av
avdelningen för yttre åtgärder. Jag anser att medlemsstaterna även fortsättningsvis bör ha ensamt ansvar för
utrikespolitiken.

Men eftersom jag är pragmatiskt lagd vill jag ställa mig till EU som det är, inte som jag skulle vilja att det var.
Så jag välkomnar våra föredragandens goda insats i deras förhandlingar med Catherine Ashton. Deras största
framgång är att de lyckades få en överenskommelse om att Europaparlamentet ska granska utrikestjänstens
budget. I dessa spartider måste vi se till att skattebetalarnas pengar inte slösas bort på onödiga saker, som en
europeisk diplomatakademi, vilket händer alldeles för ofta i EU.
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Catherine Ashton lovade högtidligt att utrikestjänsten ska vara budgetneutral. Jag har mina dubier om
huruvida detta faktiskt kommer att uppnås, men om vi ska tjäna de skattebetalare vi representerar måste vi
göra henne ansvarig för detta löfte.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Herr talman! Jag är emot betänkandet av Elmar Brok och Guy Verhofstadt
av två skäl. För det första märker jag en osund makthunger bland många av parlamentsledamöterna. Bara
Europaparlamentet är inblandat är det okej, vad det än handlar om. Som om Catherine Ashton redan inte
hade tillräckligt med jobb ger vi henne dessutom en topptung avdelning för yttre åtgärder. Jag börjar nästan
misstänka att ni avsiktligt försöker torpedera den höga representanten och hennes utrikestjänst.

Mitt andra klagomål rör utrikestjänstens institutionella struktur. De senaste månadernas erfarenheter har
visat att det institutionella experimentet med dubbla roller inte har varit helt framgångsrikt. Och som om
inte detta var nog bereder vi väg för ett par tusen diplomater som alla kommer att ha dubbla roller. Vilket
skådespel! När kommer parlamentet att inse att utnyttjandet av gråzonen mellan rådet och kommissionen
inte fungerar och att det inte skapar något annat än brist på klarhet och spänningar mellan institutionerna?

Philip Claeys (NI). – (NL) Herr talman! Det är positivt att Europaparlamentet får ett visst inflytande över
den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Det första måttet på parlamentets kontroll blir budgeten och
i alla andra avseenden kommer unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vara
ansvarig inför parlamentet. Det skulle i själva verket vara fullkomligt normalt i ett demokratiskt system eller
i vad som borde utgöra ett demokratiskt system. Vi får dock inte väcka falska förhoppningar bland
EU-medborgarna. Nu har vi visserligen en europeisk utrikestjänst, men om inte medlemsstaterna har en
gemensam utrikespolitisk vision kommer denna tjänst naturligtvis till stor del att förbli ett tomt skal. Jag
uppmanar er därför att vara realistiska, men jag fruktar att alla inte är på samma våglängd, särskilt efter det
att jag såg en artikel på parlamentets webbplats vars rubrik löd: Europaparlamentet startar ny utrikestjänst
för att föra den närmare medborgarna. Tyvärr förklarades inte exakt hur det ska ske, men det är precis denna
typ av tom propaganda som får alltfler människor i EU att bli motståndare till unionen.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – (EN) Herr talman! Den höga representanten och vice ordföranden är, om
jag går på min engelske vän Charles Tannocks linje, någon som vi skulle föredra att kalla ”utrikesminister”
– han sade att han skulle föredra ”EU:s utrikestjänst” framför ”den europeiska avdelningen för yttre åtgärder”.
Den efterlängtade europeiska avdelningen för yttre åtgärder inrättas till slut. För att kunna bemöta nya
utmaningar behöver vi nya instrument. Detta är ett sådant instrument. Framför allt behöver vi en effektiv
EU-diplomati som kan visa upp en enad front, agera samfällt och dela resurser.

Men det är viktigt att blicka längre än detaljerna och de tekniska arrangemangen för den nya utrikestjänsten.
För det första, utan en stark demokratisk politisk legitimitet kan utrikestjänsten inte vara effektiv. Legitimiteten
är rotad i Europaparlamentet och de nationella parlamenten och deras granskning, som bör avse
utrikespolitikens huvudinriktning och grundläggande val.

För det andra, för att utrikestjänsten ska kunna stärkas måste den representera hela EU, unionens samtliga
27 medlemsstater, gamla och nya, små, mellanstora och stora, från norr till söder, från öst till väst, med deras
bestämda intressen och särintressen. Därför är det mycket viktigt att bygga upp en känsla av gemensamt
egenansvar, en gemensam identitet och en diplomatisk kultur på grundval av geografisk balans och
representation.

Jag hoppas att parlamentet lyckas förbättra rådets beslut och därigenom göra den nya utrikestjänsten mer
unionsorienterad, mer politiskt och budgetmässigt ansvarig och mer geografiskt representativ. Så vinner
den medborgarnas förtroende och stöd.

Nästa steg blir tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen, där Europaparlamentet har medbeslutanderätt.
Det är en viktig möjlighet att ytterligare förbättra utrikestjänsten …

(Talmannen avbröt talaren.)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Jag är mycket nöjd över
att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder redan tar konkret form och att den mycket snart kommer
att vara i gång helt som organisation.

För bara sex månader sedan tvivlade många ledamöter på om Catherine Ashton, unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande, skulle visa sig vara vuxen
utmaningarna i och med den nya befattningen, som medför avsevärd makt men även stort ansvar.

07-07-2010Europaparlamentets överläggningarSV96



Jag anser att tiden har fått dessa tvivel att komma på skam. Catherine Ashton har på ett mycket skickligt sätt
lyckats lägga grunden till den nya utrikestjänsten, vilket jag vill gratulera henne till. Vi måste även ge
Europaparlamentet en eloge. Det har från början valt ett arbetssätt grundat på samarbete, vilket jag hoppas
även kommer att bli fallet när vi antar ändringarna i budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna.

En av de största tvistefrågorna var och är det som benämns ”geografisk balans”. Med andra ord
medlemsstaternas rättvisa representation. Frågan berör främst de nya medlemsstaterna, som fortfarande i
hög grad undervärderas, både när det gäller antalet representanter och deras ställning i hierarkin. Jag själv
kommer från ett sådant land och kan försäkra er om att vi begår ett misstag om vi inte är mycket lyhörda i
denna fråga. Detta är enda sättet att garantera att alla EU-medborgare kan känna att de är lämpligt
representerade i den nya utrikestjänsten.

Samtidigt uppmanar jag utrikestjänsterna i de nya medlemsstaterna att vidta åtgärder för att vid behov
tillgodogöra sig ytterligare kvalifikationer och utbildning, så att de sätter in konkurrenskraftiga kandidater.
Slutligen vill jag direkt se tydliga garantier för att man inte på något sätt kommer att tolerera missbruk av
befattningar i utrikestjänsten för att lösa rent nationella problem till förfång för EU:s långsiktiga mål och
intressen.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Herr talman! Först vill jag tacka Elmar Brok och Guy Verhofstadt för att
de lyckades hävda parlamentets rättigheter på det utrikespolitiska området med hjälp av sin unika politiska
medvetenhet.

Jag vill särskilt ge ett erkännande åt alla insatser för att bevara det enade agerandet inom politiken för
utvecklingssamarbete. Att kommissionsledamöterna Andris Piebalgs och Kristalina Georgieva blir kvar på
sina befattningar, med ansvar för samarbete respektive humanitärt bistånd, är fortfarande ett oeftergivligt
villkor för att bevara samstämmigheten i EU:s institutionella politik inom de berörda områdena.

Detta innebär inte att synergier inte ska eftersträvas inom den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.
Tvärtom är det väsentligt att skapa sådana synergier, precis som det börjar bli väsentligt att visa upp en enad
front. Det som är viktigt är att de som talar på unionens vägnar inte blir motsagda av medlemsstaternas
utrikesministrar, av vilka kanske inte alla har förstått det hela än. Detta kräver dock en verklig yttre politik
från EU:s sida, vilket är en stor utmaning. Till att börja med måste vi ha en enad åsikt om de större
utrikespolitiska frågorna: en åsikt, inte två åsikter om säkerhet, en åsikt, inte två åsikter om Turkiet.

Fru Ashton! Ni kan vara säker på att alla era framgångar kommer att välkomnas i parlamentet.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Herr talman! Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder bygger på
Lissabonfördraget, som antogs utan folkomröstning, med andra ord utan att EU-medborgarna fick uttrycka
sin mening. Resolutionsförslaget har många luckor som måste fyllas i och saknar många detaljer.

Vi ser med oro på vissa länders försök att lägga beslag på de viktigaste befattningarna och diplomatiska
uppdragen. Avsaknaden av en förlikningsmetod vid fördelningen av arbetsuppgifter, särskilt enligt geografiska
kriterier, samt utrikestjänstens isolering från de nationella parlamenten, ger anledning till allvarlig oro.
Utskottet för utrikesfrågor förkastade ett ändringsförslag som skulle ha gjort det möjligt för parlamenten i
medlemsstaterna att delta fullt ut i kontrollen och tillsynen av den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken. Att man berövar utrikestjänsten de nationella
parlamentens legitimering visar att utvecklingen går mot att skapa en särskild klubb och fjärma den från
EU:s nationer.

I dessa kristider måste vi dessutom överväga om det verkligen är nödvändigt att duplicera det arbete som
utförs i EU av många av de enskilda medlemsstaterna.

Arnaud Danjean (PPE). – (FR) Herr talman, fru Ashton! Jag vill uttrycka otvetydigt stöd från den franska
delegationen i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och vårt entydiga stöd för den mycket goda
kompromiss som förhandlades fram av Elmar Brok, Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri.

Detta är en viktig milstolpe i utformandet av en gemensam EU-politik på så känsliga områden som
utrikesfrågor, säkerhet och försvar. Varje dag kan vi tydligt bevittna, från Georgien till Somalias kust, från
Balkan till Gaza, hur mycket denna gemensamma politik behövs och även – jag tänkte säga framför allt –
hur mycket våra medborgare vill ha den. För utöver de institutionella befogenheter vi välkomnar i dag i
denna kompromiss och särskilt parlamentets stärkta roll, måste vi bestämt betona den strategiska möjlighet
som denna avdelning för yttre åtgärder innebär. Den är ett viktigt instrument som ger EU möjlighet att föra
en mer ambitiös, konsekvent, trovärdig och effektiv yttre politik och säkerhetspolitik.
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Fru Ashton! Låt mig säga till er, i egenskap av ordförande för parlamentets underutskott för säkerhet och
försvar samt även i viss mån som fransman, att jag insisterar på ert särskilda ansvar när det gäller krishantering,
att ni bevarar och stärker EU:s unika karaktär och mervärde, med andra ord dess civil-militära möjligheter
– de två orden hör ihop. Ni kommer att ha ansvaret för att se till att EU bibehåller och ökar sina möjligheter
genom att tillbakavisa de ogrundade misstankar som yttras från olika håll – och ibland här i parlamentet –
i den riktningen att utrikestjänsten kommer att militariseras, samt genom att i så stor utsträckning som
möjligt tillsammans med parlamentet tydligt bekräfta legitimiteten hos alla EU-operationer i krisområden.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Herr talman! Jag gratulerar Catherine Ashton och mina parlamentskolleger
till att de har uppnått en kompromiss som bevarar vår vision av en ambitiös och inkluderande europeisk
utrikestjänst i vilken alla EU:s utåtriktade verksamheter kombineras. Lagstadgade befogenheter respekteras,
men de i rådet, kommissionen och till och med parlamentet som ville bevara byråkratins makt har slagits
tillbaka.

De i parlamentet som med rätta är oroade över balansen i den nationella representationen bör stödja den
höga representantens strävan efter tjänstetillsättning enligt meriter, just därför att detta synsätt kommer att
bryta den efterkoloniala länken mellan vissa länder och regioner i världen som de betraktar som sina
skyddslingar. Det gynnar därför ett verkligt EU-tillvänt arbetssätt som är inriktat på framtiden, inte det
förflutna.

De parlamentsledamöter – exempelvis de som försökte hålla denna fråga utanför dagordningen denna vecka
– måste lojalt och utan dröjsmål omsätta dagens överenskommelse i budgetförordningen och
tjänsteföreskrifterna. Vi kommer ändå att vara i en situation där vi närmar oss den första årsdagen av den
höga representantens utnämning, samtidigt som den utrikestjänst som hon har ombetts leda alldeles nyligen
kommer att ha inrättats. Europaparlamentet bör tydligt uttala sitt stöd för överenskommelsen. Annars
förlorar EU sin röst.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Herr talman! Många av oss har motsatt oss själva idén med en europeisk
avdelning för yttre åtgärder. Den är en av de olyckliga konsekvenserna av Lissabonfördraget och ännu ett
stort steg i riktning mot en europeisk politisk integration, vilket vår befolkning ärligt talat inte vill ha.

På samma sätt som den brittiske utrikesministern erkänner jag nu utrikestjänstens existens som ett faktum
och att vi måste göra det bästa av situationen. Jag vill därför att den höga representanten ger följande garantier
i förhållande till utrikestjänsten. För det första att den inte kommer att innebära extra kostnader för EU eller
nationella budgetar. För det andra att den inte kommer att agera på ett sätt som inkräktar på eller minskar
nationella diplomatiska representationers roll, särskilt Storbritanniens. För det tredje att den inte blir ytterligare
ett byråkratiskt maskineri utan insyn. Och för det fjärde att den kommer att möjliggöra tillräcklig tillsyn av
både nationella parlament och Europaparlamentet.

Mot bakgrund av den höga representantens ansvar för EU:s försvarspolitik och med tanke på att man nu
upplöser Västeuropeiska unionens parlamentariska församling, det enda forum där nationella parlamentariker
kunde utöva tillsyn över EU:s verksamhet på försvarsområdet, samt mot bakgrund av att de militära styrkorna
är och förblir under nationell kontroll, undrar jag följande: Kommer den höga representanten att vidta
konkreta åtgärder för att se till att de nationella parlamenten spelar en roll i förhållande till utrikestjänsten?

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Den europeiska avdelningen för yttre
åtgärder utgör ytterligare ett steg i riktning mot en gemensam europeisk yttre politik. Jag anser att denna
utrikestjänst utgör en jättechans och jag vill önska Catherine Ashton framgång, styrka och lycka till med att
inrätta utrikestjänsten samt med hennes kommande arbete.

Jag vill även tacka Elmar Brok och hans vapendragare. Herr Brok! Jag anser att det ni har förhandlat fram
under de senaste månaderna och de resultat ni har uppnått är enastående, inte bara för parlamentets del utan
framför allt för EU-medborgarna.

Jag vill fästa uppmärksamheten på utrikeshandeln. Till skillnad från den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken har vi haft en gemensam utrikeshandelspolitik under flera årtionden. Det råder inga tvivel
om att många av de positiva erfarenheterna från utrikeshandelspolitiken kan införlivas i den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder. Jag betonar dock att vi inte får ge den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
för mycket makt, så att utrikespolitiken i framtiden inte blockerar, missgynnar eller till och med lamslår
andra politikområden, exempelvis utrikeshandeln. Det återstår fortfarande en del detaljarbete.

07-07-2010Europaparlamentets överläggningarSV98



Jag vill särskilt uppmärksamma yttrandet från utskottet för internationell handel, som Jan Zahradil står
bakom. Han gav ett oerhört bra stöd till Paweł Zalewski i min grupp. Fru Ashton! Jag skulle vara mycket
tacksam om era tjänstemän tar hänsyn till yttrandet från utskottet för internationell handel i sitt arbete under
de kommande veckorna.

Thijs Berman (S&D). – (NL) Herr talman! Under de senaste månaderna har mycket förändrats kring
organisationen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Under utfrågningarna av den nya
kommissionens ledamöter i januari kritiserade min grupp och jag den plan enligt vilken
kommissionsledamoten för utvecklingsbistånd skulle bli ett slags chef för endast en del av politikområdet,
utan att ha något eget ansvar. Vid den tidpunkten var vi på väg tillbaka till en utvecklingspolitik som är
underordnad geopolitiska mål och kommersiella intressen, tillbaka till den typ av cynism genom vilken
diktatorer även i Europa har kunnat hålla sig kvar vid makten under årtionden på bekostnad av sitt eget folk.

Strukturerna har nu avsevärt förbättrats. Jag gratulerar föredragandena till detta. Utvecklingspolitiken är
självklart en integrerad del av utrikespolitiken, som övervakas och samordnas av Catherine Ashton. Men
hon har även ett tydligt eget ansvar för strategi, planering och finansiering i förhållande till denna politik.
Det gör att EU kan spela den nödvändiga rollen i kampen mot fattigdom och i skyddet av medborgarnas
rättigheter i utvecklingsländerna. Vår grupp kommer att mycket noga övervaka detta för att se till att EU tar
på sig en mer framträdande roll i detta hänseende. Det blir nu möjligt med denna utrikestjänst.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Jag vill framför allt betona att Europaparlamentet medverkade till
inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder på ett mycket konstruktivt och effektivt sätt.
Samarbetet med den höga representanten gjorde det möjligt att uppnå vissa mål som avsevärt ökar den nya
utrikestjänstens potential. När vi tillsätter de nya tjänsterna i den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
bör vi inte bara ta hänsyn till det viktiga kriteriet som rör den nya personalens yrkeskunnighet, erfarenhet
och kompetens, utan även det geografiska kriteriet. Håll dock i minnet att begåvade tjänstemän och diplomater
från de nya medlemsstaterna självklart inte har ett årtiondes erfarenhet eller mer inom unionens institutioner,
men samtidigt gör deras kunskap och kompetens dem perfekt lämpade för högre befattningar i den nya
utrikestjänstens huvudkontor eller avdelningskontor.

Därför uppmanar jag Catherine Ashton att vara särskilt djärv i rekryteringen av polacker, litauer, letter,
ungrare och slovaker. Jag är säker på att deras kompetens och kunskap avsevärt kommer att öka den nya
utrikestjänstens potential. Jag tror och hoppas även helhjärtat att ni, fru Ashton, inte kommer att sakna
modet, att ni kommer att vara principfast och målinriktad, så att den nya utrikestjänstens framgång …

(Talmannen avbröt talaren.)

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Herr talman, fru Ashton, herr Šefčovič! Jag gratulerar er till inrättandet av
den 28:e utrikestjänsten, som vi nu drar igång utan att veta vilka befogenheter denna utrikestjänst ska ha,
vad den kommer att kosta, vilka som ska arbeta i den i dess slutliga form eller exakt hur mycket personal
den kommer att ha – vi har ju även lokala anställda och kontraktsanställda. Vi konfronteras med en struktur
som har många svagheter.

Det är även den EU-tjänst som är svårast att kontrollera. Därför vill jag betona att jag är glad över att ni
erkänner våra rättigheter när det gäller ansvarsfrihet och budget, men vill samtidigt att ni ser till att vi kan
utöva dessa rättigheter i praktiken. Med andra ord måste ni övertyga rådet om att vi behöver en förklaring
från EU-ambassadören, och det kvickt. Detta är även en av de viktigaste punkterna i budgetförordningen.

Jag uppmanar er att minska de administrativa kostnaderna för denna struktur genom att utnyttja
kommissionens administrativa infrastruktur i så hög grad som möjligt, det vill säga mer än vad som hittills
har planerats. Jag anser att vi är skyldiga skattebetalarna att välja strukturer som vi har råd med och ge mer
valuta för pengarna vid genomförandet än vad som för närvarande är fallet. Offentliggör kostnaderna för
denna struktur och eliminera ineffektiviteten mellan er utrikestjänst och kommissionen samt personalens
motstridiga föreskrifter. Endast då kan utrikestjänsten bli så framgångsrik som det behövs.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Nu bör inget stå i vägen för
den gemensamma europeiska utrikespolitik som är så akut nödvändig. Allt som behövs är att våra förslag
om urval av personal och budgetförordningen godtas samt att vissa regeringschefers och utrikesministrars
fåfänga och nationella särintressen slutligen underordnas det gemensamma intresset. Annars kommer att
vi att ha mycket lite inflytande i en föränderlig värld med starka nya aktörer.
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Jag välkomnar att de mänskliga rättigheterna tack vare våra påtryckningar kommer att spela en avgörande
roll och att ansvaret för utvecklingspolitiken och grannskapspolitiken blir kvar hos kommissionen. Det
spelar verkligen ingen roll för mig från vilken medlemsstat personalen till den europeiska avdelningen för
yttre åtgärder hämtas. De avgörande kriterierna är specialistkompetens och kvalitet, inte om kandidaterna
har polska, franska eller tyska som modersmål. Det viktiga är att de är engagerade i EU-projektet och inte
arbetar för sina nationella regeringar.

Fru Ashton! Ni har redan uppnått en hel del. Fortsätt med det goda arbetet. Det är vad våra medborgare
förväntar sig av er. Jag lovar att ni kan förlita er på ett konstruktivt och viktigt samarbete med oss. Lycka till!

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Herr talman, fru Ashton, herr kommissionsledamot! Till att börja med vill jag
gratulera till betänkandet, som har lett till en kompromiss som gör det möjligt att inrätta en effektiv europeisk
avdelning för yttre åtgärder, som förhoppningsvis kommer att antas av parlamentet i morgon.

Vi har stora förväntningar på utrikestjänsten. Den höga representanten Catherine Ashton tog upp sju
prioriteringar för inrättandet av utrikestjänsten. Jag vill betona betydelsen av att främja de mänskliga
rättigheterna och utvecklingspolitiken. Jag vill även betona betydelsen av den antagna lösningen, som i
praktiken gör det möjligt att inrätta en geografiskt representativ utrikestjänst med en mekanism för att
bibehålla lämpliga anställningsnivåer. Detta kommer att bidra till att alla länder och särskilt de nya länderna
accepterar att utrikestjänsten är till för alla. Jag vill även uttrycka en förhoppning, som inte bara är min
förhoppning, om att den lösning som har antagits av parlamentet även kommer att respekteras av rådet.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Herr talman! Jag är nöjd med den uppnådda kompromissen. Rådets försök
att lägga beslag på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder har slagits tillbaka och unionsmetoden
förblir intakt, exempelvis när det gäller Europaparlamentets budgetbefogenheter och kontroll. Förhoppningsvis
kan kvarvarande frågor och brister åtgärdas genom budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna.

Låt oss sätta upp målet att utnyttja alla möjligheter som står till buds på det utrikespolitiska området. Vi har
kämpat för många saker under de senaste två valperioderna. Mitt intryck är att vi inte alltid har utnyttjat
dessa möjligheter till fullo.

I detta syfte måste vi dock hålla bättre koll på alla aspekter av unionens yttre verksamhet, vilket innebär att
vi som utrikespolitiska specialister ibland måste gå ned från utskottets kommandobrygga till utrikestjänstens
maskinrum för att ta itu med dess strukturer, de situationer den står inför i praktiken, dess program, dess
budgetbestämmelser och dess tjänsteföreskrifter. Endast då kommer vi att ordentligt fullgöra vår kontroll-
och tillsynsfunktion.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att bli ett synligt
och betydande utrikespolitiskt instrument enligt Lissabonfördraget. Vi behöver verkligen en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik, inte 27 olika politiska strategier. Jag välkomnar att Elmar Brok och Guy
Verhofstadt inledde förhandlingar med rådet redan i ett tidigt skede och gjorde fler än 70 noggrant övervägda
ändringar av kommissionens förslag. Dessa ändringar speglar vår djupa övertygelse att utrikestjänsten måste
representera unionen och hävda gemensamma mellanstatliga intressen snarare än nationella särintressen.
Därför är det viktigt att programplaneringen och finansieringen genomförs av kommissionen och parlamentets
budgetutskott.

Alla diplomater bör även avlönas med unionens medel och enligt samma karriärstege, även den tredjedel
som senare kommer att utses av medlemsstaterna. De kommer naturligtvis att samarbeta med de nationella
utrikestjänsterna, men vi förväntar oss att de är lojala mot den gemensamma institutionen. Jag håller med
den höga representanten om att diplomaterna måste vara av toppklass. Jag vill dock förvarna kommissionen
om att vi med näbbar och klor kommer att värna om en balanserad geografisk fördelning av diplomater och
anställda på alla nivåer. Detta är framför allt viktigt eftersom alla medlemsstater har godtagit denna utrikestjänst
som sin egen och har anslutit sig till dess mål. Jag uppmanar kommissionen att verkligen vara på sin vakt så
att utrikestjänsten aldrig kommer att kunna stämplas som en institution som endast tjänar några få stora
EU-länders intressen.

Paweł Zalewski (PPE). – (PL) Fru Ashton! I dag är en viktig dag, som föregår morgondagens omröstning
om ett mycket viktigt dokument som lägger grunden till hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
ska fungera. Vi skulle vilja att den blir en verkligt europeisk utrikestjänst. Det är genom Lissabonfördraget
vi har fått denna möjlighet.
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Jag måste dock säga att arbetet med att inrätta utrikestjänsten har gett upphov till vissa farhågor. Det första
orosmomentet är överföringen av befogenheter från framträdande länder till er, fru Ashton. Det är viktigt
att de mest framträdande länderna i EU inte behåller utrikespolitiken helt för sig själva som de gör i dag, så
att ni kan agera med ett mandat från samtliga av oss. Då kan ni vara effektiv.

Den andra frågan rör representationen. Kravet att utrikestjänsten blir representativ och att den får en balanserad
geografisk representation är oerhört viktigt. Jag skulle gärna vilja se att detta garanteras genom ert arbete
som chef för utrikestjänsten.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Herr talman! Först vill jag tacka Elmar Brok och Guy Verhofstadt. Båda
har kämpat för att ge EU en stark och tydlig röst i världen.

Jag vill meddela min ledamotskollega från det nederländska frihetspartiet (PVV) att även den nederländska
regeringen alltid har varit för en gemensam utrikestjänst i Europeiska konventet.

Vad har vi åstadkommit i dag? Vi har 75 ändringsförslag till rådets ursprungliga förslag. Utrikestjänsten är
inte ett mellanstatligt organ, men följer ändå unionsmetoden. Parlamentet kan utöva fullständig tillsyn över
budgeten och uppdragen. Parlamentet kan påverka utformningen av de politiska strategierna och frågar ut
ambassadörerna. Personalen består till 60 procent av EU-tjänstemän. Nationella diplomater kan ha kvar sina
befattningar. Men det verkliga testet närmar sig. Det är här ni måste träda in, fru Ashton. Ni måste se till att
ni använder denna personal för att se till att EU visar upp en enad front i världen.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Herr talman, fru Ashton! Avdelningen för yttre åtgärder utgör ett
positivt steg i riktning mot EU:s konsolidering. Den ska representera EU, men jag anser att den även bör
sträva efter mål som är grundläggande för unionen och medlemsstaterna, t.ex. EU:s energipolitik.

Därför är det viktigt att utrikestjänstens framtida personal är experter på högst skilda områden av EU:s
verksamhet och inte endast inom själva diplomatin. Utrikestjänsten bör omfatta experter inom områdena
ekonomi, ekonomisk utveckling och energi. Reglerna för rekrytering av personal till avdelningen för yttre
åtgärder bör därför vara tillräckligt flexibla så att den både uppfyller de geografiska kriterierna och anställer
specialister i världsklass, som har en annan bakgrund än inom offentlig förvaltning. Detta har föreslagits av
icke-statliga organisationer och jag anser att det kan hjälpa oss att uppnå våra mål. Därför bör exempelvis
representanter från generaldirektoratet för energi rekryteras till utrikestjänsten.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Herr talman! Inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
utgör ett stort steg i rätt riktning. Dessutom kommer det att vara en viktig förändring av mönstren. Om
byråkratin konsekvent fördröjer djärva initiativ räknar vi denna gång med att påskynda ett, nämligen
integrationen av utrikespolitiken inom EU.

Mina anmärkningar rör den uppenbara klyftan mellan våra nuvarande insatser för att ge utrikestjänsten en
fast rättslig och administrativ grund och den verkliga personalrekryteringen till den, för samtidigt som vi
häftigt debatterar viktiga principer som geografisk balans och korrigerande åtgärder äger
anställningsintervjuerna rum. Enligt sökande från nya medlemsstater som intervjuas, tycks förfarandet inte
ge dem mycket hopp. Om det är sant skulle det vara både sorgligt och orättvist. Därför bör de ansvariga
övertygas om att de principer som parlamentet har enats om i slutändan på ett eller annat sätt måste följas
– ju förr desto bättre.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) I går fick vi i parlamentet besök av en man som varken är diplomat eller
utrikespolitisk expert. Jag talar om John Ging, chef för FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i
Gaza. Han har berättat mer om problemen i Gaza och Mellanöstern än alla diplomater och särskilda sändebud
som leds av Tony Blair – och vi vet ändå inte vad han faktiskt gör där – samt utrikesministrar som inte vill
besöka Gaza och ogärna vill ta itu med de verkliga problemen.

Jag gratulerar er till inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och tackar för era och
parlamentsledamöternas insatser för att göra utrikestjänsten så effektiv som möjligt. Dess värde kommer
dock att vara beroende av hur kreativ den blir och hur många nya tankar den för fram. Även jag önskar er
lycka till med rekryteringen och ledningen av ett starkt team med kreativa, självständiga och intelligenta
människor.

Antonio López-Istúriz White (PPE). – (ES) Herr talman! Alla här som tror på EU har anledning att känna
sig nöjda, särskilt i dessa tider av ekonomisk och ibland politisk kris. Jag anser att vi har gjort ett framsteg.
Vi tar ett stort steg genom inrättandet och starten av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.
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Jag gratulerar inte bara den höga representanten utan även andra medverkande – exempelvis vår kollega
Elmar Brok här i parlamentet – som har gjort det möjligt att uppnå de nödvändiga överenskommelserna.
Fru Ashton, jag tyckte att det var särskilt bra att ni sade att det är EU:s intressen som i första hand måste
försvaras.

Jag vill även säga som min kollega José Ignacio Salafranca, inte som ett råd utan endast som en synpunkt,
att vi behöver effektivitet. Dessutom skulle jag tillägga ödmjukhet och effektivitet, med Europeiska rådets
ordförande Herman Van Rompuy som föredöme.

Jag är säker på att ni kommer att lyckas. I egenskap av generalsekreterare för Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater) ger jag och hela min grupp er vårt stöd i den enorma uppgift ni står inför.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Herr talman! Jag vill gratulera våra kolleger, som i hög grad har
bidragit till att parlamentets ståndpunkt i förhandlingarna med rådet och kommissionen har försvarats.

Detta mycket viktiga institutionella organ, som inrättas efter Lissabonfördraget, överensstämmer i stor
utsträckning med Europaparlamentets intressen och EU-integrationen i allmänhet. Det är mycket viktigt att
parlamentet lyckades behålla unionsmetoden i utrikestjänstens verksamhet samt befogenheten att utöva
tillsyn över budgeten. Det är även mycket viktigt att principen om geografisk balans i rekryteringen till
utrikestjänsten upprepas i resolutionsförslaget. Vi kräver att denna princip förblir stark och vederbörligen
upprätthålls senare under utrikestjänstens utveckling.

Slutligen förväntar vi oss att budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna, som ska antas, ytterligare stärker
utrikestjänstens struktur och unionskaraktär.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Herr talman! Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder bör vara ett centralt
instrument för att göra EU:s yttre åtgärder enhetliga, effektiva, legitima och demokratiska. Men om detta ska
kunna åstadkommas måste vi alla – parlamentet, den höga representanten, kommissionen och
medlemsstaterna – göra allt vi kan. För närvarande är det mycket som saknas. Det handlar helt enkelt om
att på ett praktiskt sätt främja EU:s värderingar och grundprinciper, som bör vägleda dessa åtgärder runtom
i världen.

Fred och rättvisa kan inte uppnås utan utveckling, men det kan inte finnas utveckling utan mänskliga
rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen eller ökad delaktighet för kvinnor. Människors säkerhet och
ansvaret att skydda allmänheten är centrala begrepp i tillämpningen av instrumenten för EU:s yttre åtgärder
och utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Med tanke på detta kan EU inte längre vara utan en plats i FN:s säkerhetsråd. Fru Ashton! Jag hoppas att ni
inte låter någon tid gå förlorad och kommer att leda EU:s engagemang i den brådskande reformen av FN:s
säkerhetsråd.

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Jag är glad över att det finns ett visst samförstånd i parlamentet, för
i frågan om geografiska kriterier har både företrädare för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
och socialdemokraterna samt min grupp uttalat sig. Jag hoppas att Catherine Ashton inser att detta verkligen
är hela Europaparlamentets röst och godtar denna åsikt som självklar.

För det andra bör inte den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ersätta de nationella diplomatiska
tjänsterna. Jag hoppas att den inte har sådana ambitioner. Detta innebär att den främst bör inrikta sig på det
som Heidi Hautala och Andrzej Grzyb talade om – människorättsfrågor. Det är EU:s syfte, dessa är europeiska
värderingar. Snälla fru Ashton, se till att det geografiska kriteriet tillämpas och att försvaret och främjandet
av de mänskliga rättigheterna prioriteras.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Det är tänkt att den höga representanten ska få ett mandat från
rådet, där medlemsstaternas företrädare ingår. I dag har vi dock hört föredragandena säga att utrikespolitiken
inte får åternationaliseras och att den kommer att överträda de tydliga gränser som medlemsstaterna har
fastslagit. Vi har även hört att utrikespolitiken måste vara fri från medlemsstaternas inblandning.

Det är tänkt att rådet ska ge den höga representanten ett mandat, men samtidigt får dess medlemmar inte
blanda sig i. Diskussionerna i utskottet för konstitutionella frågor har gjort det ganska klart att den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder kommer att ha närmast till kommissionen, där naturligtvis den höga
representanten även är vice ordförande.
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När det konstitutionella fördraget ersattes av Lissabonfördraget tog den brittiska regeringen initiativet till
att maskera EU:s utrikesminister under den intetsägande benämningen ”hög representant”. Varför? För det
första för att undvika en folkomröstning och för det andra för att förneka att en superstat som omfattar hela
kontinenten höll på att upprättas.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Vi håller på att gå in i ett avgörande skede i inrättandet av den
europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Vi vill att all lagstiftning som krävs för att dra igång utrikestjänsten
antas så snart som möjligt. Då kan utrikestjänsten komma igång före årets slut med personal från tre olika
håll enligt fördraget.

För närvarande står det dock inte klart hur den geografiska balansen ska garanteras när det gäller
utrikestjänstens personal. De nya medlemsstaterna, särskilt de som liksom Rumänien anslöt sig i slutskedet
av den femte utvidgningen, har för närvarande en mycket svag representation i de organisationer som har
ansvar för yttre förbindelser.

Jag vill veta vad den höga representanten tänker göra åt detta. Mitt personliga intryck är att man inte är
tillräckligt förutseende när det gäller de faktiska klyftor som finns i den geografiska balansen, även på
ledningsnivå.

Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Herr talman! Först vill jag tacka alla ledamöter som har gett allmänt eller ibland kvalificerat stöd. Jag
hoppas att jag med tiden kan övertyga er som inte känner att ni kan stödja förslaget. Jag hoppas att ni till
slut blir stolta över vad vi har skapat tillsammans. Jag har förresten aldrig föreslagit att jag skulle få ett flygplan.

(Avbrott från sessionssalen)

Tack så mycket. Det är en annan sak om ni vill ge mig ett! Men jag har aldrig föreslagit det.

Jag vill gärna besvara några specifika frågor, av vilka flera nämndes flera gånger av ledamöterna. Jag tänkte
börja med något som Ulrike Lunacek tog upp: behovet av att mycket noga ta hänsyn till principen om lika
möjligheter. Det är inte bara en fråga om lika möjligheter. Det handlar även om lika tillgång: att se till att de
metoder och förfaranden som vi inför gör det möjligt att förverkliga den geografiska och könsrelaterade
balans som ledamöterna har efterlyst. Något jag har stor erfarenhet av är att se till att våra metoder och
förfaranden kan åstadkomma detta, så detta ska jag se till.

Flera ledamöter, särskilt Ivaylo Kalfin och Ingeborg Gräßle, talade om resurser. Jag inser fullkomligt och
medger att vi måste använda resurserna väl. Jag är mycket väl medveten om den ekonomiska situation i
vilken utrikestjänsten inrättas. Även om det ekonomiska läget vore annorlunda skulle jag dock ändå vilja ha
en effektiv utrikestjänst som fungerar väl och använder resurserna på ett effektivt sätt.

När det gäller personalen vill jag bara säga en sak, eftersom många har frågat och eftersom man bollar med
alla möjliga siffror: vi har för närvarande en diplomatkår på ungefär 800 personer, av vilka en tredjedel är
baserade utanför EU. Jag ska ge er tre jämförelser: Frankrike har 6 300, Nederländerna 2 000 och Spanien
1 000. Vissa medlemsstater har mycket färre. Många medlemsstater har jämförbara antal. Det ger er dock
en känsla av var vi står i dag.

Jag är även medveten om att personalen har nya villkor efter Lissabonfördraget och att de uppgifter som det
roterande ordförandeskapet tidigare hade ansvar för inte längre utförs av dem. Det betyder att vi har stor
brist på personal i vissa delegationer, särskilt i New York och Genève, där ytterligare personal tidigare sattes
in för att täcka behoven för varje ordförandeskap. Mitt löfte till er är att jag ska bygga upp en effektiv
utrikestjänst som kan åstadkomma det som vi alla är överens om måste göras. Jag är säker på att vi kommer
att ha full insyn och öppenhet i detta. Jag är helt införstådd med den roll Europaparlamentet kommer att
spela i fråga om budgetutskottet och ansvarsfrihet för budgeten. Det är mitt åtagande, så detta tar jag hand
om.

Herr Graf Lambsdorff! Vad beträffar den specifika fråga ni ställde till mig: Jag står för mitt uttalande i dag.
Framför er tror jag att ni har den text som förhandlades fram med parlamentet, vilken ni hittar i det omarbetade
förslaget till utrikestjänstens grundläggande organisation. Vad jag gör läggs fram i den texten. Det klargör
saken, tror jag.

Herr Tannock! Ni och flera andra ledamöter tog på nytt upp de nationella parlamentens medverkan. Detta
är en verkligt intressant fråga. De strukturer som jag planerar för utrikestjänsten täcker förbindelserna med
Europaparlamentet men måste även täcka förbindelser med nationella parlament. Vad beträffar den berömda
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dagen då jag reste mellan Moskva, Kiev, Spanien och Bryssel – men tyvärr inte samtidigt kunde vara i Palma
på Mallorca: ett av skälen till att jag var i Spanien var att jag sammanträffade med ordförandena för utskotten
för utrikesfrågor från varje medlemsstat. Samma sak kommer att upprepas till hösten, eftersom de sammanförs
på nytt av det belgiska ordförandeskapet. Jag är mycket angelägen om att samarbeta med de nationella
parlamenten. Vi måste bara se till att det görs på rätt sätt.

Jag inser även att personer med olika bakgrund bör ha möjlighet att träda in i utrikestjänsten. Jag utnämnde
Vygaudas Ušackas till delegationschef i Afghanistan. Han har även varit politiker, utrikesminister och
diplomat. Det finns redan andra exempel. Det är möjligt att utnyttja kraven i fördraget men samtidigt plocka
in ytterligare kompetens inom ramen för fördraget.

Fru Hautala! Tack för ert stöd. Jag kommer att föra ett mycket nära samarbete med underutskottet för
mänskliga rättigheter. Som ni vet tittar jag på hur vi bäst kan uppnå våra målsättningar när det gäller mänskliga
rättigheter. Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba med flera
tog samtliga upp den mycket viktiga frågan om geografisk balans. Jag kan inte säga annat än att jag är
fullständigt engagerad i denna fråga och att ni inom ramen för översynen kan kontrollera om jag har lyckats
eller inte.

Vad jag är fullständigt klar över är att vi kommer att tillsätta tjänsterna på grundval av meriter. Jag har efterlyst
de smartaste och bästa kandidaterna. Eftersom jag har inlett intervjuerna kan jag tala om att så faktiskt är
fallet. De kommer från olika delar av EU. Så ni kommer förhoppningsvis att se mycket snart att jag gör allt
jag kan för geografisk balans och könsbalans när det gäller denna första grupp av tjänstetillsättningar, i nästa
grupp, som vi tar itu med i september, samt i de centrala strukturerna. När det gäller könsbalansen måste vi
göra mer för att uppmuntra folk att söka tjänsterna, för att få kvinnor att söka. De kvinnliga kandidaterna
är utmärkta, men vi behöver fler. Så uppmuntra gärna folk och särskilt kvinnor att söka, om ni har möjlighet.
Vi kommer att på nytt ta upp den geografiska balansen i översynen. Då kommer ni att kunna bedöma den
ordentligt, men jag är fullkomligt engagerad i denna fråga.

Herr Danjean! När det gäller möjligheten att öka våra insatsers effektivitet i praktiken vill jag säga att det
finns färska exempel på det. Jag kommer att resa på en rad besök under de kommande veckorna, bland annat
tillbaka till Mellanöstern. Vi har övervägt om EU bör göra mer för att stödja öppnandet av gränsövergångarna
i Gaza, och jag kommer att besöka Gaza igen. Ni känner naturligtvis också till att vi har varit engagerade i
Kirgizistan. Det ska hållas en debatt om detta senare. I många fall är det viktigt att se till att vi kan stödja
befolkningen och stödja min kollega Kristalina Georgievas möjligheter att få in biståndet.

Jag tror att jag har besvarat alla viktigare frågor från debatten. Låt mig avsluta som jag inledde, genom att
hjärtligt tacka alla som har medverkat i debatten: särskilt föredragandena, er, herr talman, men även enskilda
ledamöter som har tagit sig tid för samtal. Jag är ytterst tacksam och övertygad om att det vi nu sätter i rörelse
är något som parlamentet verkligen kan vara stolt över.

(Applåder)

Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag känner ett brett och starkt stöd från
parlamentet för inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Jag tror verkligen att
morgondagens omröstning kommer att bli en historisk milstolpe för Europa. Det kommer att bli dagen då
EU tar ett bestämt steg mot en starkare position på den globala arenan.

Efter omröstningen måste vi så mycket som möjligt inrikta oss på att avsluta det arbete som återstår –
medbeslutandeförfarandet om tjänsteföreskrifterna, finansiell reglering och naturligtvis budgetändringar.
Kommissionen vill hjälpa till så mycket det bara går. Vi kommer att undersöka på vilka olika sätt
kommissionen kan bidra med tjänster till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder genom servicenivåavtal
och vi kommer att undersöka vilka potentiella fördelar som kan uppnås genom en sådan metod.

Jag är övertygad om att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att ge oss starkare
samverkanseffekter, större effektivitet, ökad enhetlighet i de externa förbindelserna och bättre service till
EU-medborgare som befinner sig utomlands och behöver hjälp.

Guy Verhofstadt, föredragande. – (FR) Herr talman! Först vill jag tacka alla ledamöter som har yttrat sig i
debatten för det stöd de har gett till Elmar Brok, Roberto Gualtieri och till mig. Det har gjort att vi har kunnat
nå resultat i förhandlingarna.

Jag vill bara säga att jag inte förstår hur en del personer kan påstå att nationsstater borde ha ensam behörighet
i utrikespolitiska frågor. Milda makter! Vilket århundrade lever de i? Som om terrorismen stoppade vid
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medlemsstaternas gränser, vid nationsgränserna! Detsamma gäller klimatförändringarna: hur kan
klimatfrågorna åtgärdas om de bara får diskuteras av nationsstater och inte av EU? Detsamma gäller migration
och migrationsflöden.

Jag får ibland intrycket att en hel del av de ledamöter som är skeptiska till den här avdelningen fortfarande
lever på 1800-talet, när nationsstaterna bestämde allt: maktbalansen mellan Europas länder. Vi lever nu i en
annan värld, en multipolär värld där EU måste säga sin mening, annars kommer dessa frågor inte att tas upp.

Det finns ytterligare en aspekt som förvånar mig. Jag hör personer säga att detta kommer att bli dyrt för
skattebetalarna. Det är faktiskt tvärtom: den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att spara
pengar. Den kommer nämligen att göra att fler EU-länder får chansen att dra ned på sina konsulattjänster i
många länder över hela världen. Det innebär därför besparingar.

För det tredje tycker jag att det här en nystart. Avdelningen för yttre åtgärder är den utrikestjänst vi behöver
för att kunna genomföra EU:s yttre politik. Jag har alltid ansett att EU måste ha en utrikestjänst innan vi kan
ha en utrikespolitik. Utan en sådan tjänst kommer vi ingen vart med 27 olika åsikter.

Vi vet att nästa steg blir att arbeta mer med EU:s försvar. Något skulle definitivt saknas om vi hade en europeisk
utrikestjänst men inte något europeiskt försvar. Därför, fru Ashton, vet vi redan vad nästa uppgift blir för
EU:s institutioner. Vi måste se till att vi har ett ordentligt europeiskt försvar i framtiden.

Elmar Brok, föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Opinionsundersökningar visar att
ungefär 70 procent av befolkningen i EU anser att vi behöver fler utrikes- och säkerhetspolitiska åtgärder.
EU är inte så enat inom något annat område, men det är här vi hittills har varit som svagast. Detta är något
som folket vill ha, men inte eliten i huvudstäderna.

Jag håller med Guy Verhofstadt om att det inte handlar om att avskaffa suveräniteten, utan om att förena
den, att kräva den tillbaka till våra medborgare så att vi kan fortsätta att existera i denna värld. Detta och
inget annat är vitsen med det hela och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att utgöra ett
viktigt bidrag.

Fru Ashton, jag tackar för era uttalanden. Jag förmodar att de kommer att vidarebefordras till parlamentet,
att de kommer att tillämpas, och att överenskommelsen om att offentliggöra dem i Europeiska unionens
officiella tidning kommer att hållas. Vi kommer naturligtvis att bli tvungna att diskutera formaliteterna mer
i detalj, men nu när ni har lämnat detta bidrag kan vi börja arbeta med genomförandet.

Jag vill återigen betona att det som vi har skisserat när det gäller en rättvis fördelning av poster – även när
det gäller deltagandet av kommissionens tjänstemän – också gäller de allra högsta posterna, och att posterna
som generalsekreterare och vice generalsekreterare inte bara ska besättas av rådet. Jag vill föra detta till
protokollet. Vi har också nämnt vissa av de principer som finns i lagstiftningsresolutionen som ligger framför
er, vad vi vill utveckla ytterligare i stadgan och så vidare, och vilka förslag vi har som sträcker sig längre än i
den gällande överenskommelsen.

Jag vill också rekommendera Catherine Ashton att inte betrakta den stora pappershögen på Ingeborg Gräßles
skrivbord som ett hot, utan snarare som ett bevis på budgetkontrollutskottets ökande intresse för hennes
avdelning, så att förberedelser redan kan vidtas.

Jag vill tacka Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri för det goda samarbetet, även på personlig nivå. Jag vill
även tacka övriga ledamöter och er, fru Ashton och herr Christoffersen, och våra kolleger bland
kommissionens personal och parlamentets tjänstemän. Låt mig dessutom göra ett undantag vid detta speciella
tillfälle genom att särskilt tacka en tjänsteman i parlamentet, nämligen Eva Palatová, som gjorde ett strålande
arbete.

Talmannen. – Fru Ashton! Jag vill än en gång tacka er för ert utmärkta arbete och för samarbetet med
Europaparlamentet under den senaste månaden. Det har varit mycket viktigt för oss. De kolleger som
förhandlade med vice ordförande Maroš Šefčovič och alla föredragande, ledare för utskotten samt förhandlare
– ni har utfört ett strålande arbete, tack så mycket.

Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar Elmar Broks ändrade betänkande. Det var
nödvändigt att vi motsatte oss förslaget att inordna utvecklingspolitiken som en del i vår utrikespolitik. Vi
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behöver ha en självständig utvecklingstjänst som är ansvarig inför en självständig kommissionsledamot med
ansvar för utveckling och humanitärt bistånd. Med utgångspunkt från betänkandet är kommissionsledamoten
för utveckling ansvarig för hela cykeln med att ta fram program, planera och genomföra instrumentet för
utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Vi måste se till att genomförandet fortskrider
enligt andan och meningen i denna överenskommelse. Det finns fortfarande vissa delar av förslaget som
skulle kunna ge upphov till olika tolkningar. De ändringar som parlamentet gjort förstärker dock
kommissionens befogenheter gällande driftsbudgeten och garanterar därmed parlamentarisk övervakning
och en tydlig demokratisk ansvarsskyldighet.

Carlo Casini (PPE), skriftlig. – (IT) Herr talman! Jag vill tacka föredragandena för deras ihärdiga, beslutsamma
och intelligenta arbete. Det utskott som jag är ordförande för har följt utarbetandet av avtalstexten mycket
noggrant ända från början, med tanke på de uppenbara och känsliga följder för institutionerna som inrättandet
av den nya avdelningen ger upphov till. Utskottet för konstitutionella frågor deltog inte bara i det arbete som
utfördes av utskottet för utrikesfrågor enligt den strikta definitionen för samarbete som fastställs i artikel 50
i arbetsordningen, utan man utsåg också båda föredragandena. Jag är säker på att parlamentet kommer att
anta dokumentet med stor majoritet. Det kommer att krävas en del arbete för att göra den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder redo att faktiskt ta på sig den roll den tilldelats genom det nya fördraget och
genom föredragandenas entusiastiska arbete. Avdelningen innebär inte bara ett sätt att öka EU:s närvaro i
olika länder i världen. Den har också ett mycket viktigt symbolvärde, nämligen att visa på enigheten mellan
de 27 medlemsstaterna. Avdelningen är den naturliga följden av erkännandet av EU som juridisk person.
Detta är ett mycket viktigt steg mot målet. Ju fler som röstar för avdelningen, desto längre kommer den att
leda oss. Jag hoppas den kommer att stärkas ytterligare genom inrättandet av en europeisk diplomatakademi,
och jag skulle vilja utse det prestigefyllda Europeiska universitetsinstitutet i Florens till att utveckla den.

Edit Herczog (S&D), skriftlig. – (HU) Just nu är en av de mest brådskande uppgifterna i genomförandet av
Lissabonfördraget att inrätta den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder. För att den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder ska bli effektiv och stark måste den utformas med omsorg och framsynthet,
byggas upp på ett kostnadseffektivt sätt och drivas med förutsägbarhet och öppenhet. Dessa kriterier kan
bara uppfyllas om den nya organisationen inrättas genom ett effektivt samarbete mellan kommissionen,
rådet, parlamentet och de ansvariga parlamentsutskotten, och om alla viktiga detaljer i arbetet samordnas
på ett bra sätt. En mycket viktig förutsättning för inrättandet och driften av den europeiska avdelningen för
yttre åtgärder är den nya organisationens budget, finansieringskällor och villkor för att erhålla nödvändig
finansiering. Den nya organisationens strukturella öppenhet och enkelhet, tydlighet kring det operativa
regelsystemet samt frågor som rör personaladministration kommer att avgöra hur ändamålsenlig
verksamheten blir.

Avdelningen kommer att bemannas från tre håll: EU-institutionerna, medlemsstaterna och vid behov
sakkunniga från värdlandet.

Det måste råda full jämlikhet mellan den personal som kommer från EU-institutionerna och den som kommer
från medlemsstaterna under hela anställningstiden.

För alla tre grupperna måste både urvalsprinciper och urvalsmetoder bygga på öppna och enhetliga förfaranden
och kriterier.

Även disciplinära förfaranden måste följa praxis för övriga EU-institutioner. Detta garanteras genom att de
relevanta frågorna inte behandlas av en utomstående organisation.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE), skriftlig. – (FI) Under uppbyggnaden av den europeiska avdelningen för yttre
åtgärder har det blivit uppenbart att den parlamentariska övervakningen även kommer att gälla denna.
Parlamentet har spelat en viktig roll under processen. EU har nu en struktur, men ingen hållbar utrikespolitik.
Det gamla talesättet är sant: EU är en dvärg när det gäller utrikespolitiken. EU har inget märkbart inflytande.
Nu måste vi få resultat.

EU:s budget för avdelningen för yttre åtgärder är mager jämfört med andra utgiftsposter. EU:s budget ska
inte ökas på grund av mer byråkrati, särskilt inte i kristider, även om de småsummor som anslagits för vissa
delar av avdelningen för yttre åtgärders budget säger mycket om hur högt ansedd EU:s gemensamma
utrikespolitik är. Frågan vi nu ställer oss är om Catherine Ashton har förmågan att skapa en gemensam
utrikespolitik för EU. Detta handlar dock inte om henne utan om EU:s stora medlemsstater. Hittills har inte
Frankrike, Tyskland och Storbritannien kunnat enas.
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ORDFÖRANDESKAP: TŐKÉS
Vice talman

13. Kosovo - Albanien (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– kommissionens uttalande om Kosovo och

– kommissionens uttalande om Albanien.

Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag är glad för detta tillfälle att diskutera västra
Balkans Europaperspektiv.

EU har varit mycket viktigt för att stärka ökad stabilitet, trygghet, demokrati och grundläggande rättigheter
i västra Balkan, som nu är fast förankrat i utvidgningsprocessen. Det har varit en positiv utveckling som vi
nu kan bygga vidare på. Anslutningsförhandlingarna med Kroatien har framskridit och går in i en avgörande
fas. Omfattande stabiliserings- och associeringsavtal sluts och genomförs i hela regionen och den politiska
och ekonomiska reformprocessen fortsätter.

Reformer måste emellertid konsolideras. Den demokratiska grunden är fortfarande bräcklig i vissa länder.
De politiska ledarna bär ett stort ansvar för att övervinna skillnaderna och föra sina länder och regionen mot
bättre styrning och bort från risken för destabilisering.

De två mycket välgrundade och viktiga resolutionsförslagen på dagordningen i dag bekräftar trenden och
visar att Europaparlamentet fortfarande stöder stabiliserings- och associeringsprocessen med västra Balkan,
som eventuellt leder vidare till medlemskap för området.

Jag vill tacka parlamentet och i synnerhet Nikolaos Chountis för det utmärkta och välavvägda betänkandet
om Albanien. Jag välkomnar möjligheten att diskutera Albanien med er i dag, i denna för landet så viktiga
stund.

Jag delar helt parlamentets ståndpunkt vad gäller den politiska situationen i Albanien. Avsaknaden av en
konstruktiv politisk dialog och en lösning på meningsskiljaktigheterna mellan regering och opposition efter
valet i juni 2009 är ett bekymmer. Båda sidor måste återgå till en konstruktiv politisk dialog och hitta en
lösning som grundas på öppenhet och respekt för konstitutionen. Rekommendationerna från Osse-ODIHR
måste följas fullt ut med tanke på de lokala valen våren 2011.

Dagens politiska dödläge stoppar viktiga reformsteg, som också är nödvändiga för landets fortsatta väg mot
EU-anslutning.

Jag uppskattar den konstruktiva roll de två parlamentsprinciperna spelade i medlingsinitiativet för att häva
dödläget och jag välkomnar parlamentets krav på ett gemensamt samförstånd om de viktiga reformerna.

Landet har nått viktiga framsteg i diskussionerna om viseringsfrågan, vilket är positivt. Detta återspeglas av
kommissionens förslag av den 27 maj om viseringsfria resor vid kortare vistelser.

Jag håller helt med om att det behövs mer arbete för att se till att Albaniens rättssystem fungerar på ett
ändamålsenligt och snabbt sätt. Albanien måste mycket strikt genomföra lagstiftning och åtgärdsplaner för
antikorruption och bekämpning av organiserad brottslighet och garantera tillräcklig kapacitet för utredningar
och rättsliga åtgärder.

För kommissionen är ekonomiskt IPA-stöd (instrumentet för stöd inför anslutningen) för att stärka rättssystem
och brottsbekämpning en av de främsta prioriteringarna, och man har avsatt ungefär 55 miljoner euro för
perioden 2007–2010.

När det gäller mediernas frihet och oberoende behöver mer göras. Den rättsliga ramen måste kompletteras.
Frågan om öppenhet i ägandet inom medierna kommer att behandlas. Hot mot och påverkan på journalister
är bekymmersamt.

Andra punkter är effektivt genomförande av reformstrategin för den offentliga förvaltningen och att garantera
en oberoende, professionell och meritokratisk offentlig förvaltning. Dessutom behövs fler åtgärder mot våld
i hemmet och handel med kvinnor och barn.
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Låt mig nu övergå till att tala om Kosovo. Kosovo är fortfarande en prioriterad fråga. Jag vill särskilt tacka
Ulrike Lunacek för hennes utmärkta arbete med Kosovo-resolutionen. Ert stöd är avgörande, i synnerhet nu
när Internationella domstolen står i begrepp att avge sitt yttrande.

EU:s medlemsstater har olika uppfattning om Kosovos status. Medlemsstaterna står dock enade i sitt
engagemang för Kosovo, precis som kommissionen. Debatterna om Ulrike Lunaceks resolution visar att
parlamentet är lika engagerat i sitt stöd till Kosovos Europaperspektiv som en del av regionen i allmänhet.

Jag har besökt Kosovo två gånger i år. Under det andra besöket var jag även i de norra delarna och hade
givande samtal med personer i lokalsamhället, invigde den nya EU-informationspunkten och besökte det
nyligen inrättade EU-huset. Jag försäkrade dem om EU:s fortsatta stöd till lokalsamhällena och uppmanade
till samarbete och dialog.

När det gäller förslagen i vårt meddelande om Kosovo från oktober i fjol gör vi goda framsteg. Rådet bad oss
stödja Kosovo i landets närmande mot EU, i linje med regionens europeiska perspektiv. Tidplanen för och
omfattningen av närmandet bestämmer Kosovo själv.

Vi inledde dialogen om stabiliserings- och associeringsprocessen med Kosovo i januari. Vi har genomfört
en komplett omgång sektorsmöten.

Vi gör också framsteg i viseringsfrågan. Rådet beslutade att Kosovo ska fortsätta att arbeta i riktning mot en
eventuell framtida visumfrihet så snart alla villkor är uppfyllda. Kommissionen fortsätter att arbeta tillsammans
med myndigheterna i Kosovo för att se till att alla krav uppfylls för att inleda en visumdialog. Kosovo antog
ett återtagandeavtal den 25 juni.

Kommissionsledamot Cecilia Malmströms tjänsteavdelning kontrollerar i denna stund att avtalet
överensstämmer med EU:s krav. Kosovo måste fortfarande se till att rutinerna för återintegrering är tillräckliga
för att ta hand om dem som återvänder på ett tillfredsställande sätt. Vi har nära kontakter med Priština för
att bistå med råd och stöd.

Vi går även framåt i handelsfrågorna. Kommissionen antog i februari förslaget om att förlänga befintliga
autonoma handelsförmåner för Kosovo till 2015. Nu är det ni som har bollen.

Just nu utförs ett omfattande informationsuppdrag i Priština för att bedöma möjligheten för EU och Kosovo
att förbereda förhandlingar om ett handelsavtal. Vi ser ett sådant avtal som avgörande för Kosovos
socioekonomiska utveckling, vilket också betonas i resolutionsförslaget.

Slutligen, för första gången i år kommer Kosovo att delta i IPA:s program för gränsöverskridande samarbete
(CBC) tillsammans med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien. Nästa års program kommer
att omfatta Montenegro.

Året som ligger framför oss kommer alltså att bli en viktig fas för Albanien, Kosovo och hela regionen.

Oavsett yttrandet från Internationella domstolen hoppas jag att EU kommer att fortsätta sitt aktiva samarbete
med Kosovo för att hålla sig uppdaterat med utvecklingen i övriga delar av västra Balkan.

När det gäller Albanien hoppas jag att den politiska bilden, liksom praktiska framsteg på gräsrotsnivå – för
vilka ansvaret bör delas av regering och opposition – låter oss hitta en tydlig väg framåt i det yttrande som
kommissionen kommer att avge i höst.

Jag är glad över att kunna räkna med gemensamt stöd från Europaparlamentet och kommissionen för att
underlätta ländernas och regionens arbete.

Bernd Posselt, för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman! Europaparlamentet har stött kampen för frihet i det
krigshärjade Kosovo under 20 år. Jag vill påminna om våra mottagare av Sacharovpriset, Ibrahim Rugova
och Adem Demaçi. Parlamentet har arbetat för ett oberoende Kosovo under de senaste sex åren, nu senast
i 2007 års resolution, vilken följdes av republiken Kosovos självständighetsförklaring 2008. Om man ser
på utvecklingen under de senaste två åren kan man säga att demokratin i Kosovo är en framgångssaga.
Demokratiska principer konsolideras och en stor andel av den serbiska minoriteten – 6 procent av
befolkningen – börjar integreras i den nya staten med dess bestämmelser om skydd för minoriteter.

Vi måste därför göra allt vi kan för att förhindra att detta land destabiliseras av yttre krafter, till exempel
planer på att dela upp landet. Alla som försöker dela upp Kosovo påverkar också Serbiens enighet – jag
behöver bara nämna Preševo-dalen, Sandzak i Novi Pazar och Vojvodina. De som ifrågasätter landets enighet
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hotar stabiliteten i Makedonien, Montenegro samt Bosnien och Hercegovina. Alla som försöker införa en
olaglig politisk struktur eller en avskild zon i norra Mitrovica försöker tränga bort Transnistrien till
Centraleuropas utkanter. Det skulle vara ytterst farligt. Vi vill ha ett demokratiskt Kosovo, ett fritt Kosovo
som är ett demokratiskt land grundat på rättsstatsprincipen, inte en skurkstat. Vårt mål är att detta land ska
nå diplomatiskt erkännande av alla EU:s medlemsstater så snart som möjligt och att EU:s rättsstatsuppdrag
i Kosovo (Eulex) omedelbart ska utvidgas till hela territoriet med målet att uppnå frihet och demokrati.

Libor Rouček, för S&D-gruppen. – (CS) Jag vill säga några ord om Albanien. Albanien har gjort stora framsteg
på vägen mot att integreras i EU. Detta lyfts fram i Nikolaos Chountis betänkande, och jag vill tacka honom
för detta utmärkta betänkande. Mycket arbete kvarstår dock. Först vill jag ta upp frågan om att stärka
demokratin och rättstatens funktion. Albanien slösar för mycket kraft och värdefull tid genom att regering
och opposition inte lyckas kompromissa och samarbeta kring de viktigaste frågorna. En viktig fråga är att
nå ett samförstånd kring 2009 års val. Alla politiska partier måste ta sitt ansvar, inleda en dialog och genomföra
beslutet att inrätta en parlamentarisk undersökningskommission för att ta fram ett utkast till de ändringar
av vallagstiftningen som krävs före nästa års lokala val.

Det krävs också samförstånd mellan de största politiska partierna när det gäller ekonomiska reformer. Hittills
har man bara gjort små framsteg, till exempel med konsolidering av äganderätten, fastighetsregistrering,
gjort upp en förteckning över regeringens fastigheter, legaliserat ej godkända byggnader med mera. Det är
fortfarande en oproportionerligt hög andel av Albaniens ekonomi som är ”grå” eller ”svart”. Likaså finns
naturligtvis en omfattande korruption.

Å andra sidan gjorde man i fjol stora framsteg med att uppfylla villkoren och kriterierna för visumfria
förbindelser. Jag välkomnar därför antagandet av kommissionens lagstiftningsförslag om att lätta på
visumbestämmelserna. Jag hoppas att även de övriga villkoren kommer att uppfyllas under de närmaste
månaderna så att rådet och parlamentet kan godkänna införande av visumfrihet för Albaniens medborgare
i år.

Marietje Schaake, för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Den liberala gruppen här i parlamentet anser att
västra Balkan är en del av Europa, men det är inte alltid så lätt att vidarebefordra detta budskap till väljarna
i dag. Vi menar att EU inte bara är en gemensam marknad utan också, vilket är viktigare, en värdegemenskap.
Hela Europaparlamentet står berett att arbeta tillsammans med Albanien i riktning mot dessa värden, men
tar de emot denna utsträckta hand? Jag hoppas det.

Under de senaste månaderna har man från kristdemokraternas och socialdemokraternas sida i
Europaparlamentet arbetat hårt med att lösa den politiska krisen i Albanien genom att besöka landet och
genom att arbeta tillsammans med sina systerpartier. Men även dessa insatser på hög nivå har misslyckats.
I maj höll vi det första gemensamma parlamentariska utskottsmötet. De flesta av oss i Europaparlamentet
inledde mötet i en mycket positiv anda, men vid mötets slut var vi i lika hög grad nedslagna av hur vår motpart
från Albanien använde tiden i Bryssel till interna gräl, till men för den allmänna uppfattningen av landet.

Det gemensamma parlamentariska utskottsmötet betonade några få viktiga punkter. Det starkt polariserade
politiska klimatet hjälper inte det albanska folket att närma sig Europa. Demokrati innebär mer än utgången
av ett val och att ge makten åt folket. Det innebär att medborgarna ska representeras på ett ansvarsfullt sätt.
Det innebär inte att majoriteten bestämmer allt, utan att man söker efter konstruktiva kompromisser mellan
majoritet och minoritet. Vi skulle ha talat om de mer angelägna frågorna, som att garantera pressfrihet och
ett levande och oberoende civilsamhälle, att skydda rättigheterna för minoritetsgrupper som HBT-personer,
personer med funktionsnedsättning och etniska minoriteter. Vi skulle ha diskuterat behovet av att avskaffa
korruption och garantera öppenhet, att kämpa mot fattigdom och organiserad brottslighet, allt detta i laga
ordning och enligt rättsstatsprincipen.

Problemen med valresultaten måste också behandlas på ett öppet sätt och lösas i samförstånd före nästa val
så att Albanien kan klättra uppåt på den demokratiska stegen och närma sig EU.

Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och
herrar! Jag vill börja med att tacka mina kolleger från de övriga politiska grupperna som arbetade tillsammans
med mig för att ta fram detta betänkande om Kosovo, och även fru Mahr som utförde ett mycket viktigt
arbete här i sekretariatet.

Jag vill också tacka er, herr kommissionsledamot, för det positiva samarbetet och även för att ni gjorde något
ni ansåg vara viktigt när ni reste till norra Kosovo och till och med övernattade där för att visa befolkningen
att ni står bakom dem. Ni höll tal vid universitetet och invigde EU-kontor på platsen. Jag anser att detta var

109Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010



en viktig signal för att tydligt visa vad Europaparlamentet tidigare har förklarat och nu upprepar, nämligen
sitt stöd för ett oberoende Kosovo på väg in i Europeiska unionen.

Vi står återigen inför en situation där Kosovo befinner sig vid ett vägskäl, särskilt i relation till medlemmarna
i alla Kosovos etniska grupper. Om några veckor ska Internationella domstolen besluta och lämna ett yttrande
om läget när det gäller självständighetsförklaringen som utfärdades för lite mer än två år sedan. Jag hoppas
att detta beslut lämnar ett fönster öppet för att föra in det regionala samarbetet på ett nytt spår, men med
utgångspunkt från Kosovos ställning som en oberoende och självständig stat, och klargöra att den
gemensamma framtiden för länderna i regionen – Serbien, Kosovo och alla övriga – är som medlemmar i
Europeiska unionen och att de problem som fortfarande finns måste lösas när länderna närmar sig EU.

I resolutionen uttrycks detta tydligt: Kosovos framtid ligger inom EU. Jag är glad att vi har en majoritet som
är positiv till att uppmana de fem medlemsstater som ännu inte erkänt Kosovo att snarast göra detta och
kräva att kommissionen ska inleda processen för visumfrihet så snart som möjligt. Det är viktigt att landets
medborgare, i synnerhet de yngre generationerna, inte känner att de bor i ett isolerat land medan alla i de
omgivande områdena snart kan dra nytta av de framtida förändringarna. Jag tror detta kommer att bli
utmaningen. Jag hoppas att jag får en stor majoritet som är för förslaget under morgondagens
plenarsammanträde.

Jag har också lämnat in ett nytt ändringsförslag där jag starkt beklagar utbrottet av våld de senaste dagarna
och hoppas att frågan utreds snabbt och opartiskt och inte ger upphov till ytterligare upprörda känslor under
de närmaste dagarna och veckorna.

ORDFÖRANDESKAP: ROUČEK
Vice talman

Charles Tannock, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Världssamfundets förhastade och ologiska politik
gentemot Kosovo under det senaste årtiondet, och jag inväntar Internationella domstolens bedömning med
stort intresse, har skapat ett problem som kommer att stå EU:s redan ansträngda skattebetalare dyrt. Kosovo
kan inte gå med i EU eftersom fem av EU:s medlemsstater vägrar erkänna landets självständighet.

Korruption är fortfarande ett stort problem i Kosovo, som dessutom är en viktig transitstation för olagliga
droger och människohandel. Landets ekonomi är alltför beroende av bistånd från EU och västländerna och
det verkar inte finnas något enkelt sätt att ta sig ur denna återvändsgränd. För tio år sedan förespråkade jag
personligen en delning som en lösning på problemet. Det är en lösning som många serbiska politiker föredrar,
men som få västerländska politiker i dag skulle stödja.

Min grupp, ECR-gruppen, stöder dock helt och fullt Albaniens inträde i EU när landet väl uppfyller alla
Köpenhamnskriterierna och i synnerhet når bättre resultat i kampen mot korruption och organiserad
brottslighet. Man måste också snabbt lösa de oppositionella socialisternas bojkott av arbetet i parlamentet.

För min egen del har jag svårt att se hur Albanien ska kunna förena sitt medlemskap i OIC, den islamiska
konferensen, med framtida positioner inom Gusp om landet blir medlem i EU, även om jag delvis lugnas av
att landet redan är fullvärdig Nato-medlem.

Nikolaos Chountis, för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Jag vill tacka alla mina kolleger från samtliga
politiska grupper. Tillsammans har vi enats om vad jag anser är det rätta resolutionsförslaget om Albaniens
väg mot EU-anslutning.

Herr kommissionsledamot! Jag tackar er för era synpunkter. Jag är övertygad om att kommissionens
uppfattning på de flesta punkter överensstämmer med parlamentets, som jag hoppas kommer att rösta för
resolutionen i morgon. Jag vill tillägga att även om vi diskuterar Albanien och Kosovo i stort och eftersom
vi diskuterar EU-utvidgningen, är jag övertygad om (vilket förslaget också visar) att framtiden för länderna
i västra Balkan ligger i att de ansluts till EU. Under vissa villkor och bestämmelser skulle detta kunna garantera
stabilitet, välstånd och vänskapliga förbindelser mellan folk och länder i ett område som har lidit svårt.

Vilka är då dessa villkor och bestämmelser? Att förfarandet generellt följer internationell rätt, FN:s grundstadga
och internationella överenskommelser och konventioner, med tanke på att flera problem inom området rör
de jag tidigare nämnde. För det andra, om Albanien och andra länder lyckas komma närmare en anslutning
(Albanien i just det här fallet) kan det under vissa förutsättningar också vara ett incitament för att åtgärda ett
stort antal problem som hemsöker Albanien och som gäller demokratisk sammanhållning.
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Att kartlägga problemen var förmodligen den lätta delen av arbetet. Den svåra delen, som ni, herr Füle och
andra ledamöter har förstått, är hur man ska övertyga och inspirera de politiska makthavarna i Albanien
och det albanska samhället att börja vidta åtgärder för att lösa problemen. Det är här vi stöter på problem:
åtgärder har vidtagits men problem kvarstår, lagar har stiftats men det är problem med tillämpningen (vi
kan inte låta bestickning och korruption fortsätta i denna omfattning) och så finns naturligtvis det stora
politiska problemet.

Om detta vill jag säga (vi känner alla till dödläget): Jag tror inte att vi kan lösa det med omfattande ingripanden
utifrån, som ofta har partipolitisk anknytning, om inte de politiska makthavarna (och det var här vi satte in
alla våra ansträngningar) kan övertygas om att en lösning på dessa problem skulle ge dem chansen att inrikta
sig på svårigheterna med och kriterierna för att kunna nå målet – landets anslutning till EU.

Bastiaan Belder, för EFD-gruppen. – (NL) Herr talman! Vi har fått rapporter från kommittén för nationell
försoning i Albanien, som aktivt bekämpar blodiga strider, om att 750 barn i praktiken befinner sig i husarrest
på grund av sedvänjor som följer kanun och som har gått helt över styr. Samma icke-statliga organisation
räknade till över 30 mord p.g.a. hämndaktioner under förra året. Regeringen i Albanien rapporterade däremot
betydligt lägre siffror. Det må vara hur det vill med det, men en grym sedvänja som blodshämnd är inte
förenlig med den demokratiska rättsstatsprincipen och Albaniens anslutning till EU.

Herr kommissionsledamot, det här ger upphov till två frågor som jag gärna vill ställa till er. Vidtar Albaniens
regering tillräckliga åtgärder för att bekämpa de groteska perversiteterna i kanun? När det gäller groteska
perversiteter borde jag tillägga att en annan sedvänja som används i dag är att använda lejda mördare så att
blodsfejderna kan rasa utan inskränkningar. Min andra fråga lyder: på vilka sätt hjälper kommissionen de
albanska myndigheterna att hålla tillbaka denna flodvåg av blodsfejder? Jag tänker till exempel på ett
utbildningsprogram, ett stödalternativ som inte skulle vara helt utan svårigheter. Tack för ert svar.

Béla Kovács (NI). – (HU) Mina damer och herrar! Nu när vi diskuterar Kosovofrågan känner jag det som
min skyldighet som ungersk ledamot i Europaparlamentet att tala för de ungrare som bor i Vojvodina. Jag
vill fästa de ungerska parlamentsgruppernas, och även er, uppmärksamhet på att rättigheterna för den relativa
ungerska majoritet som bor i Vojvodina kränks ideligen. Nästan varje dag sker våldsbrott mot ungrarna.
Ungrarna vågar inte ens kontakta polisen av rädsla för att det som hände de unga männen i Temerin ska
upprepas. De får inte fritt tala sitt modersmål och de offentliga myndigheterna erbjuder inga tjänster på
ungerska. De serbiska myndigheterna planerar nu aktioner mot det gemensamma ungerska ungdomslägret
(Egyesült Magyar Ifjúsági Tábor) som har arrangerats årligen under flera år nu. Man vill försöka stoppa det.
Det hela kan sluta med att nationella ungerska åsikter och det ungerska folket utrotas inom detta område.
För att kunna lösa detta svåra problem står det klart att en omfattande territoriell självständighet måste
beviljas i Bačka-området.

Talmannen. – Herr Kovács! Jag vill påminna om att detta är en gemensam debatt om Kosovo och Albanien.
Det är inte en debatt om vare sig ungrare eller Vojvodina, så var snäll och håll er nästa gång till det ämne som
står på dagordningen.

Doris Pack (PPE). – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Precis som ni själva har sagt har Albanien
gjort stora framsteg under de senaste fyra åren och har kommit lite närmare målet att ansluta sig till EU.
Villkoren för visumfrihet är uppfyllda och vi hoppas därför att detta kan införas i år. Naturligtvis finns det
fortfarande mycket som behöver förändras. Nikolaos Chountis har utarbetat ett bra betänkande som både
visar på bristerna och inom vilka områden man har gått framåt. Kampen mot korruption och brottslighet
måste fortsätta med alla tillgängliga resurser. Den regerande koalitionen av demokrater och socialdemokrater
har tydligt stakat ut detta mål, och det är efter detta som vi kommer att bedöma dem.

Tyvärr förgiftas det politiska klimatet i landet av en liten minoritet i den socialistiska oppositionen och dennas
oansvariga påhitt. Jag kommer nu inte bara att tala för mig själv, utan jag citerar ett antal högt ansedda
albanska socialister, t.ex. Dritëro Agolli, den f.d. premiärministern Belumbi och landets president Maldani,
som alla tar avstånd från nya bojkott som deras företrädare i parlamentet har infört. De säger att Edi Ramas
åtgärder är orealistiska, att det är en fruktlös strategi och att socialistpartiet inte kan förvänta sig att partiets
65 representanter i parlamentet ska sitta passiva i all evighet. Herr Agolli menar också att det upprepade
öppnandet av valurnorna inte är i enlighet med konstitutionen. Ytterligare en socialist, Manani, har öppet
förklarat att syftet med partiledaren Edi Ramas åtgärder är att avskaffa den albanska konstitutionen.

Albanien behöver ett funktionsdugligt parlament och en fungerande oppositionsgrupp inom detta parlament,
som tar den uppgift som anförtrotts den av folket på allvar och inte förvrider det demokratiska systemet.
Albaniens folk har fått nog av dessa dispyter. De vill att deras barn ska ha en framtid, att lag och ordning ska
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råda i landet, att företag ska etableras och att arbetstillfällen ska skapas. De vill att politikerna ska tjäna folket
och inte följa en missförstådd partilinje.

Albanien är ett vackert land och bilden av landet får inte förstöras med berått mod.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I
morgon kommer vi att rösta om ett resolutionsförslag om Kosovo, utarbetat av Ulrike Lunacek. Dagens
debatt och morgondagens omröstning är mycket viktiga och utgör ett värdefullt bidrag till
stabiliseringsprocessen i Kosovo och hela västra Balkan.

För att kunna infria sina åtaganden måste EU arbeta för att se till att tre grundläggande mål uppfylls i Kosovo:
en starkare och mer fullständig integration av de albanska och serbiska samhällena, fullständigt genomförande
av rättsstatsprincipen och stärkta demokratiska institutioner i Kosovo. Detta är också grundläggande villkor
för att Kosovo ska kunna närma sig den europeiska integreringsprocessen.

EU måste ställa höga krav på sig själv och på Kosovos myndigheter genom sin närvaro i landet, så att
demokratiseringsprocessen kan fortskrida och landet ledas in på vägen mot europeisk integration. Vi måste
inse att det fortfarande finns mycket att uträtta. EU måste spela en aktiv roll, vilket även innebär att
Europaparlamentets riktlinjer ska följas.

Jag anser därför att denna efterlängtade process – och jag hoppas verkligen att förslaget antas av
Europaparlamentet och att alla grupper kan enas på något sätt – spelar en mycket viktig roll, som jag tror
handlar om förhandling, dialog och att inleda en öppen relation mellan Serbien och Kosovo av två skäl: att
stabilisera förbindelserna mellan de två länderna och förbereda hela regionen på bästa sätt för en framtid
inom EU. Vi hoppas att detta ska ske inom en inte alltför avlägsen framtid.

Europaparlamentet och EU måste ta på sig detta ansvar med nödvändig beslutsamhet.

Jelko Kacin (ALDE). – (EN) Herr talman! I måndags morse skedde ett mordförsök på vår kollega Petar
Miletić, ledamot av den kosovanska församlingen. Petar Miletić har som ledare för det liberala minoritetspartiet
i Serbien, Samostalna Liberalna Stranka, blivit en symbol för samarbete och dialog mellan den albanska
majoriteten och det serbiska samhället i Kosovo. Han är en av oss: en parlamentariker. Han är en av de
serbiska ledare i Kosovo som aktivt deltar i det politiska livet.

Detta verkar vara den enda anledningen till mordförsöket som utfördes av dem som tillbakavisar alla
förbindelser med institutioner i Kosovo. Varje attack mot en parlamentsledamot, var den än sker, är en attack
mot demokratin. Denna attack riktades mot försöken att skapa långsiktig stabilitet i västra Balkan.

Jag ser ingen skillnad mellan mordet på Serbiens premiärminister Zoran Đinđić och detta mordförsök. Det
är alarmerande att de politiska motståndarna mot modernisering och europeisering återigen tillgriper våld.
Vi måste inta en fullständigt entydig och bestämd ståndpunkt mot denna beklagliga händelse. Relationerna
mellan albaner och serber i Kosovo kommer endast att förbättras genom utveckling av en demokratisk dialog
och den europeiska integrationsprocessen.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Herr talman! Jag är en positiv person. Jag betraktar alltid glaset som
halvfyllt, men när det gäller Albanien kan det ibland vara lite svårt. Jag tycker att EU sänder ett tydligt budskap.
Vi ska liberalisera visumbestämmelserna för albanska medborgare som vill resa till EU. Detta är mycket
viktigt för mig, men jag hoppas att Albaniens myndigheter – dvs. oppositionen och regeringen – förstår att
de måste upphöra med att hela tiden vara osams eftersom de har mycket att vinna på ett EU-medlemskap.
Här upprepar jag vad Doris Pack tidigare sade. Albaniens medborgare har mycket att vinna på pressfrihet,
likabehandling av kvinnor och män och starkare ställning för homosexuella och funktionshindrade. Albanien
måste nu också organisera mottagandet av asylsökande. Landet närmar sig alltmer en demokrati och jag
hoppas att man tar emot vår utsträckta hand.

Nirj Deva (ECR). – (EN) Herr talman! Ett internationellt erkännande av den serbiska provinsen Kosovos
självständighet, såsom den föreslås av Ulrike Lunacek, är ett brott mot FN:s säkerhetsråds resolution 1244,
vilken stöds av både EU:s medlemsstater och Belgrad.

Samtidigt som jag välkomnar Ulrike Lunaceks engagemang för att skydda Kosovos serbisk-ortodoxa religiösa
arv och minoritetsrättigheterna för serber, romer, goranier, turkar och bosnier, vilka ännu utsätts för
kränkningar av den albanska majoriteten i Kosovo, fastslås det helt klart och otvetydigt i resolution 1244
att man vid alla diskussioner om framtiden för denna provins måste ta hänsyn till Serbiens självständighet
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och territoriella integritet och uppmuntra till beviljande av samhälleligt självstyre och meningsfull
självbestämmanderätt i Kosovo.

Oppositionella KLS-grupper fortsätter att operera längs Kosovos gränser, upprepa sina krav på återförening
i den sydserbiska Preševo-dalen och destabilisera styrningen i västra delen av Makedonien, ett EU-kandidatland
som jag känner till mycket väl.

Världssamfundet måste vidta åtgärder för att ge dem som bor i Peć- och Mitrovica-regionerna, där majoriteten
är serber, en chans att bestämma var och tillsammans med vem de vill leva och bo. Nu är inte rätt tid att
erkänna Kosovos självständighet. Jag uppmanar parlamentet att rösta nej till resolutionen.

Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Herr talman! Vi anser att de flesta EU-länders politik gentemot
Kosovo står i motsättning till den politiska EU-andan, som jag menar är samarbete och politiskt samtycke.
Allt detta har glömts bort när det gäller Kosovo. Vi försökte inte hjälpa serber och kosovaner så mycket som
vi kunde ha gjort för att närma oss samarbete och politiskt samtycke. Det som slutligen tillgreps var delning.

Det är bra att vi talar sanning. Den ståndpunkt som EU intar i dag har sin grund i våldshandlingar från förr,
men den situation vi nu stöder är också ett resultat av det tvång vi tillgrep. För att en lösning ska vara hållbar
och stabil måste den kunna godkännas av alla berörda parter. Vi får inte tro att länder inte kan försvara sin
självständighet för att skapa små och oberoende enheter. Den ensidiga förklaringen bryter också mot
FN-resolution 1244, där det förklaras att Serbien även fortsatt har suveränitet över territorierna i Kosovo.

I betänkandet hänvisas ofta till principen om att alla länder följer samma väg. Detta är emellertid inte något
man kan tvinga fram. Man hänvisar också ofta till erkännande av begrepp som ”Kosovo-principerna”,
”gränsöverskridande förbindelser” med mera …

(Talmannen avbröt talaren.)

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Herr talman! Jag vill börja med att gratulera min vän Nikolaos Chountis
till hans konsekventa och väl presenterade betänkande.

Albanien har sedan valet 2009 genomlevt en långdragen politisk kris. Albaniens framsteg under senare år
räcker naturligtvis inte för att uppfylla anslutningskriterierna. Ändå behandlar vi landet med fördragsamhet,
eftersom det fick utstå den fruktansvärda Hoxha-regimen under många år.

Landets största problem kvarstår: att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, stärka
rättsstatsprincipen och återupprätta en första grund till en modern ekonomi.

Grekland har hittills följt en stabil och orubblig politik som stöder och främjar möjligheten till en framtid
inom EU för länderna på västra Balkan, där också Albanien ingår. Vi är trots detta bekymrade över om den
folkräkning som planeras till 2011 och som kommer att bekostas av EU kommer att förlöpa på ett smidigt
sätt, eftersom det tyvärr finns många klagomål på diskriminering av emigranter och minoritetsgrupper, t.ex.
den grekiska minoriteten.

Jag uppmanar därför till att man vid folkräkningen ställer frågor om modersmål, etniskt ursprung och
religion, vilka är förutsättningar för att landet ska kunna bli ett kandidatland.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Herr talman! När vi diskuterar Kosovo är det oundvikligt att vi också talar om
Serbien. Om det är sant att Serbiens ansökan om EU-medlemskap från december i fjol ännu inte har behandlats
i Bryssel inställer sig frågan om Europeiska rådet verkligen måste ha så lång tid på sig för att skicka dokumentet
från ett kontor till ett annat, eller om det finns några politiska baktankar med detta.

Militärockupationen av ett EU-medlemslands territorium hindrade inte att man inledde förhandlingar med
Turkiet, ett land som inte ingår i Europa, varken geografiskt, andligt eller kulturellt, men tydligen gäller andra
regler för länder från f.d. Jugoslavien. Detta gäller inte bara samarbete med Internationella domstolen, som
ju är helt berättigat, utan även att man plötsligt arbetar för regional integration och försöker lösa dispyter
utanför EU:s territorium.

Utvidgningen av Köpenhamnskriterierna kan verka lovvärd vid en första anblick, men samma principer
måste också gälla för Turkiet, vilket definitivt skulle resultera i att förhandlingarna avbröts omedelbart.
Erkännandet av Kosovo är tydligen avsett att utgöra någon sorts test av Serbien. En del vill att EU tar på sig
rollen som kosovoalbanernas beskyddare, utan att ta hänsyn till Serbiens legitima intressen. Det är emellertid
allmänt känt att kosovoalbanernas självständighetsförklaring bryter mot internationell rätt. Precis som Nirj
Deva tidigare påpekat bryter den mot FN-resolution 1244.
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Tydligen är det en del av EU:s politik att göra sådan kränkning av den internationella rätten legitim, trots att
fem EU-medlemsstater på goda grunder vägrar erkänna Kosovos oberoende.

Bryssel betonar ständigt att man inte blandar sig i internationella affärer. Om det är sant kan vi inte diktera
hur serberna ska förhålla sig till erkännandet av Kosovo.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) Vi vet alla att västra Balkan behöver ett europeiskt perspektiv. Jag är glad över
att de två betänkanden som vi har debatterat, liksom även resolutionen, bekräftar detta. Jag är också glad
över att det belgiska ordförandeskapet har tagit med EU:s vidare expansion som ett av sina prioriterade
områden.

Det viktigaste för Albanien kommer att vara att garantera en fortsatt stabil demokratisk politisk miljö i landet.
I resolutionen berömmer man med rätta de framsteg Albanien gjorde inom många området i fjol, särskilt
uppfyllandet av de tekniska kriterierna för att genomföra visumfrihet. Utan ordentligt fungerande demokratiska
institutioner och utan dialog inom dessa institutioner kommer det att bli svårt att uppnå ett ytterligare
närmande till EU.

All besvärliga politiska frågor, även – eller i synnerhet – de frågor som kvarstår sedan fjolårets parlamentsval,
kan och måste lösas endast i enlighet med konstitutionen och med respekt för lagarna i landet. Alla albanska
politiker måste hålla detta i minnet.

Tre meningar om Kosovo: Den europeiska processen har redan inletts för Kosovos del, men den kommer
uppenbarligen att bli väldigt långdragen. Oavsett de olika åsikterna om Kosovos status borde
Europaparlamentet bekräfta Kosovos europeiska perspektiv genom denna resolution. Å andra sidan måste
Kosovos invånare kunna uppfylla alla nödvändiga kriterier på vägen mot integration i EU.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE Herr talman! Situationen i Kosovo är fortfarande otillfredsställande, inte
bara på grund av de interna problem om vilka Ulrike Lunacek har utarbetat ett utmärkt betänkande. Det är
av största vikt att vi äntligen får en dialog mellan Kosovo och Serbien och att även Bosnien och Hercegovina
deltar. Dialogen bör utgå från beslutet eller yttrandet från Internationella domstolen. Vi bedrar oss själva om
vi tror det är möjligt att ta ett steg bakåt och omintetgöra självständigheten. I stället måste vi ta ett steg framåt
så att både Kosovo och Serbien kan gå med i EU, kanske till och med hand i hand. Det måste bli vårt mål.

I Albanien är relationen mellan regering och opposition ansträngd och vi måste försöka få till stånd en
lösning. Tyvärr måste jag säga att Doris Pack, som annars är mycket balanserad i sina uttalanden, har blivit
en talesman för regeringen. Jag tycker att det är beklagligt. Här gäller det att inte blanda sig i inre politiska
dispyter och inte göra några uttalanden som kan passa det albanska parlamentet, även om de inte hörs där
borta. Jag tänker inte i detta läge kritisera regeringen för att den vill skapa en jämvikt. Vi i S&D-gruppen vill
ha en lösning. Vi menar att båda parter, regering såväl som opposition, borde hålla sig till överenskommelsen,
nämligen att inrätta en undersökningskommission. Båda parter bör söka få till stånd en lösning inför framtiden,
i synnerhet när det gäller val och valens legitimitet.

Jag hoppas att vi slutligen får en situation i Albanien där valen inte ifrågasätts utan godkänns av båda sidor,
både regering och opposition. Det är det som behövs. Dit når vi inte genom ensidig partipolitik, utan det
krävs en gemensam lösning från regering och opposition. Europaparlamentet borde stödja detta.

Stanimir Ilchev (ALDE). – (BG) Jag vill gratulera författarna till de två resolutionsförslagen eftersom de
lägger fram en likartad objektiv och korrekt bild av samhället i Kosovo och Albanien i dagsläget. Av
beskrivningen förstår vi att vissa gamla problem fortfarande finns kvar, men att det också finns nya. Båda
författarna ska ha en eloge för detta.

Vi måste tänka på att både Kosovo och i än högre grad Albanien, enligt min åsikt, är samhällen med stora
kontraster. Vårt arbete måste inriktas på att hjälpa dem att övervinna dessa kontraster. Denna åsikt går som
en röd tråd genom nästan hela texten i resolutionsförslaget.

Samtidigt som det i Albanien sker en imponerande ekonomisk tillväxt är många regioner upprörande fattiga.
Landet har antagit många lagar men tillämpningen är dålig. Det finns mångfald inom mediebranschen,
samtidigt som medierna utsätts för politiska påtryckningar. Det kommer kanske inte att gå att genomföra
reformer i Albanien om den välkända konflikten mellan de två politiska huvudgrupperna fortsätter.

Jag anser att kommissionsledamot Štefan Füle helt kategoriskt måste uppmana dem att sluta kämpa om
makten och återgå till parlamentariska metoder.
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Lorenzo Fontana (EFD). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! I dessa betänkanden tycker jag mig
kunna se tecken på europeisering till varje pris, en process som EU försöker genomföra i många länder vars
geografiska belägenhet just nu är det enda som är europeiskt med dessa länder.

Jag tycker att det är så när det gäller Albanien, som, vilket det betänkande vi nu debatterar också belyser,
misslyckats med att uppfylla normerna för ett medlemsland på många områden. Jag vill särskilt betona de
problem som är förknippade med den stora informella ekonomin. Områden som ligger inom konvergensmålet
får den största delen av de EU-medel som beviljats. Med tanke på att dessa områden bestäms baserat på BNP
kan man bara fantisera om vilken snedvridning det blir, t.ex. till nackdel för länder som aktivt arbetar mot
skattefusk.

Dessutom kommer visumfriheten att innebära att en ny kader av arbetare kommer till Europa. Med tanke
på dagens ekonomiska situation och arbetslöshetssiffror är det definitivt inte positivt.

Slutligen hoppas jag att man noga kommer att betänka följderna av att ha ett övervägande muslimskt land
som deltar i Islamiska konferensen som medlem i Europeiska unionen.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Herr talman! Det är allas vår önskan och inriktning att upprätthålla
freden, stärka stabiliteten och skapa möjligheter till välstånd, samtidigt som man naturligtvis skyddar
minoriteternas rättigheter och respekterar det kulturella arvet för alla invånare i området och i Kosovo.

Vi måste vara oerhört försiktiga i vårt arbete. Frågan om Kosovo är mycket komplicerad. Det finns inget
utrymme för genvägar. Faktum är att Kosovo har erkänts av 69 länder och av Taiwan sedan 2008, vilket är
ett mycket lägre antal än förväntat. Fem medlemsländer har inte erkänt landet. Samtidigt tror många att
yttrandet från Internationella domstolen om självständighetsförklaringens laglighet kommer att vara oklart
och kunna ifrågasättas. Säkerhetssituationen i norra Mitrovica orsakar åter stora bekymmer.

Jag menar att EU här riskerar att inte kunna uppnå de ädla mål som vi alla stöder om vi följer en stenhård
och endimensionell politik. Jag anser därför att det vore lämpligt att uppmuntra Priština och Belgrad att göra
ett nytt försök att få till stånd diskussioner, i första hand om frågor som har en negativ inverkan på människors
vardag och på kommunikationerna, t.ex. lokala myndigheter, tullar, utbildning, energi, religion och kultur.

Vad gäller Albanien så missade landet den första omgången av visumfrihet på västra Balkan och riskerar på
grund av den politiska krisen att även missa ett andra tillfälle. Jag hoppas att de politiska ledarna i Albanien,
i synnerhet socialistpartiet och dess ordförande, kommer att visa nödvändigt allvar och ansvarskänsla för
att lösa problemen så snart som möjligt.

Slutligen vill jag gratulera min vän Nikolaos Chountis, och även övriga ledamöter, till det utmärkta
betänkandet.

Kristian Vigenin (S&D). – (EN) Herr talman! Trots dagens gemensamma debatt är Albanien och Kosovo
mycket olika varandra. Vad som förenar dem är det europeiska perspektiv som de vid ett flertal tillfällen har
framhållit och bekräftat. Kosovo kämpar för att skapa välfungerande statliga institutioner. Samtidigt är det
fem EU-medlemsstater som fortfarande inte har erkänt dess självständighet. Vi kan inte utöva påtryckningar
på dessa länder för att få dem att ändra sitt beslut. Däremot borde vi kunna samarbeta för att ta fram en
strategi som gör det möjligt för Kosovo att oåterkalleligen närma sig ett EU-medlemskap. Ett första viktigt
steg för att lyckas med denna målsättning är att vi tar initiativ till en dialog om viseringar och inleder samtal
om stabiliserings- och associationsavtalet, eller vad vi nu väljer att kalla det.

När det gäller Albanien måste vi först och främst lösa den pågående politiska krisen, som riskerar att blockera
landets EU-integrationsprocess. Därför menar vi allvar med vårt stöd för Albanien. Vi har ett gemensamt
ansvar för att underlätta en överenskommelse mellan regeringen och oppositionen. Jag är en smula besviken
på ledamöterna från PPE-gruppen. Antingen är de inte nog konsekventa eller så hade de ett alltför begränsat
politiskt inflytande på regeringspartiet i Tirana och deras ledare Sali Berisha. Trots det hoppas jag att de två
största politiska grupperna i Europaparlamentet återupptar sina gemensamma insatser efter
sommaruppehållet, och då med mer framgång.

Alf Svensson (PPE). - Herr talman! Det är ju ganska beska piller som serveras i resolutionen om Albanien
men säkert helt korrekt. Det är alldeles uppenbart att Albanien behöver en bred och genomgripande moralisk
uppryckning. Vi får förstås inte glömma Albaniens historia. För över 40 år sedan besökte jag Albanien. Då
dikterade Enver Hoxha sitt folk. Det var en förfärligt grym diktatur: terror, förtryck och korruption, inget
rättsväsen, ingen fri press, ingen åsiktsfrihet överhuvudtaget. Då för 40 år sedan ansåg svenska studenter –

115Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010



och inte bara svenska studenter och intellektuella – att Albanien var ett mönsterland. Det var då Albanien
hade skrivit in ateismen i sin grundlag!

Jag tror inte att det har varit alldeles enkelt för Sali Berisha att klara av att bygga upp detta land. Det måste
vi någon gång också våga tillstå. Det som behövs, enligt min uppfattning, i ett land som varit nedrivet
värdemässigt och sönderrivet värdemässigt är en förankring i fasta värden. Det är min innerliga förhoppning
att kommissionen satsar just på att Albanien ska få en fast värdegrund. Det är nämligen enbart då, tror jag,
som man klarar av att ta itu med de fasansfulla problem som man har med människosmuggling och mänskligt
slaveri. Det finns ju ingen större skam än detta för ett land. Man kan tala hur mycket man vill om ekonomisk
tillväxt och annat, men så länge människor säljs och behandlas som varor finns det en skam som
kommissionen i allra högsta grad måste anstränga sig för att mota undan.

Victor Boştinaru (S&D). – (EN) Herr talman! Europaparlamentet bör ha en stark och enad syn på den
långvariga politiska krisen i Albanien.

Jag är djupt oroad över den institutionella och politiska krisen i Albanien, som nu redan har pågått i ett år.
Dessutom är jag oroad över majoritetens attityd som försvårar alla kompromisser med oppositionen och
gör landet permanent instabilt. Jag uppmanar majoriteten att föra nära förhandlingar med oppositionen och
uppmanar dem att välkomna det permanenta stödet från de två största politiska grupperna i
Europaparlamentet för att nå en positiv politisk lösning i landet. Det behövs för att Albanien ska komma ur
krisen som ett stabilt land och för att man ska kunna garantera att de albanska medborgarnas demokratiska
vilja respekteras i alla framtida val, samtidigt som man garanterar full och oavbruten parlamentsverksamhet.

Premiärminister Berisha! I stället för att försöka uttala mitt namn korrekt i det albanska parlamentet måste
ni inse att det är den europeiska integrationen som står på spel. Fri visering kanske bara är första steget men
Köpenhamnskriterierna är en nödvändig förutsättning.

György Schöpflin (PPE). – (EN) Herr talman! Betänkandet om Kosovo är mycket bra men jag anser att
kärnan i EU:s politik gentemot västra Balkan sedan länge har varit införandet av demokrati och främjandet
av stabilitet. Det finns tillfällen när dessa två mål inte sammanfaller, där stabilitet i själva verket är en fiende
till demokrati, eftersom status quo, om än i form av förtryck, garanterar stabilitet på kort sikt.

Under lång tid var detta fallet i Jugoslavien i allmänhet och i Kosovo i synnerhet. De flesta ansåg att även om
Jugoslavien långtifrån var någon demokrati var det bäst att bortse från bristerna, eftersom alternativen var
ännu sämre. När det gäller Kosovo har det motsatta visat sig vara fallet. De serbiska myndigheternas behandling
av den albanska befolkningen blev ohållbar och ledde till revolt.

Resultatet blev att väst endast ingrep i begränsad skala. Sedan godtog man motvilligt att Kosovos befolkning
aldrig mer skulle acceptera att styras från Belgrad. Om Serbien skulle återfå makten över Kosovo skulle
resultatet bli mer stabilitet, och självständighet följde. Men detta är bara första steget. Serbien har ännu inte
accepterat den smärtfulla förlusten av en del av sitt territorium. Kosovo har för sin del inlett processen för
att bygga upp demokratin. Det kommer emellertid att ta lång tid, vilket inte är konstigt med tanke på
befolkningens traumatiska upplevelser. Varken demokrati eller stabilitet hjälps emellertid av att man vägrar
att erkänna det självständiga Kosovo. Att erkänna Kosovo är rätt väg framåt.

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Fru talman! Först och främst vill jag gratulera min käre vän Nikolaos
Chountis till hans utmärkta och välavvägda betänkande om Albanien och sedan inrikta mig på betänkandet
om Kosovo.

Målet med Europaparlamentets betänkande bör vara att förmedla ett positivt budskap om Kosovos möjligheter
att bli EU-medlem och samtidigt spegla situationen i EU när det gäller den centrala frågan om regimen i
Kosovo.

I dag har fem medlemsstater fortfarande inte erkänt Kosovos självständighet. Vi är alla överens om att vi inte
kan vrida tillbaka klockan och vi måste snabbt hitta en lösning som alla kan godta. Vårt mål var därför att
hitta en gemensam grund. Vi hittade denna gemensamma grund i beslutet om EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo
(Eulex). I beslutet fastslås att uppdraget ska vara neutralt i fråga om regimen. Därför är jag kritisk till de två
bärande idéerna i Ulrike Lunaceks betänkande. För det första att de medlemsstater som inte erkänner Kosovos
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ensidiga självständighet bör acceptera vad majoriteten betraktar som ett fullbordat faktum och för det andra
att det bara är Serbien som ska göra eftergifter.

För att hitta de kompromisser som parternas geografiska läge och gemensamma europeiska framtid kräver
bör alla sidor vara konstruktiva. Dessutom är vi fortsatt övertygade om att det behövs gemensamt
överenskomna, inte ensidiga, beslut om västra Balkan för att den europeiska integrationen ska lyckas.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Jag vill tacka de två föredragandena och kommissionsledamot Štefan Füle
för deras arbete. Jag hoppas att de albanska politikerna kommer att klara av att arbeta för en bättre europeisk
framtid för sina medborgare och få ett slut på den politiska instabiliteten i landet.

Liberaliseringen av viseringsreglerna måste slutföras senast vid årsskiftet. Det är oerhört viktigt för albaner
och framför allt för Albaniens ungdomar att kunna resa och känna att EU är närmare dem än förut. Albanien
gör konkreta framsteg i sin kamp mot korruption. Fortfarande återstår emellertid mycket arbete. Starkare
åtgärder måste vidtas mot den organiserade brottsligheten och det behövs bättre åtgärder mot penningtvätt,
människohandel och narkotikahandel. Det är viktigt att de mest långtgående rättsliga och administrativa
reformerna genomförs och att rättsstaten stärks.

EU måste ge Kosovo en färdplan för hur systemet med viseringsfrihet ska införas. Förutom alla övriga fördelar
tror jag att detta även kommer att mildra de etniska spänningarna mellan befolkningsgrupperna. Det kommer
att skicka en tydlig signal om att det är möjligt för Kosovo att bli EU-medlem.

Jag uppmanar både EU och myndigheterna i Kosovo att arbeta för att landet snabbare ska uppnå europeisk
integration. Detta inbegriper naturligtvis även skydd för alla nationella minoriteters rättigheter, däribland
deras kulturarv. Våld är oacceptabelt. Kosovo måste stärka rättsstatsprincipen i hela landet. Det är viktigt att
myndigheterna i Kosovo vidtar lämpliga åtgärder mot den organiserade brottsligheten och den utbredda
korruption som finns i alla delar av det ekonomiska och politiska livet.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Fru talman! I dessa tider av internationellt engagemang på Balkan
hade det varit bra med en resolution från Europaparlamentet som inriktades på de problem som befolkningen
i Kosovo har. Tyvärr riskerar vi att missa denna möjlighet om man i den resolution vi antar i övermorgon
inte erkänner att en gemensam ståndpunkt endast är möjlig via en resolution i FN:s säkerhetsråd eller om
parterna kommer överens. Med andra ord kommer vi att missa denna möjlighet om vi inte erkänner att den
internationella rättsstatsprincipen måste gälla, och att internationell rätt inte är en gren av statistiken utan
något mycket precist. Den internationella rätten baseras inte på majoriteter, procentandelar eller antal
medlemsstater som erkänner eller inte erkänner en stat. I den internationella rätten fastställs mycket specifika
kriterier på detta område.

Vi begår också ett misstag om vi antar en resolution där vi inte uppmärksammar att avsaknaden av en
gemensam ståndpunkt inte får hindra EU:s engagemang för Kosovo inom ramen för en dialog om stabilisering
och partnerskap.

EU bör stärka stabiliteten och freden i Kosovo genom att stödja stater med flera religioner, partier, etniska
grupper etc. som respekterar den internationella rättsstatsprincipen.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Kommissionsledamot Štefan Füles ansvarar för ett område som sträcker sig
från Marocko till Azerbajdzjan. Vi kan se att han ägnar mest intresse åt västra Balkan. Jag gratulerar honom
till det eftersom det är mycket viktigt.

Västra Balkan, från Kroatien till Albanien, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, är beläget
mitt i EU. Vi i EU måste äntligen lyckas i våra ansträngningar för att hjälpa till att stabilisera dessa länder och
öka livskvaliteten för befolkningen i denna region.

Problemen i Kosovo började inte i går. De kunde inte lösas inom den federala republiken Jugoslavien och
inte inom Serbien. Nu har problemet lämnats över till EU. Belgrad och Priština bör använda det utlåtande
som den internationella domstolen i Haag förväntas avge i slutet av denna månad som utgångspunkt för att
inleda direkta och förbehållslösa samtal.

Det är realistiskt att förvänta sig ett återförenat Kosovo och Serbien när båda länderna har blivit
EU-medlemmar. Nu behöver vi uppmuntra Belgrads och Prištinas konstruktiva insatser för att se till att
denna process bara tar fem till tio år och inte drar ut på tiden i ytterligare tjugo eller trettio år.
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Talmannen. – Vi går nu över till den del av debatten där ögonkontaktsförfarandet kommer att tillämpas.
Innan vi börjar måste jag påpeka att en minut betyder en minut. Vi ligger redan efter tidsschemat.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Albanien är en grundläggande faktor
för stabiliteten på västra Balkan och i EU:s utvidgningsprocess. Landet tar viktiga steg för att utveckla sin
demokrati, förbättra sin infrastruktur och ställa om sin ekonomi så att den blir öppen och konkurrenskraftig.
Albaniens väg mot EU-medlemskap blockeras emellertid fortfarande av svårigheterna med att stabilisera
partisystemet, vilket till viss del beror på att oppositionen försvårar detta arbete, och det har en negativ
inverkan på utarbetandet och godkännandet av strukturreformer.

Ekonomin hålls fortfarande tillbaka av ett osäkert regelverk, utbredd olaglighet, en stor informell ekonomi
och otillräckliga energi- och transportsystem. Italien har spelat, och spelar fortfarande, en viktig roll för att
stabilisera situationen i Albanien. Italien är Albaniens främsta handelspartner, främsta investerare och främsta
välgörare – 430 000 albaner bor i Italien. För att stärka EU i Medelhavsområdet måste dessa samarbetsformer
emellertid få stöd av åtgärder på EU-nivå, av samarbete på makroregional nivå, som till exempel det
adriatisk-joniska samarbetet.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Fru talman! Kosovo förklarade sig självständigt den 17 februari
2008 och hittills har 69 länder, däribland 22 EU-medlemsstater, erkänt det nya landet. Det är bara fem av
EU-medlemsstaterna som inte har erkänt Kosovo. En av dessa är Spanien, som missade möjligheten att
erkänna Kosovo när det var ordförandeland i EU, kanske på grund av hur det egna landet är uppbyggt.

Vi måste stödja Kosovos utsikter till EU-medlemskap som ett självständigt land, eftersom detta är vad dess
befolkning har beslutat. Vi måste hjälpa och samarbeta med Kosovo så att det uppnår politisk och ekonomisk
stabilitet, och tillsammans med Kosovo arbeta för att förbättra landets förbindelser med Serbien. Detta är
nödvändigt om Kosovo ska kunna stärka sina institutioner och sin demokrati och om det ska kunna integreras
i EU.

Jag uppmanar Spanien att erkänna Kosovos självständighet, eftersom detta är vad dess befolkning har beslutat
och vad EU också har erkänt.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Jag anser att diskussioner om Kosovo, som utgör den sydligaste regionen i
staten Serbien, är problematiska ur ett folkrättsligt perspektiv, eftersom vi väntar på ett utlåtande från den
internationella domstolen i Haag om legitimiteten i Kosovos status inom världssamfundet. Än så länge har
varken den serbiska regeringen eller flera suveräna europeiska länder erkänt legitimiteten i den process som
ledde fram till Kosovos problematiska resa mot självstyrande förvaltning av regionen.

Kosovo kan utan tvekan bli EU-medlem som en del av Serbien, vars legitimitet som en självständig suverän
stat i Europa jag inte tror att någon betvivlar.

Försök från godtyckliga nationalistiska grupper – exempelvis albaner eller andra nationalister – att bryta
sönder fungerande demokratiska stater medför bara lidande för invånarna. Kosovaner har samma rätt att
delta i styret av Serbien som vilken annan etnisk minoritet som helst i vilket annat EU-land som helst.

Jag är övertygad om att vi inte bör ställa serber och kosovaner mot varandra, utan hjälpa dem att hitta en
gemensam väg mot EU-medlemskap.

László Tőkés (PPE). – (HU) Rådets ständige ordförande Herman Van Rompuy besökte nyligen länderna på
västra Balkan. Han höll med om att integreringen av länderna på västra Balkan är avgörande för regionens
framtid. Vid sitt möte med den serbiske presidenten Boris Tadic uttryckte han sitt missnöje med att
integrationsprocessen har tappat fart. Om nu integrationsprocessen är så viktig och verkligen har tappat
fart bör de länder som berörs, Kosovo och Albanien, göra sitt för att påskynda processen. De måste lösa sina
meningsskiljaktigheter med Serbien och inleda förhandlingar och dialog för att påskynda integrationen.
Samtidigt får EU:s politik inte präglas av dubbelmoral. Successivt bör viseringsfrihet även införas för andra
länder som har gjort sig förtjänta av det.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Jag anser inte att Ulrike Lunaceks betänkande speglar alla EU-medlemsstaters
inställning. Kom ihåg att fem av dem – Cypern, Grekland, Rumänien, Slovakien och Spanien – ännu inte har
erkänt Kosovos självständighet.

Mitt land stöder införandet av stabilitet och demokrati i Kosovo, genom att rumänska militärpoliser, poliser
och soldater deltar i Eulex- och Kfor-uppdrag. Rumänien erkänner emellertid inte Prištinas
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självständighetsförklaring, med tanke på de folkrättsliga principer som styr respekten för Serbiens gränser
och suveränitet.

Att erkänna Kosovos självständighet skulle kunna bli ett farligt prejudikat eftersom det saknas en resolution
från FN:s säkerhetsråd i denna fråga. Kosovo har även stora problem med utbredd korruption och organiserad
brottslighet.

Därför kommer jag inte att stödja betänkandet om den europeiska integrationsprocessen i Kosovo.

Doris Pack (PPE). – (DE) Fru talman, herr Swoboda! Jag måste säga emot er. Det är inte mina egna ord. Jag
har citerat våra socialistkolleger i Albanien. Jag citerade ordagrant vad som rapporterades i alla dagstidningar.
Jag sade inte mer än detta. Jag lovordade inte heller regeringen, som består av både socialdemokrater och
demokrater, utan uppgav bara att vi noga skulle följa vad den kommer att göra och vad den har gjort.

Dessutom vill jag säga till Libor Rouček att det han efterlyser redan sker. En undersökningskommission har
tillsatts och denna leds av en socialist. Ni är faktiskt i majoritet i denna kommission. För det andra kan
vallagen, som regeringen eller den styrande gruppen håller med om behöver ändras, bara ändras om de
socialistiska ledamöterna deltar i parlamentssammanträdena och samarbetar. Ni kan inte begära något av
regeringen som den redan har gjort, och som oppositionen vägrar att acceptera eftersom den bojkottar
parlamentsarbetet.

Vi måste bli lite allvarligare här. Jag är helt opartisk. Jag har kämpat hela livet för det rätta i Albanien, nämligen
befolkningens intressen, inte ett politiskt partis intressen. Jag kommer att fortsätta med det så länge jag är
ledamot av Europaparlamentet. Herr Swoboda! En gång i tiden gjorde ni samma sak. Jag beklagar att så tyvärr
inte längre är fallet.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Länderna på västra Balkan befinner sig i ett ytterst svårt läge. Den etniska faktorn
och relationerna mellan majoritetsbefolkningen och de olika minoriteterna har en stark negativ inverkan
på utvecklingen i regionen. EU kan inte ignorera dessa länders problem eftersom denna region är särskilt
betydelsefull för utvidgningsprocessen. Samtidigt som vi är överens om hur viktigt det är med en gemensam
utrikespolitisk röst – och att medlemsstaterna företräder en gemensam ståndpunkt – för att vi ska kunna
stärka EU:s roll i världen är det beklagligt att fem EU-medlemsstater fortfarande inte har erkänt Kosovo,
världens yngsta stat. Framtiden för Albanien och Kosovo, men även för Bosnien och Hercegovina, Montenegro
och Serbien beror på omständigheterna kring deras anslutning till EU i en nära eller avlägsen framtid. Det
ligger i vårt gemensamma intresse att se till att denna integration lyckas. Därför är det viktigt att vi enas om
en gemensam ståndpunkt i de viktigaste frågorna.

Kristian Vigenin (S&D). – (EN) Fru talman! Låt mig bara kommentera Doris Packs andra inlägg i debatten.
Hennes beteende bidrar inte till att hitta en lösning. Med era anföranden och det sätt som ni reagerar på
uppmuntrar ni Sali Berisha och det regerande partiet att förkasta en eventuell uppgörelse med oppositionen.
Jag anser att detta är oansvarigt. Därför uppmanar jag er och er politiska grupp att ändra tonläge och försöka
arbeta med oss för att hitta en lösning, i stället för att uppmuntra Sali Berisha att fortsätta på det sätt vi vet
att han är förmögen till.

Talmannen. – Jag har ingen möjlighet att tilldela fler talare ordet. Jag har redan tilldelat fler talare ordet än
i vanliga fall.

Hannes Swoboda (S&D). – (EN) Fru talman! Jag avstår från att kommentera Doris Pack uttalande.

Vi har två betänkanden och två föredragande – Ulrike Lunacek och Nikolaos Chountis. Det rör sig om två
mycket bra betänkanden som är resultatet av hårt arbete. Jag begriper inte varför parlamentet inte accepterar
att det rör sig om två betänkanden av två föredragande och att vi alltid måste ta omvägen över ett officiellt
uttalande av kommissionen för att kunna behandla dem.

Jag skulle uppskatta om presidiet kunde se över hur dessa resolutioner ska behandlas i framtiden.

(Applåder)

Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag har några kommentarer till en mycket bra debatt
baserad på mycket bra resolutioner.
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När det gäller Lázló Tőkés inlägg i slutet av diskussionen vill jag bara säga att vi talar om utvidgningsprocessen
i allmänna ordalag. Därför anser jag att man kan säga att en utvidgningsprocess behöver kandidater som är
hundra procent redo att ta på sig alla de skyldigheter som det innebär att bli EU-medlem.

Vi behöver två saker. Vi behöver hårdare kontroll av att villkoren verkligen uppfylls. Samtidigt behöver vi
politisk styrning av denna process, eftersom utvidgningen inte bara är en teknisk process. Den är även en
politisk process, och ja herr Tőkés, jag kommer att se till att inte enbart medlemsstater deltar i den politiska
styrningen, utan även ansökar- och kandidatländer. De har mycket att säga i detta avseende.

Jag håller även med Alf Svensson om att när vi bockar av antalet antagna resolutioner och antalet inrättade
institutioner får vi inte förlora helhetsbilden ur sikte. Helhetsbilden innebär att vi gör allt detta för att lägga
en starkare grund för våra värden. Ingen del av lagstiftningen och inga av de nya institutionerna kommer att
lösa de frågor vi inriktar oss på i dagens debatt, men denna starka värdegrund kommer att bli ett användbart
redskap för att lösa och ta itu med dessa frågor.

Det för mig fram till en annan punkt. Låt mig passa på att än en gång bedyra min tacksamhet för initiativet
från parlamentsledamöterna Joseph Daul och Martin Schulz. Det var ett unikt och aldrig tidigare skådat
initiativ och Europeiska rådet har tagit del av det. Jag hoppas verkligen att parlamentet genom denna typ av
initiativ kommer att fortsätta att vara den plats där vi kan hjälpa dem som, oavsett skäl, inte kan lösa sina
inrikesproblem. Jag uppmanar er att bevara ert samförstånd i dessa frågor eftersom det är en förutsättning
för att ni ska kunna spela denna viktiga och mycket användbara roll.

Jag hörde Stanimir Ilchevs uppmaningar om att parterna än en gång borde sätta sig vid förhandlingsbordet.
Jag håller med. Vi har inte lyckats lösa problemen. Det råder ett politiskt dödläge i Albanien. Jag skulle
verkligen vilja att de politiska partierna i Albanien, i stället för att titta bakåt, kunde titta framåt och – som
Hannes Swoboda med rätta påpekade – se till att vi inte ställs inför samma situation efter nästa val, att de
som förlorat valet ifrågasätter resultatet.

När det gäller frågan om vendettor, eller blodsfejder, är detta ett fenomen som kommissionen noga följer.
Det är ett fenomen som verkligen oroar mig, särskilt när det gäller dess inverkan på familjer och framför allt
barn. Det stämmer att detta fenomen har minskat de senaste åren, men vi måste fortfarande tillämpa en
samordnad strategi för att hantera blodsfejder – inklusive brott som begås med stöd av sedvanerätten. Jag
kommer att översända närmare information om vad kommissionen gör i detta avseende.

Jelko Kacin tog upp den våldsamma nedskjutningen av Peter Miletić och andra tog upp de våldsamma
händelserna i Mitrovica nyligen. Medlemsstaterna har fördömt våldet och gjort det mycket klart att våld inte
kan tolereras om man vill nå målen i Kosovo.

Cathrine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens
vice ordförande, har uppmanat ledarna i både Belgrad och Priština att visa besinning i detta viktiga skede,
när vi närmar oss Internationella domstolens utlåtande om Kosovo.

Talmannen. – Jag har mottagit två resolutionsförslag(2), som ingivits i enlighet med artikel 110.2 i
arbetsordningen.

Den gemensamma debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon (torsdagen den 8 juli 2010).

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Jiří Maštálka (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) Mina damer och herrar! I bakgrundsmaterialet till våra debatter
finns det ofta en osynlig koppling mellan den tendentiösa analysen av läget, författarens känslor och de vaga
rekommendationerna. Jag vill klargöra några fakta. För det första förberedde och förklarade sig Kosovo
självständigt i strid med internationell rätt. Grundläggande här är FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244,
enligt vilken Kosovo ska förbli en del av Serbien. Kosovos utbrytning ur Serbien är resultatet av hemlig
diplomati och skum verksamhet och grundas på en politik som präglas av dubbelmoral. För det andra är
inrättandet av vad som i realiteten är två etniskt rena albanska stater intill varandra bara ett tillfälligt förspel
inför skapandet av ett Storalbanien. Att koppla Kosovo till Albanien har hela tiden varit de kosovanska
separatisternas mål. För det tredje har Kosovos självständighet bara erkänts av ett fåtal EU-länder, i huvudsak

(2) Se protokollet.
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de som bär den största skulden till de olagliga bombningarna av Jugoslavien 1999. För det fjärde är det så
kallade självständiga Kosovo helt beroende av andra. Man har skapat en konstgjord stat utan historisk
förankring som inte är ekonomiskt, politiskt eller militärt livskraftig. För närvarande existerar denna stat
bara tack vare utländska donationer och internationell brottslighet. Att utvidga EU till att även innefatta vissa
stater på Balkan är endast en täckmantel för att de kosovanska ”gudfäderna” ska kunna trygga bidrag från
EU-fonder till Priština. Hur bra Europaparlamentet, EU och Europa i allmänhet än klarar av att hantera
Kosovoproblemet kvarstår grundläggande fakta: Kosovos utbrytning stred mot internationell rätt.

Iuliu Winkler (PPE), skriftlig. – (RO) Dagens debatt bekräftar Europaparlamentets ståndpunkt att regional
stabilitet på västra Balkan och en tydlig möjlighet för alla länder i regionen att bli EU-medlemmar är EU:s
prioriteringar. Jag är övertygad om att framtiden för länderna på västra Balkan ligger i EU. Hur lång tid
integrationsprocessen tar beror emellertid på hur de hanterar de problem som de har ärvt, när de blickar
framåt mot en gemensam europeisk framtid.

För Kosovos del är det – trots den positiva utveckling som har skett de senaste två åren sedan
självständighetsförklaringen – nödvändigt att vi 2010 ökar takten i de demokratiska reformerna, sparkar
igång den ekonomiska verksamheten, stärker och decentraliserar förvaltningen, så att de etniska
minoritetsgruppernas rättigheter respekteras fullt ut. Kosovos eventuella framtid inom EU beror i hög grad
på regeringens och den nya förvaltningens insatser för ett demokratiskt Kosovo, och på stabiliserings- och
associeringsprocessen.

Förbättrat regionalt samarbete är avgörande för att EU:s utvidgningspolitik på västra Balkan ska bli effektiv.
Dessa insatser kommer bara att lyckas om de får brett stöd från EU. Därför måste alla medlemsstater erkänna
den nya geografiska verkligheten.

14. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet

15. Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet

16. Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är rådets och kommissionen uttalande om oljeletning och oljeutvinning – risker,
ansvar och reglering.

Paul Magnette, rådets ordförande. – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Tack för er inbjudan till denna
oerhört viktiga debatt. Det är bra att vi får tillfälle att hålla denna debatt om risker, säkerhet och reglering i
samband med oljeverksamheter till havs.

Efter att ha sett den olycka som nyligen inträffade i Mexikanska golfen är det svårt att vara likgiltig när vi
tänker på offren och de mycket allvarliga skadorna på miljön i denna region – som i vissa fall förmodligen
inte går att återställa. Nu måste vi dra all lärdom vi kan av det som har hänt, så att vi kan förhindra att en
liknande katastrof sker i Europa.

Vi är medvetna om att situationen ser annorlunda ut i Europa. Vi har strängare krav för att få bedriva
oljeverksamhet. Vår oljeletning och oljeutvinning sker närmare kusterna och på mycket grundare vatten än
på olycksplatsen i Mexikanska golfen. Trots detta kan vi inte vara nog försiktiga och vi gör rätt i att överväga
en mer förebyggande politik.

Jag vill även framhålla kommissionens dynamiska och aktiva syn. Redan den 11 maj tog kommissionen
initiativ till samråd och intervjuer med branschfolk och den kommer att fortsätta samråden den 14 juli.
Kommissionsledamot Günther Oettinger kommer att förklara detta närmare och bättre än jag. Jag har fått
veta att ni redan debatterade frågan här i kammaren den 18 maj.

Rådet har också behandlat frågan och vi höll en inledande debatt med kommissionen vid vårt senaste möte
i rådet för energi den 31 maj. De inledande informella kontakterna med kommissionen tyder på att vi kan
ta upp frågan igen vid det informella rådsmötet i september. På så sätt kan vi se till att vi håller trycket uppe
på detta område. Vi tog även upp dessa frågor i de olika bilaterala möten med Opec-länderna som hölls så
nyligen som den 28 juni.

Nu måste vi avgöra om det behövs ytterligare lagstiftning på detta område, som redan omfattas av flera
viktiga förordningar om säker drift av plattformar, arbetstagares säkerhet och så vidare. Vi har naturligtvis
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redan Europeiska sjösäkerhetsbyrån och unionens civilskyddsmekanism. Behöver vi något mer? Behöver vi
stärka dessa förordningar ytterligare? Det är den fråga vi måste ställa oss när kommissionen har slutfört sin
analys.

Som jag nämnde håller kommissionsledamot Günther Oettinger – och jag vill än en gång påpeka att han
kommer att förklara frågan bättre än jag kan – på att analysera lagstiftningen och samråder med
medlemsstaterna och näringen. På rådets vägnar skulle jag bara vilja be kommissionen att utvidga sitt
kontaktnät och ta kontakt med andra typer av experter, exempelvis på universitet, så att så många olika
uppfattningar som möjligt kommer till uttryck runt bordet. Tanken är att vi med hjälp av denna omfattande
analys – som jag hoppas snart ska vara färdig – kan planera för en förstärkning av den uppsättning
EU-förordningar och lagstiftning som finns på detta område. Första steget i denna process är en översyn av
förordningen om Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Dessutom kommer vi att bli tvungna att inte bara behandla
frågan om vilka plattformar som för tillfället är i drift utan även vilka som inte längre används och som så
småningom måste skrotas. Detta innebär återigen stora risker och potentiella miljörisker och gör naturligtvis
att frågan om ekonomiskt skadeståndsansvar och hur skrotningen rent tekniskt ska gå till kommer upp.

Det är dessa frågor som rådet vill debattera. Jag kan i varje fall försäkra er om att det belgiska ordförandeskapet
noga tänker följa upp denna fråga, och att vi kommer att fortsätta att uppmärksamma den.

Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. – (DE) Fru talman, herr Magnette, fru Damanaki, mina damer
och herrar! Detta är andra gången i dag som parlamentet diskuterar denna fråga och de potentiella riskerna
i samband med oljeletning och oljeutvinning utanför Europas kust.

Vi har inte legat på latsidan de senaste veckorna. På grundval av en omfattande utfrågning med alla oljebolag
som verkar i Europa utarbetade vi en tjock katalog med frågor om alla säkerhetsproblem. Vi har mottagit
svaren de senaste dagarna och har utvärderat resultaten. Nästa vecka har vi ytterligare en utfrågning med de
17 eller 18 bolag som utvinner olja i Europa och vi kommer att ta upp svagheterna på detta område. Jag har
föreslagit ett informellt möte någon av de kommande dagarna med utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi, eller snarare med deras samordnare,
för att informera dem om de inledande resultaten i samband med dessa svar.

Parallellt med detta har kommissionens tjänsteavdelningar påbörjat en undersökning av den befintliga
lagstiftningen. De bedömer riskhantering, förebyggande, skadebegränsning och uppföljningsåtgärder. Redan
nu står det klart att svaren inte är entydiga och därmed otillfredsställande. Jag har ett nära samarbete med
mina kolleger Maria Damanaki, Kristalina Georgieva och Janez Potočnik inom deras respektive
ansvarsområden. Vi vill att kommissionen ska ha en heltäckande uppfattning i alla dessa frågor, från
förebyggande åtgärder till ansvarsfrågor.

Den viktigaste frågan är säkerheten, och säkerheten måste komma först. Jag anser att säkerhet alltid går före
ekonomiska överväganden. Man kan även säga att säkerheten inte är förhandlingsbar. När det gäller
driftssäkerhet och arbetsmiljö har vi redan standarder som garanterar en hög grad av förebyggande. På
miljöområdet följer ansvarsfrågan principen om att förorenaren betalar. Även här kan man emellertid få
fram ett preliminärt resultat. Mitt mål är att förtydliga det europeiska regelverket och ta det till en ny nivå.
Därför håller jag även ett möte den 14 juli med nationella tillsyns- och regleringsorgan, ministerier och
specialmyndigheter. Med dem tänker jag diskutera de alternativ och åtgärder som krävs för att se till att EU:s
standarder blir så höga som möjligt och tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU.

Jag tänkte ta upp fem centrala punkter där jag anser att det behövs åtgärder, från åtgärder för att förebygga
och avhjälpa olyckor till skadeståndsansvar.

Den första punkten rör nya borrningar. Som ni känner till är det medlemsstaterna som ansvarar för att
godkänna och pröva ansökningar om nya borriggar och nya borrtillstånd. Mitt tydliga råd till medlemsstaterna
är att jag för närvarande inte skulle rekommendera dem att tillåta några nya borrningar – dvs. extrem borrning.
I stället föreslår jag ett tillfälligt stopp för sådan verksamhet. I praktiken innebär detta ett moratorium. Det
bör accepteras. Medan följderna diskuteras noga är det rimligt att förvänta sig att alla som berörs, dvs.
oljebolagen, accepterar att det är svårt att motivera nya tillstånd medan debatten fortfarande pågår.

Våra regeringar kommer att och måste se till att oljenäringen följer högsta möjliga standarder i fråga om
säkerhet och förebyggande. Det är en princip som inte är förhandlingsbar med tanke på de extrema
klimatförhållanden och geofysiska förhållanden som råder.

Den andra punkten rör vilken nivå de förebyggande åtgärderna ska ligga på och hur kontrollerna ska stärkas.
Vi måste undersöka alla beredskapsplaner utifrån bästa praxis, när vi kan lära oss av andra.
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Tillståndsförfarandena måste innefatta kapacitet att reagera i kritiska situationer. Vi måste också ta upp den
ekonomiska bakgrunden, så att ansvaret för skador, dvs. principen att förorenaren betalar, inte bara existerar
i teorin utan även kan tillämpas i praktiken. Utöver skadeståndsansvar för den som var upphov till skadan,
oavsett om denna har begått något fel eller inte, bör vi även undersöka om det, där det är lämpligt, är
meningsfullt med extra försäkringslösningar, obligatoriska försäkringslösningar eller till och med preliminära
lösningar.

Den vanliga arbetsfördelningen mellan nationella myndigheter och deras motsvarigheter på EU-nivå känns
inte helt tillfredsställande. Vi behöver en ny modell, större synergi och effektivare samarbete, kanske till och
med ett system för att granska granskarna. Om några veckor tänker jag därför föreslå för parlamentet och
medlemsstaterna att det nationella ansvaret för kontroll och granskning bör bevaras, men att vi dessutom
bör införa en kontroll av granskarna och en gemensam granskningsstandard på EU-nivå.

Därefter bör vi titta på ett stresstest för befintlig lagstiftning. Min avsikt är att EU ska ha de högsta
säkerhetsstandarderna och den bästa lagstiftningen i världen på detta område. Detta måste accepteras eftersom
de skador som kan uppstå vid en olycka, inklusive ekonomiska skador, klart överväger kostnaderna för att
undvika olyckor.

Sedan måste vi kontrollera om den nuvarande Europeiska sjösäkerhetsbyrån, som har behörighet på
sjöfartsområdet, även har behörighet att inspektera borriggar och oljeplattformar. Vi har behörighet på detta
område, men frågan är hur vi ska utvidga denna behörighet.

Vi måste även titta på medlemsstaterna, liksom på Norge, Medelhavsländerna, Maghrebländerna och, i vår
närhet, Nigeria. Jag vill stimulera en världsomfattande debatt så att det blir omöjligt att liknande
miljökatastrofer kan inträffa i någon region i världen. Till att börja med i de havsområden som ligger i vår
närhet, men i framtiden i hela världen.

Vi måste prioritera grundlighet framför snabba åtgärder. Detta är en ytterst viktig fråga och vi arbetar med
den såväl ur ett rättsligt som ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Ge oss ytterligare några veckor att
ta fram en omfattande handlingsplan som vi kan lägga fram för medlemsstaterna, rådet för energi, andra
rådskonstellationer och parlamentet. Jag räknar med er sakkunskap, ert intresse och ert samarbete.

Maria Damanaki, ledamot av kommissionen – (EN) Fru talman! Jag håller helt med min kollega Günther
Oettinger. Låt mig bara lägga till ett par punkter.

För det första påminner jag er om ett uppenbart faktum, som inte har nämnts tillräckligt de senaste dagarna.
Denna dramatiska olycka skedde till havs. Vad innebär det? Konsekvenskerna är flera. Förutom förlust av
människoliv fick vi en aldrig tidigare skådad ekologisk katastrof som påverkar ekosystemen till havs och vid
kusterna, en ekonomisk och social katastrof för turismen, för fiskenäringen och för många andra verksamheter
till havs och vid kusterna. Som kommissionsledamot Günther Oettinger precis nämnde ger detta oss möjlighet
att analysera befintlig lagstiftning för att kontrollera att den ger fullgott skydd när det gäller riskhantering
och förebyggande. Vi måste också kräva att oljebolagen garanterar fullständig säkerhet i hela sin verksamhet.
Detta är oerhört viktigt. All deras verksamhet måste präglas av fullständig säkerhet och principen om att
förorenaren betalar måste tillämpas fullt ut.

När det gäller mitt specifika ansvarsområde kommer jag att som ansvarig kommissionsledamot, om vi får
ett läge där EU-fisket direkt påverkas av ett oljeutsläpp, vidta de åtgärder som krävs för att så långt det är
möjligt och lämpligt mildra effekterna för fiskare och deras lokalsamhällen.

Det viktigaste just nu är emellertid att ifrågasätta vårt beroende av olja och se framåt mot en bättre förvaltning
av haven. Vårt oljeberoende har ett pris som en stor del av befolkningen och intressenterna på havsområdet
inte längre är redo att betala. Jag känner väl till detta. Därför måste vi inse att det finns en stor potential för
framtida energi från haven. Vi måste lägga större vikt vid förnybar havsenergi – inte bara vindkraft utanför
kusterna, det är uppenbart men jag tänker inte på det. Jag tänker även på havsenergi, till exempel energi från
vågor, tidvatten, utnyttjande av alger och havsvärmen. Dessa energiformer är renare och kommer att hjälpa
oss att klara våra klimatmål och diversifieringen av energikällor. De innebär också enorma möjligheter till
nya arbetstillfällen inom de maritima sektorerna och i kustområdena.

Europa är världens främsta maritima kontinent, och vi bör bli ledande i utvecklingen av hållbara
havsenergikällor. Vi behöver de redskap för en förebyggande politik som Günther Oettinger nämnde, men
samtidigt måste vi skapa möjligheter för att på ett välavvägt och hållbart sätt utnyttja energikällorna till havs.
Hur kan vi uppnå detta?
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Specifik integrerad fysisk havsplanering kan ge oss en sådan möjlighet. Detta är ett centralt instrument för
att sammanjämka motstridiga intressen på havsområdet. Tack vare en sådan planering kan vi förutse framtida
utmaningar och vilka färdigheter som kommer att behövas. Vi vet dessutom mycket lite om djuphavet och
vi måste förstå detta. I dag kan till exempel ingen med säkerhet säga om oljeutsläppet kommer att nå
europeiska stränder, vilket ger oss rätt att oroa oss. Vi behöver helt klart bättre kunskap om djuphavet. Därför
måste vi utöka vår forskningsverksamhet och utveckla vår havsövervakningskapacitet i form av satelliter
och allmän utrustning, och när det gäller att samla in data och ta fram datamodeller.

Vi ser även att det finns ett behov av internationellt samarbete och internationell förståelse. Än så länge är
det endast Förenta staterna som direkt berörs av olyckan, men jag tror inte att jag överdriver om jag säger
att denna katastrof även är en lektion i ödmjukhet. Vi måste utbyta erfarenheter och bästa praxis när det
gäller styrelseformer och katastrofbekämpning.

Sammanfattningsvis kommer EU:s integrerade havspolitik att hjälpa kommissionens pågående arbete och
lägga grunden till en säker, välavvägd och hållbar användning av haven.

Richard Seeber, för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman, herr Magnette, ärade kommissionsledamöter! För det
första vill jag tacka och gratulera kommissionsledamot Günther Oettinger för att han har reagerat så snabbt
och framför allt för att han har kontaktat de ansvariga sektorerna och myndigheterna. Det är bara på så sätt
som vi kan lösa frågan. Även kommissionsledamot Maria Damanakis övergripande synsätt är emellertid
oerhört viktigt.

Jag är emot tillfällig lagstiftning. Katastrofer som denna tyder emellertid på att vi bör utreda hela energifrågan.
Jag tror alla nu inser att vårt beroende av fossila bränslen är kopplat till många risker, och att vi alltid måste
ta hänsyn till dessa risker när vi överväger hur den framtida energiförsörjningen i Europa ska se ut. Därför
måste den kraftiga kritik vi ibland riktar mot förnybara energikällor, oavsett om rör sig om
hållbarhetskriterierna för biobränslen eller den förfulning av landskapsbilden som vindkraftverk medför,
alltid vägas mot det faktum att alternativen faktiskt är de ännu farligare konventionella energikällorna.

Därför anser jag att det är viktigt att vi, trots skillnaderna mellan USA och Europa, bör göra en grundlig
analys av situationen. Som kommissionsledamot Günther Oettinger nämnde bör vi också titta närmare på
specifika aspekter av regelverket eftersom det råder en mycket fragmentarisk situation på detta område i EU.
Det innebär att det kan vara oerhört svårt för den enskilde att veta vad som gäller.

Förebyggande åtgärder och framför allt europeiskt samarbete är oerhört viktigt i händelse av en sådan
katastrof. Vi måste dra den logiska slutsatsen av den föreslagna lösningen i form av en försäkring eller en
fond. Det är enda sättet för oss att ge oljebolagen ett visst mått av säkerhet på lång sikt.

Jo Leinen, för S&D-gruppen. – (DE) Fru talman! Denna katastrof skedde utanför USA:s kust, inte EU:s kust.
Därför kan vi dra lärdom av den och komma fram till vissa slutsatser. Kommissionsledamot Günther Oettinger
nämnde att detta är andra gången vi diskuterar denna fråga. Mitt utskott har också hållit en grundlig diskussion,
och jag tackar er för att vi redan i nästa vecka, tillsammans med samordnarna i utskottet för industrifrågor,
forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, kommer att få reda på
resultaten av er analys så att vi kan fortsätta vårt arbete en bit in i sommaruppehållet.

Jag stöder ert förslag om att införa ett moratorium mot extrem borrning i EU. Vi måste vänta tills vi har
identifierat problemen. Jag stöder även er uppmaning om standardisering på EU-nivå, stränga
säkerhetsstandarder och en europeisk tillsynsmyndighet. Precis som ni sade behöver vi ett system för att
granska granskarna. Det är en tanke som verkligen tilltalar mig. Vi skulle gärna arbeta vidare på det.

Fru Damanaki! Jag tyckte om det ni sade. Denna katastrof måste stimulera till förändringar. Den integrerade
havspolitik som ni efterlyser är ett stort projekt för EU. Jag anser att utnyttjandet av förnybar energi från
havet, oavsett om det handlar om djuphavsströmmar eller andra sätt att utvinna energi som ännu inte har
uppfunnits, verkligen är en central fråga. Institutionerna, inklusive rådet, har visat att de är fast beslutna att
undvika denna typ av katastrof i Europa. Det har även parlamentet och vi kommer gärna att samarbeta med
er för att undvika detta.

Corinne Lepage, för ALDE-gruppen. – (FR) Fru talman! För det första vill jag tala om för kommissionsledamot
Günther Oettinger att det förvånade mig mycket att det han precis har berättat för oss skiljer sig från det som
vi tidigare har hört, och hur glad jag är att kommissionsledamöterna Maria Damanaki och Janez Potočnik,
som också är mycket intresserade av detta ämne, sitter bredvid honom eftersom det visar hur mångfacetterat
detta problem är.
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För närvarande saknas EU-lagstiftning på detta område. Därför måste vi anta sådan, kanske genom att helt
enkelt utvidga tillämpningsområdet för befintlig lagstiftning till andra områden. Jag tänker på Seveso II om
faror och på direktivet om miljöansvar och ersättning för skador.

Frågan om försäkring och en fond måste utredas, så länge som detta inte att minskar producenters och
operatörers ansvar. Principen om att förorenaren betalar måste givetvis tillämpas. Moratoriet är nödvändigt,
man kanske bara under extrema omständigheter. Vi behöver ett moratorium mot nya anläggningar tills vi
har de nödvändiga tekniska resurser som krävs för att täta eventuella läckor. När vi väl har dessa resurser
kan den normala verksamheten återupptas.

Avslutningsvis något om tiden efter oljan. Det är absolut nödvändigt, och vi har nu en möjlighet, att göra
en kostnads- och intäktsanalys som baseras på de faktiska kostnader som utvinningen ger upphov till. När
vi väl kan göra en bedömning av de direkta och indirekta kostnader som de olika energikällorna ger upphov
till tror jag att vi är på god väg mot en hållbar utveckling.

Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen. – (NL) Fru talman! Jag vill tacka kommissionen –
kommissionsledamöterna Günther Oettinger och Maria Damanaki – för deras bidrag i denna fråga. Det
stämmer att vi har diskuterat detta tidigare, men det som särskilt gläder mig är att tonen är annorlunda den
här gången. I maj i år var tonläget helt annorlunda. Då uppgavs att man kunde sova lugnt eftersom allt var
under kontroll, att situationen i Europa inte är jämförbar med den i Mexikanska golfen. Vi kritiserade det
tonläget. Även om situationen inte är direkt jämförbar finns det ändå många oljeplattformar i Nordsjön och
vi borrar allt djupare i Nordsjön för att utvinna olja. Detta innebär en risk som vi måste vara förberedda på,
och kommissionens ton är nu klart annorlunda. Nu talar kommissionen om ett moratorium, om att utöva
tillsyn över tillsynsmyndigheterna och om ansvar för goda styrelseformer. Detta synsätt får stöd av
Verts/ALE-gruppen, men nu vill vi se omedelbara och avgörande åtgärder. Om vi till exempel tittar på
Europeiska sjösäkerhetsbyrån sade ni att ni skulle undersöka om det gick att utvidga dess mandat något. Ni
nämnde inte er kollega, kommissionsledamot Siim Kallas, även om han också redan arbetar med denna
fråga. Jag har följande att säga till er. Låt oss se till att byrån inte bara granskar oljetankrarna utan även
oljeplattformarna. Nu är detta möjligt och till viss del redan på gång. Låt oss lagstifta om det. Vi behöver
större stöd för detta synsätt.

Konrad Szymański, för ECR-gruppen. – (PL) Fru talman! BP:s ansvar för läckan i Mexikanska golfen är bara
en del av sanningen. Det amerikanska inrikesministeriet inspekterade anläggningen två veckor före den
katastrofala läckan. Den amerikanska tillsynsmyndigheten godkände verksamheten vid den bristfälliga
anläggningen 10 dagar före olyckan.

Trots de allt strängare och mer komplicerade reglerna för oljeborrning till havs var det något på regeringssidan
som inte fungerade. Olyckan i Mexikanska golfen får inte bli en förevändning för att stänga liknande
anläggningar runtom i världen. Ett förbud mot oljeborrning till havs i Europa eller USA kommer bara att
leda till en sak – en kraftig ökning av transporterna av olja i tankerfartyg, vilket utan tvekan kommer att
skada miljön.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma den hjälp Taiwan har bistått med. Man har skickat ett av världens
största oljesaneringsfartyg till området. I dag rengör fartyget Mexikanska golfen från olja på ett mycket
effektivt sätt. Detta ofta förbisedda land har gett ytterligare ett exempel på att det tar sitt ansvar i globala
frågor.

Elie Hoarau, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Fru talman! Varje dag får vi mer information om omfattningen
av den miljökatastrof i Mexikanska golfen som beror på den förstörda oljeplattformen.

Vi får emellertid inte glömma att andra liknande katastrofer inträffar på andra platser. Jag tänker särskilt på
vad som händer just nu, och som har pågått länge, i Nigeria. Utöver ett moratorium mot ytterligare borrningar
anser jag därför att vi även måste främja strängare regler – inte bara EU-regler, utan även internationella
regler – om driften av oljeplattformar.

För EU:s del anser jag att man måste utrusta sig med de medel som krävs för att förhindra denna typ av
katastrof. Jag anser även att det är tydligt att allt detta, precis som kommissionsledamot Maria Damanaki
nämnde, kräver ett kraftfullt och tydligt ställningstagande till förmån för förnybara energikällor. EU bör
föregå med gott exempel på detta område.

Pilar del Castillo Vera (PPE). – (ES) Fru talman, ärade kommissionsledamöter, herr Magnette! Det råder
inget tvivel om att katastrofen i Mexikanska golfen har ökat medvetenheten om dessa typer av situationer.
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Samtidigt har den visat på behovet av att vi grundligt analyserar dem och vidtar åtgärder för att förebygga
och motverka dem.

Dessa saker sker även i Europa. De har skett. Jag kommer från Spanien, ett land där vi för inte så många år
sedan hade problem – i de norra delarna av landet – med denna typ av oljeutsläpp till följd av
transportproblem, i detta fall ett problem med ett tankerfartyg.

När vi ställs inför en situation som denna är risken att vi låter våra känslor styra och reagerar utan eftertanke
och därför fattar obalanserade beslut, vilket kan få oönskade konsekvenser. Jag anser att de tio punkter som
kommissionsledamot Günther Oettinger redogjorde för var en mycket viktig och intressant sammanfattning
av problemet, och den går i rätt riktning.

Vi måste agera beslutsamt när det gäller civilt ansvar och partnerskap, komma fram till gemensamma
ståndpunkter tillsammans med Internationella sjöfartsorganisationen, harmonisera medlemsstaternas
lagstiftning på ett bättre sätt etc. Allt detta måste emellertid göras på ett sådant sätt att de åtgärder som vi
vidtar inte får oönskade konsekvenser. Därför måste vi göra en noggrann utvärdering, inklusive en ekonomisk
utvärdering, av vad som behöver göras och vilka effekter detta kommer att få.

Edit Herczog (S&D). – (EN) Fru talman! I historieböckerna kommer katastrofen på plattformen Deepwater
Horizon att tas upp som en av 2000-talets största katastrofer. Det handlar om säkerhet, trygghet och
förebyggande. Och säkerhet, trygghet och förebyggande har ett mänskligt ansikte. Alla industritillämpningar
vi använder, oberoende av sektor, är utformade av människor, byggda av människor och styrs av människor.
Därför måste vi se till att industrier inom och utanför oljesektorn får de färdigheter och den kunskap de
behöver för att i framtiden kunna hantera följderna av mindre eller större olyckor.

Jag anser att vi måste dra lärdom av det som skett för att fortsätta att hantera den långsiktiga utmaningen
som tiden efter oljan innebär. Det gör vi genom att diversifiera våra resurser och tekniker. Vi måste ompröva
och stödja vår strategiska energiteknikplan, inklusive de djuphavstekniker som kommissionsledamot Maria
Damanaki nämnde.

Avslutningsvis måste jag säga att denna katastrof, även om den inte är en naturkatastrof, måste präglas av
insatser som bygger på solidaritet och stöd. För det första för att återställa naturen, men sedan behövs
solidaritet och stöd till de anställda vid företaget – för de anställa vid företaget är offer – som arbetar på andra
ställen i företaget. Vi måste mana till solidaritet med och inom sektorn, för vi har sett att ingen av aktörerna
inom sektorn kunde lösa problemet. Eftersom BP är ett europeiskt bolag måste vi dessutom eftersträva
solidaritet inom EU. BP har anställda, europeiska arbetstagare, och de måste också få ta del av vår solidaritet
så att de kan behålla sina arbeten i framtiden.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – (NL) Fru talman! Parlamentet fortsätter att kritisera kommissionen och
rådet, men jag måste vara ärlig och säga att jag är mycket imponerad av såväl rådets som kommissionens
uttalanden.

Låt mig först vända mig till kommissionen. Det här är kommissionen som jag vill se den: en beslutsam,
ambitiös kommission som visar prov på ledarskap. Ni har till och med använt ordet ”moratorium”, vilket
låter som musik i våra öron, även om det ur er synvinkel naturligtvis var en vädjan till medlemsstaterna om
att lugna sig lite med nya godkännanden. Jag har följande fråga till rådet: Kan ni svara på detta med en gång?

En viktig lärdom vi kan dra av oljekatastrofen i Mexiko är naturligtvis att vi måste upphöra med vår ständiga
jakt på fossila bränslen på de mest omöjliga platser. Det är den viktigaste lärdomen. Vi behöver en snabbare
övergång till hållbar energi. Därför ber jag kommissionsledamöterna, när det till exempel gäller bidrag till
kol i vårt eget Europa, att visa samma beslutsamhet och ambition som de har gjort i sina uttalanden här i
dag. Det borde hålla er sysselsatta de närmaste fjorton dagarna. Fortsätt ert goda arbete och fortsätt att hålla
er till reglerna.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Fru talman, herr minister, ärade kommissionsledamöter, mina damer och
herrar! Jag vill tacka kommissionen för den tydliga och konsekventa fempunktsplan som den har lagt fram
i dag. Jag tycker att det är en utmärkt plan och jag kan försäkra er om att parlamentet gärna samarbetar,
särskilt när det gäller moratoriet, uppdateringen och revideringen av lagstiftningen, tillsynen av
tillsynsmyndigheterna, revideringen och förbättringen av beredskapsplanerna och ökad öppenhet och insyn.
Ett exempel på vad parlamentet skulle kunna bidra med är att uppmana samtliga medlemsstater att lägga ut
alla sina inspektionsresultat på en webbplats så att de blir tillgängliga för alla.
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Låt mig nu vända mig till det belgiska ordförandeskapet. Jag vill säga några ord till Paul Magnette. Tack för
att ni har åtagit er att arbeta med oss i dag. Låt mig emellertid även ge er ett råd. I september i år kommer vi
att ha ett möte i Ospar-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. Ett ministeruttalande
kommer att göras om sjöfartssäkerhet och jag tycker att ni borde passa på att utnyttja detta möte för att se
till att konventionen innehåller tillräckliga garantier för en oberoende utvärdering av vad som verkligen
hände och en oberoende och tydlig utvärdering av befintlig lagstiftning. Det finns mycket ni kan göra på
detta område.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Vi inser alla hur omfattande och stor miljökatastrofen i Mexikanska golfen
är. Det har redan gått nästan två månader sedan vår senaste debatt om säkerhet på borrplattformar till havs.
Under den tiden har det även hållits en debatt i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. I tre
månader har miljontals råolja utan uppehåll strömmat ut i Mexikanska golfen och förstört hela regionens
ekosystem. Oljebältet har redan nått Floridas kust, och hotar Kuba och Mexiko. Saneringen efter denna
tragedi har också inneburit enorma kostnader. Oljebolaget BP har meddelat att kostnaderna för att bekämpa
det katastrofala utsläppet av råolja i Mexikanska golfen redan uppgår till 3 miljarder US-dollar.

Mot bakgrund av detta vill jag uttrycka mitt stöd för förslagen om att inrätta en särskild fond och behovet
av att försäkra sig emot råoljeutsläpp i EU:s vatten. Jag anser att oljebolagen, även om de minimerar risken,
också borde vara redo att bära det ekonomiska ansvaret i händelse av en katastrof. Att inrätta en fond av
detta slag skulle ge ett visst skydd och skulle visa att de egna investeringarna präglas av miljöansvar och
socialt ansvar. Dessutom anser jag att det är viktigt att införa ett enhetligt system för tekniska inspektioner
av plattformar i EU:s territorialvatten, regelbundet utvärdera deras säkerhet och göra dessa utvärderingar
tillgängliga för allmänheten.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Fru talman! Jag vill tacka Maria Damanaki och Günther Oettinger. Deras ord
ger oss hopp. Även om Mexikanska golfen alltid kommer att vara långt bort kan katastrofen påverka även
vårt djurliv, särskilt fisken. Om oljan från Mexikanska golfen driver ut i den öppna Atlanten kan den påverka
lekplatserna för exempelvis den europeiska ålen, som var utrotningshotad redan före oljekatastrofen.

Detta är inte någon naturkatastrof utan en otrolig katastrof orsakad av den mänskliga faktorn. Därför måste
vi göra allt vi kan för att se till att något liknande aldrig sker igen. Vi ansvarar för säkerheten på europeiska
oljeplattformar. Vi måste se över lagstiftningen, för EU:s miljöansvarsbestämmelser gäller inte vid
oljekatastrofer på öppet hav.

Bara i Nordsjön finns det 400 oljeplattformar. Med tanke på att EU har 320 000 km havskust är det viktigt
att vi rör oss bort från olja och mot en framtid som baseras på förnybara energikällor. Jag uppmanar
kommissionen att lägga fram konkreta förslag och att agera snabbt.

Herbert Reul (PPE). – (DE) Fru talman, herr Magnette, ärade kommissionsledamöter, mina damer och
herrar! När katastrofer inträffar finns det ett akut behov av smarta lösningar för att se till att sådana katastrofer
aldrig inträffar på nytt. Vi måste emellertid undvika att överdramatisera situationen.

Herr Oettinger! Jag är ytterst imponerad av hur kommissionen hittills har hanterat detta problem. Det är
klokt att analysera problemen och omständigheterna i frågan och sedan identifiera lösningar, i stället för att
ta fram lösningar innan omständigheterna har utretts fullständigt. Jag välkomnar denna strategi. Det finns
inget alternativ. När allt kommer omkring har vi 10 166 olje- och gasutvinningsanläggningar i drift i Europa,
80 procent av dessa till havs. Denna fråga måsta tas på allvar.

Samtidigt är det sant att det problem som precis har beskrivits uppstod i USA och att vi inte har haft några
sådana problem de senaste årtiondena. Det får dock inte göra oss självbelåtna. Vi måste noggrant fundera
över vad som behöver förändras och var förändringarna krävs. Framför allt bör vi undvika att tillämpa
principen ”katastrofen hände där borta – det viktiga vi kan göra här är att göra några förändringar och utfärda
nya rekommendationer”. Situationen får inte beskrivas som värre eller lindrigare än den är. I stället behöver
vi en seriös, grundlig strategi. Jag anser att den strategi vi har valt är både rätt och rimlig.

Jag är också tacksam över att vi, både utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för
industrifrågor, forskning och energi, kommer att få närmare information om den vidare utvecklingen nästa
vecka. Jag anser att kommissionen bör fortsätta med denna väl övervägda, rationella och seriösa strategi. På
samma sätt som den inte bör tvingas till snabba åtgärder bör den inte heller bidra till att trivialisera frågan.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Fru talman! Tack ärade kommissionsledamöter. Som kommissionsledamot
Maria Damanaki nämnde hotar oljebältet faktiskt hela Atlanten och hotar att nå våra stränder. Det gladde
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mig att kommissionsledamot Günther Oettinger nu har börjat fundera på det förslag som jag och Corinne
Lepage lade fram här i parlamentet under vår förra debatt om ett moratorium. Herr kommissionsledamot!
Detta moratorium borde inte vara tillfälligt. Vi behöver ett permanent moratorium, precis som Förenta
staterna har för de flesta av sina oljefält.

Det gläder mig också att ni tar upp frågan om miljöansvar. Vi behöver ett ändrat regelverk. Vi behöver veta
vem som har ansvaret och vem som ska betala för sådana olyckor. Nu när ni har inlett denna debatt bör ni
även titta på frågan om miljöansvar i samband med borrning efter naturgas och koldioxidlagring på
havsbotten.

Som kommissionsledamot Maria Damanaki påpekade är den enda lösningen i slutändan kanske att vi gör
oss oberoende av kol så fort som möjligt.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! De senaste veckornas naturkatastrof i
Mexikanska golfen måste bli en varning till alla. Om en liknande händelse skulle ske i ett innanhav som
Medelhavet, som har en ofattbart stor biologisk mångfald utan motstycke i hela världen, skulle följderna inte
gå att föreställa sig.

I samband med detta ingav jag förra veckan en skriftlig fråga där jag påpekade att oljeplattformarna till havs
omfattas av mindre bindande ansvarsbestämmelser än stora industrianläggningar. Det innebär att om det
sker ett oljeutsläpp är oljebolaget bara ansvarigt om det begick ett fel eller agerade vårdslöst, och det är endast
i så fall som det är skyldigt att betala för de miljöskador det har orsakat.

Av de 103 industriolyckor som inträffade 2008 inträffade 17 på oljeutvinningsplattformar. Även om tillsyn
och kontroll av oljeplattformar är de nationella myndigheternas ansvar skulle ett EU-initiativ som syftar till
att öka säkerheten på oljeriggar utan tvekan vara en viktig signal. Att riskera Europas miljöarv kan visa sig
vara ett misstag som vi, och framför allt kommande generationer, inte kan reparera. Därför efterlyser jag
ökad säkerhet och bättre kontroller för allas bästa.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Fru talman! Explosionen på oljeplattformen Deepwater Horizon har
orsakat den största oljekatastrofen i historien. Hittills har hundratals miljoner råolja strömmat ut i Mexikanska
golfen och lett till att många såväl havslevande som landlevande djur har dött. De globala konsekvenserna
för ekosystemet är katastrofala.

EU måste på ett konstruktivt sätt bidra till skärpt lagstiftning för utvinning av olja så att oljebolagen inte kan
ta genvägar när det gäller kvaliteten på de material som används eller de säkerhetsåtgärder som tillämpas.
Kostnadseffektivitet får inte användas som ett argument när vårdslöshet hotar människors och djurs hälsa.
En starkare inriktning på förnybara energikällor kan dessutom vara svaret på den ökande energiförbrukningen
världen över.

Mitt budskap till kommissionen är att vi måste få till stånd förändringar på detta område. Vi måste röra oss
bort från fossila bränslen och mot biobränslen. Vi måste minska vårt beroende på detta område.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Fru talman! Kommissionsledamöterna Maria Damanaki och
Günther Oettinger har gett oss mycket intressant information här i kammaren i dag. Informationen bekräftar
att kommissionen snabbt vidtog en rad åtgärder efter katastrofen i Mexikanska golfen. Sanningen är emellertid
att resultaten av samtalen och de beslut som har fattats fortfarande i mångt och mycket är preliminära. Vi
måste komma ihåg att vi talar om säkerhet och ansvar vid utvinning av råolja. Misstag på detta område leder
till att både naturförlusterna och de ekonomiska förlusterna blir enorma.

Detta borde utgöra en stark drivkraft för EU att införa ett tillfälligt moratorium mot nya borrningar. Vi bör
vara extra försiktiga innan vi är säkra på att utvinningen kommer att ske på ett säkert sätt.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Låt oss skydda havet och alla europeiska
länders kuster från föroreningar. De är våra skattkammare och gynnar turismen och ekonomin i våra länder,
och bidrar till att länderna rent allmänt är så välmående.

Det behövs forskning om nya energikällor. Att riskera ekosystemen till lands och till havs måste emellertid
vägas upp av tillsyn som utförs av myndigheter på nationell nivå och på EU-nivå, så att vi undviker en orättvis
och aggressiv oljeletning och oljeutvinning. Italien har nyligen täppt till de luckor i lagstiftningen som innebar
att vissa plattformar tidigare kunde göra intrång på våra vackraste kuster. Jag vill tacka Italiens miljöminister
Stefania Prestagiacomo för detta och hoppas att all nationell lagstiftning kommer att skydda våra kustmarker,
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deras livsmiljöer och livskvaliteten för de människor som bor i områden som kan bli föremål för dessa
verksamheter.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman! Sedan oljeplattformen Deepwater Horizon sjönk i Mexikanska
golfen har miljontals olja strömmat ut i havet varje dag. I sin riskanalys för borriggen bedömde BP att riskerna
för en olycka som allvarligt skulle hota miljön var föga troliga eller nästan omöjliga. Än en gång vet vi att
sanningen är en annan.

President Barack Obama har tillsatt en undersökningskommission som i mitten av juli ska börja titta på
frågan om reglering av oljeborrning på djupt vatten och riskhanteringsfrågor. Vi kan endast nå nya oljekällor
genom borrning på djupt vatten. Så sent som förra veckan utfärdade Norge tillstånd för nästan 100
provborrningar i Nordsjön.

Kommissionsledamot Oettinger! Jag stöder era insatser för att nå högsta möjliga säkerhet ur ett europeiskt
perspektiv – vilket i högsta grad gynnar människors hälsa och en sund miljö.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Jag vill också tacka kommissionen för uttalandena.

Det finns ingen produktionsmetod som är 100 procent säker. Det finns alltid en viss risk. Frågan är emellertid
hur stor risk bolagen tar i varje enskilt fall. Produktionskostnaderna kan vara astronomiska, beroende på
områdets geologiska särdrag. Detta kan få ett bolag att ta stora risker för att se till att det går med vinst. Det
är mycket billigare för oss att utöka åtgärderna för att se till att produktionen sker på ett säkert sätt än att
försöka hitta lösningar efter en olycka.

Lagstiftningen måste vara sträng nog för att undvika denna typ av olyckor. Dessutom måste vi se till att bolag
som verkar i europeiska vatten kan bära de ekonomiska kostnaderna vid skador på miljön och samhället i
ett värsta scenario.

Jag sällar mig till Boguslaw Sonik och uppmanar kommissionen att överväga inrättandet av en nödfond så
att vi kan försäkra oss om att skadorna täcks, även när kostnaderna överstiger förorenarens ekonomiska
kapacitet.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) År 2030 förväntas den globala efterfrågan på olja vara tre gånger
högre än just nu. Bara i EU kommer oljan att stå för 35 procent av efterfrågan på primärenergi.

Anläggningarna för att utvinna olja och transportinfrastrukturen inom oljesektorn håller på att åldras. Under
den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen finns det relativt få möjligheter att investera i oljeindustrins
infrastruktur. Jag anser att både kommissionen och medlemsstaterna i högre grad behöver samordna sina
insatser för att underlätta investeringar inom denna sektor, särskilt för att undvika negativa konsekvenser
till följd av eventuella miljökatastrofer och för att garantera tryggad energiförsörjning i EU.

Jag stöder också åtgärder för att intensifiera dialogen med de stora oljebolagen och för att fortsätta EU:s
politik inom denna sektor, i syfte att undanröja, eller åtminstone minska, de negativa effekterna av oljeletning
och oljeproduktion.

Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. – (DE) Mina damer och herrar! Tack för denna debatt. Maria
Damanaki, min personal och jag själv har tagit del av era bidrag och era konstruktiva förslag och jag
återkommer gärna till dem de kommande veckorna.

Jag vill kommentera fyra specifika punkter. För det första, samtidigt som medlemsstaternas behörighet måste
respekteras, vill jag uttryckligen råda dem att i nuläget inte bevilja några nya tillstånd. Jag anser att ett
moratorium mot att handlägga ansökningar om nya borriggar och fatta relevanta beslut är en rimlig reaktion
i nuläget och att nya projekt därför kan skjutas upp till ett senare datum.

Vi arbetar på en energistrategi för 2020–2050. Den avgörande faktorn är vilken roll oljan ska spela de
kommande årtiondena. Trenden i hela världen är faktiskt att efterfrågan på olja ökar. Jag är tveksam till om
vi verkligen behöver mer olja i Europa. Mitt mål i våra strategier för 2020–2050 är att vi ska klara oss med
mindre olja, att motivera detta synsätt och vidta lämpliga åtgärder. Med andra ord ser jag fram emot att
minska oljeförbrukningen. Detta går att uppnå inom industrin, privathushåll, uppvärmning och på andra
områden, exempelvis oljedriven elproduktion. Naturligtvis finns det ett område som är extra känsligt,
nämligen transportsektorn. Trots att vi kommer att bygga ut våra järnvägsnät de kommande årtiondena
kommer olja att fortsätta att vara den främsta energikällan på luftfartsområdet, både för passagerar- och
godsbefordran, och för tunga godstransporter på väg. Vi kan förbättra energieffektiviteten och på så sätt
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minska efterfrågan, och viss efterfrågan kan bytas ut eller undvikas, men utan olja kommer det att vara
omöjligt att bedriva luftfart och tunga godstransporter på väg de kommande årtiondena.

När det gäller bilar strävar vi även efter förnybara energikällor inom transportsektorn och sätter upp målet
10 procent förnybar energi senast 2020. För närvarande finns det mer än 200 miljoner registrerade bilar i
EU:s medlemsstater. Om vi lyckas få fem miljoner av dessa att vara elbilar till 2020 kommer det att vara en
enorm framgång.

Då återstår emellertid fortfarande 200 miljoner bilar med diesel- och bensinmotorer som går på olja.
Elektromobilitet är med andra ord något som är på gång, men hur effektiva vi än är kommer oljan fortfarande
att vara nödvändig de kommande årtiondena om man accepterar de nuvarande enskilda rörelsemönstren
och om man har ett intresse av biltillverkning. Därför kommer vi att fortsätta att behöva olja under relativt
lång tid framöver och vi bör inte låta vårt beroende av tredjeländer stiga till 100 procent, framför allt eftersom
tredjeländer ofta inte uppfyller våra kontroll- och säkerhetskrav i samma utsträckning som medlemsstaterna
och de bolag som verkar här i EU.

Jag vill även ta upp frågan om ansvarsskyldighet och skador. Jag stöder full ersättning och principen om att
förorenaren betalar, oavsett om denne bär skuld till föroreningen eller inte, liksom företagens betalningsansvar,
inklusive personligt betalningsansvar.

Att redan från början fastställa preliminära lösningar skulle generalisera principen om att förorenaren betalar
och överföra en del av kostnaderna på allmänheten, vilket skulle minska bolagens intresse av att undvika
skador.

För det andra bör vi titta på huruvida vi bör föreslå obligatorisk försäkring utifrån orsaken till skadan och
dess omfattning. För det tredje uppstår frågan om huruvida medlemsstaternas skatterättsliga bestämmelser
innehåller tillräckligt omfattande bestämmelser om ansvarskyldighet och skador. Och för det fjärde måste
vi diskutera hur fonden ska finansieras.

Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om sysselsättning. BP, Shell, Total och andra bolag är stora europeiska
arbetsgivare som står för ett stort antal arbetstillfällen, vilket innebär att människors försörjning står på spel.
Jag anser att det är viktigt att behålla arbetstillfällen i energisektorn. Jag vill inte spekulera, men de europeiska
affärstidningarna är fulla med artiklar där man frågar sig om BP kommer att förbli ett självständigt globalt
företag baserat i Europa.

Den fråga som står på spel i detta sammanhang är marknadsvärde och vissa tänkbara förändringar. Om BP
är baserat i Europa kan vi naturligtvis hålla det ansvarigt, medan en ändrad ägarstruktur skulle försvaga EU:s
ståndpunkt i alla frågor som rör säkerhet mellan politik och privata företag – jag tänker inte gå in på de
antaganden man kan göra i samband de statliga kinesiska bolagen.

Jag rapporterar gärna tillbaka till er de närmaste dagarna via samordnarna i utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Sedan kommer jag att återvända
hit till parlamentet under hösten med våra fullständiga förslag.

Maria Damanaki, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! För det första vill jag tacka alla ledamöter i
Europaparlamentet för denna mycket konstruktiva debatt. Precis som kommissionsledamot Günther Oettinger
nämnde har vi en mängd förslag att ta ställning till.

Till dem som begär omedelbara och effektiva reaktioner vill jag bara säga att moratoriet kommer att ge oss
tid att kontrollera vår lagstiftning och se vad som behövs. Vi kommer att återkomma till detta, och detta är
inte slutet på förfarandet. Jag vill även framhålla att vi framför allt kommer att prioritera utvidgningen av
Europeiska sjösäkerhetsbyråns behörighet till att även omfatta oljeborrning. Det är något som vi måste göra,
och vi är fullt införstådda med att vi måste göra detta.

När det gäller kraven på konkreta och påtagliga resultat i fråga om förnybar energi vill jag bara säga att EU:s
2020-strategi, kommissionen strategi, inriktas på att ge forskningen den finansiering och stimulans som
krävs för att nå resultat. Ett av våra mål i ramprogrammet för forskning i nästa budgetram kommer att vara
– och det är något som vi prioriterar– förnybar havsenergi. Jag anser att detta är en positiv reaktion på era
förslag.

Paul Magnette, rådets ordförande. – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Även jag vill tacka för debatten.
Detta var min första debatt under detta ordförandeskap och jag är mycket nöjd över att jag har fått delta i
en sådan rik och livlig debatt som både visar att det finns ett brett samförstånd bland ledamöterna och ett
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förhållandevis starkt stöd för kommissionens förslag. Min uppgift är att se till debatten fortsätter i rådet och
att vi kan återskapa detta breda samförstånd och denna samstämmighet där.

I slutet av denna debatt ser vi tydligt hur en allmänt accepterad politik för EU bör se ut och vi kan tydligt se
att i slutändan gäller ordspråket ”inget ont som inte för något gott med sig”. Om denna katastrof, som skedde
långt från oss, gör det möjligt för oss européer att gå igenom vår lagstiftning för att se till att den stärks, även
om vi inte hotas av en katastrof, och ser till att en sådan katastrof inte kan inträffa, kommer denna katastrof
att ha fört något gott med sig, och vi kommer åtminstone att ha dragit alla lärdomar vi kan från den. Precis
som många har sagt måste vi se över våra förebyggande regler. Vi måste undersöka dem, naturligtvis efter
att ha samarbetat fullt ut med sektorn, med de offentliga myndigheterna och tillsynsmyndigheterna, men
även – och jag framhåller denna punkt för kommissionens skull – med oberoende experter, så att vi kan vara
säkra på att vi har tagit del av alla olika uppfattningar i dessa frågor. Om det behövs bör vi fortsätta denna
process tills vi har en uppsättning förordningar som nästan med säkerhet garanterar – för det finns ingen
absolut säkerhet på detta område – att sådana olyckor aldrig kan inträffa igen. Kommissionens förslag om
ett moratorium är ett grundläggande förslag och än en gång lovar jag att rådet ska diskutera frågan och fatta
ett beslut så snart som möjligt.

Den andra grundläggande principen är principen om att förorenaren betalar, och därmed förslaget om en
form av försäkring som har två fördelar: för det första ser vi till att om en olycka inträffar – vilket vi naturligtvis
inte vill – kommer de ansvariga inte att komma undan sitt betalningsansvar. Detta är oerhört viktigt. För det
andra, om försäkringssystemet är utformat på ett tillräckligt bra sätt och är tillräckligt kraftfullt kommer det
att få en avskräckande effekt så att alla som överväger farlig borrningsverksamhet kommer att förmås att
låta bli på grund av de försäkringsvillkor som de kommer att omfattas av. Detta är en extra fördel med denna
typ av system.

Sedan kommer det givetvis att bli nödvändigt att ändra och se över alla ansvarsbestämmelser och
mekanismerna för att ingripa i händelse av en olycka. Jag har precis nämnt att det vore bra om vi kunde se
över Europeiska sjösäkerhetsbyråns regler, så att vi ser till att de, och våra civilskyddsmekanismer, ger oss
alla de resurser vi behöver för att reagera i händelse av en olycka. Vad denna olycka till sist framför allt
påminner oss om är att vi i EU var extra framsynta när vi i december 2008 antog vårt klimat- och energipaket,
de berömda 20/20/20-målen. Det är på sätt och vis ett lyckligt sammanträffande att precis när den förra
amerikanska administrationen än en gång beslutade sig för att utföra riskabla borrningar i Alaska under de
mest extrema förhållanden som man kan tänka sig, gjorde EU raka motsatsen och försökte åstadkomma
verklig energieffektivitet och en genuin omställning i riktning mot förnybara energikällor. Vi kan bara glädja
oss åt detta och vi måste fortsätta att tala om för omvärlden att detta åtagande som gjordes för 18 månader
sedan blir starkare för var dag som går.

Den 30 juni var sista dagen för medlemsstaterna att lämna in sina nationella handlingsplaner för att utveckla
förnybara energikällor. Jag vet inte om samtliga medlemsstater har lämnat in sina handlingsplaner. Jag är
säker på att kommissionen utövar det tryck den kan på medlemsstaterna för att få in planerna innan fristerna
löper ut. Belgien lämnade in sin handlingsplan 48 timmar för sent. Jag ber om ursäkt för detta men den har
åtminstone lämnats in. Handlingsplanerna är dokument som visar att denna gång är den industriella
omställningen verkligen på gång. Denna gång har varje medlemsstat undersökt alla de interna processer
som krävs för att slutföra denna omställning och har samtidigt uppmärksammat dess potential och det
enorma arbete som ingår.

Detsamma gäller bedömningen av energieffektivitet. Fru kommissionsledamot! Som ni vet – och som ni
kanske också vet mina damer och herrar – är ordförandeskapet mycket angeläget om att göra snabba framsteg
på energieffektivitetsområdet. Energieffektivitet är det viktigaste politikområdet. Politiska riktlinjer om
förnybar energi är väl bra, men det vore ännu bättre om vi inte förbrukade någon energi alls. När det gäller
byggnader vet vi – och det trots de förordningar som vi nyligen har antagit, bland annat om byggnaders
energieffektivitet – att vi fortfarande kan göra stora energibesparingar i EU i fråga om uppvärmning, industrin
och transporter. Det har visats i en rad studier.

Om vi tittar på utvärderingarna av den lagstiftning som reglerar privatfordon – till exempel bilar – kan vi se
hur effektiv denna är. Den har spelat en viktig roll för att minska de europeiska bilisternas användning av
fossila bränslen, särskilt olja, vilket visar hur relevant denna politik är. Fru kommissionsledamot! Som ni vet
väntar vi på de första resultaten av utvärderingen av handlingsplanen om energieffektivitet så att vi så snart
som möjligt kan börja arbeta på en andra, mycket ambitiös, plan.

Vi kommer även att undersöka förnybara energikällor till havs. Av uppenbara geografiska skäl är Belgien
särskilt intresserad av Nordsjön. Nyligen såg vi, tillsammans med åtta andra medlemsstater och en
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icke-medlemsstat, som också har plattformar och bedriver oljeutvinning och oljeborrning i Nordsjön –
nämligen Norge – till att ett avtal om att gemensamt bygga en vindkraftspark i Nordsjön undertecknades av
oss tio. Detta är ett av världens största projekt någonsin när det gäller att utveckla förnybar energi. Samtidigt
har vi börjat överväga att utveckla andra förnybara energitekniker vid dessa vindkraftsparker så att vi kan
utnyttja havets kraft för att generera energi. Detta är också en fråga som vi kommer att återkomma till, även
om en omfattande debatt fortfarande kommer att pågå under tiden eftersom vi måste slutföra handlingsplanen
för 2011–2020 under vårt ordförandeskap. Med andra ord måste vi förverkliga vår energivision för de
kommande tio åren. Det innebär att vi måste omsätta de berömda målen i 2020-paketet i specifika, konkreta
förslag, och ta fram lösningar för hur dessa ska finansieras. Vi måste också inleda debatten om färdplanen
mot 2050, visionen för 2050, vilket utan tvekan är hörnstenen i alla våra åtaganden. Vissa forskare säger
nu att EU har en verklig chans att nå målet om 100 procent förnybar energi 2025 om vi genomför en effektiv
energieffektivitetspolitik och utvecklar förnybara energikällor. Det innebär att vi kommer att slippa fossilt
bränsle om ungefär 40 år.

Detta är annan debatt som vi med nödvändig ambition måste föra och ta initiativ till.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga frågor (artikel 149)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig. – (LT) Det har talats mycket om vad vi bör göra för att
undvika händelser som de Mexiko i framtiden. Detta är särskilt relevant för oss i Litauen, eftersom en
oljeutvinningsplattform från en icke EU-medlemsstat är placerad nära vår kust. Vid en olycka på denna
plattform skulle vi få en miljökatastrof på EU:s stränder, världens mest förorenade hav. Dessutom har det
än så länge inte slutits något avtal med de stater som ansvarar för plattformen om sanering efter en olycka
på denna plattform. Något liknande kan inträffa om det skulle ske en olycka med rörledningen Nord Stream
på botten av Östersjön. Dessa tre fall har en gemensam nämnare – de miljökonsekvensbedömningar som
utförs betalas av kunderna och är därför varken oberoende eller objektiva. Jag vill att det inleds diskussioner
om att inrätta ett system som garanterar oberoende miljökonsekvensbedömningar. En viktig del av ett sådant
system skulle vara en fond som finansierades av berörda bolag och som förvaltades av oberoende institutioner
som skulle finansiera miljökonsekvensbedömningar och på så sätt se till att de blir objektiva. Å andra sidan
måste vi se till att dessa regler om objektivitet tillämpas på alla miljökonsekvensbedömningar, inte bara de
som utförs av EU utan även de som utförs av tredjeländer.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: ANGELILLI
Vice talman

17. Situationen i Kirgizistan (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Kirgizistan.

Catherine Ashton, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik. – (EN) Fru talman! Sedan vi senast diskuterade Kirgizistan under plenarsammanträdet den
20 april har det skett ytterligare dramatisk utveckling i landet. I början av juni upplevde de södra provinserna
av Kirgizistan ett allvarligt utbrott av våld mellan etniska grupper, vilket ledde till att hundratals personer
dog och ännu fler skadades, samt till hundratusentals internflyktingar och flyktingar.

De senaste veckorna har den provisoriska regeringen kämpat för att återta kontrollen över en situation som
riskerade att leda till ett regelrätt inbördeskrig och regional instabilitet. Under dessa kritiska omständigheter
var det fredliga och välordnade sätt som folkomröstningen om författningen genomfördes på den 27 juni
– som jag nämnde i ett uttalande den 28 juni – ett välkommet steg mot att återupprätta den konstitutionella
ordningen och demokratiska processen i Kirgizistan. Det förvånansvärt höga valdeltagandet och det kraftiga
stödet för en konstitutionell reform visar på den kirgiziska befolkningens återhämtningsförmåga och önskan
om fred.

Flyktingarnas snabba återvändande från Uzbekistan och den relativt lugna säkerhetssituation som för
närvarande råder i landet är uppmuntrande signaler. Det återstår emellertid fortfarande stora utmaningar.
Samtidigt som landet förbereder sig för parlamentsval i oktober och går mot ökad stabilitet återstår problem
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som ett stort humanitärt behov, djupa spänningar mellan etniska grupper och svaga institutioner. Dessutom
präglas landet fortfarande av en ömtålig politisk och ekonomisk situation och våldet kan blossa upp igen.

Det gläder mig att EU har varit aktivt under hela denna kris. Vi har redan från början följt händelseutvecklingen
mycket noga, och vid mötet i rådet för utrikes frågor den 14 juni diskuterade vi situationen bara några dagar
efter det första våldsutbrottet. Vi kommer att ta upp frågan igen vid mötet i juli. EU:s särskilde representant,
ambassadör Pierre Morel, har besökt landet två gånger. Han har fört omfattande diskussioner med de kirgiziska
myndigheterna och andra internationella aktörer, inklusive FN och Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (Osse). Hans team har förstärkts ordentligt så att han kan spela en aktiv roll vid denna kritiska
tidpunkt.

EU har vidtagit kraftfulla diplomatiska och humanitära insatser. Kommissionen tillhandahöll snabbt
humanitärt bistånd. Kommissionsledamot Kristalina Georgieva har precis återvänt från regionen, där hon
hade möjlighet att granska leveranserna av bistånd och ytterligare behov på fältet. Hon har stor kunskap om
området. Jag är glad att hon deltar i denna debatt. Jag gratulerar henne till det fantastiska arbete som hon har
gjort där och på andra platser.

Vi håller också på att utöka våra insatser för att stödja den stabiliseringsprocess och demokratiseringsprocess
som den provisoriska regeringen har inlett, framför allt genom att hjälpa till med förberedelserna inför det
kommande parlamentsvalet, stärka institutionerna och stödja försoning mellan de etniska grupperna och
initiativ från civilsamhället, liksom social stabilisering.

Ett stabilt och demokratiskt Kirgizistan i en hittills auktoritär och instabil del av världen är ett mål vi är redo
att stödja. När det gäller säkerhetsaspekterna och ett eventuellt deltagande från EU:s sida har vi täta kontakter
med FN, Osse och andra. Vi studerar noga de initiativ som har presenterats, inklusive Osses förslag om en
polisstyrka.

På säkerhetsområdet, precis som på alla andra områden som EU engagerar sig i, har vi haft en nära och
kontinuerlig samordning med världssamfundet. Vi har kontakt med de kirgiziska myndigheterna, liksom
med Osse och FN, när det gäller Bisjkeks planer på att inrätta en nationell kommission för att utreda
händelserna i de södra provinserna i juni. Man har bett om internationella experter och internationell hjälp.

Att ta reda på fakta är ett nödvändigt första steg för att bekämpa straffrihet, uppmuntra försoning mellan
befolkningsgrupperna och förhindra att händelser som dessa återupprepas. Därför framhåller vi att en sådan
sanningskommission måste vara trovärdig och opartisk. Detta gäller oavsett om det rör sig om en internationell
eller nationell kommission. Vi kommer att stödja internationella insatser. I det avseendet är samordning
mellan Osse och FN centralt.

Jag ser verkligen fram emot att få höra ledamöternas åsikter i denna fråga.

Kristalina Georgieva, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill tacka parlamentet för denna
diskussion, som jag tänkte säga ligger perfekt i tiden. Med tanke på att det just nu pågår en fotbollsmatch
ligger den kanske inte så rätt i tiden som vi hade hoppats. Trots det är jag imponerad av den långa talarlistan
och jag tackar alla som befinner sig i kammaren och tittar på skärmarna i kväll.

Som den höga representanten rapporterade har det etniska våld som bröt ut i Kirgizistan nu lugnat ned sig
och den humanitära fasen är i princip över. När jag besökte Osh kunde jag se gatuförsäljare på gatorna och
människor vågade sig ut igen, även om det fortfarande förekom sporadisk skottlossning i vissa kvarter.

Jag vill dessutom bekräfta att vår humanitära reaktion var snabb, ändamålsenlig och målinriktad. Den 16
juni gav vi 5 miljoner euro i katastrofbistånd som genast gick till experter i Osh för att samordna insatserna.
Vi använde de tre organisationer som fanns där – Röda korset, ACTED och Läkare utan gränser – för att
förmedla detta bistånd. Jag kan tala om för er att vi hjälpte till att rädda liv och tillhandahålla mat, vatten och
tak över huvudet. Ännu viktigare var att vi hade en fysisk närvaro, och det var det som i Oshbornas ögon
var det som mest bidrog till att de kände sig säkra och trygga.

Genom mig tackade människor EU. Under den lugna ytan finns i dag djupa spänningar och en fruktan för
att våldet ska blossa upp igen. En mamma till en femårig flicka som sköts framför ögonen på henne sade till
mig: ”Hur kan jag leva med mig själv om det inte finns någon rättvisa?” Det finns tusentals som hon, och de
börjar förlora tålamodet. Förtroendet för att regeringen kan kontrollera situationen i söder om den exploderar
på nytt är lågt bland befolkningen, och humanitära organisationer fyller på sina lager så att de är redo om
våldet blossar upp på nytt.
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I denna miljö finns det som den höga representanten framhöll två prioriteringar för vårt stöd: att återupprätta
förtroendet bland de uzbekiska och kirgiziska befolkningsgrupperna och återuppbygga
försörjningsmöjligheterna och bostäderna för dem som har påverkats av konflikten. Av dessa är försoning
det klart svåraste och viktigaste målet. Både regeringen och invånarna i Osh är övertygade om att chansen
att försoningen ska lyckas är mycket högre om de får stöd från världssamfundet. Som den höga representanten
rapporterade har president Roza Otunbayeva redan bett EU om hjälp med en internationell utredning av
källan till konflikten och en internationell polisstyrka som ska träna och förstärka den lokala polisen. Jag vill
tillägga att detta även är en stark önskan bland de personer i Osh som jag mötte. De bad uttryckligen om
hjälp med utredningen och om hjälp med polisen.

Låt mig avslutningsvis försäkra er om att kommissionen tänker göra allt den kan för att hjälpa Kirgizistan
under de tuffa månaderna framöver. Vi kommer att hjälpa människor att få tillbaka sin försörjning genom
program som kontanter-för-arbete och kontanter-för-mat, genom att återuppbygga skadade hus och genom
att tillhandahålla byggmaterial till familjer – Osh är en mycket kall plats på vintern och detta måste ske snabbt
– liksom rätts- och psykologstöd till offer. Dessutom kommer stabiliseringsinstrumentet att tillhandahålla
7 miljoner euro till val, lagstiftningsstöd och social och fysisk återanpassning. En internationell givarkonferens
kommer att hållas den 27 juli och kommissionen kommer att delta aktivt i den.

Jag blev väldigt rörd av de kirgiziska myndigheternas och vanliga människors förtroende för EU. EU upplevs
som neutralt och som att vi verkligen bryr oss. Vi upplevs stödja mänskliga rättigheter och demokrati och
ha styrkan att förmå världssamfundet att hjälpa denna lilla ö av demokrati i hjärtat av Centralasien som
omges av auktoritära regimer. Kvällens debatt i Europaparlamentet är ett bevis på detta förtroende och värdet
av detta. Tack så mycket för det.

Paolo Bartolozzi, för PPE-gruppen. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Situationen i Kirgizistan
återspeglar en verklighet som under alltför lång tid inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänar. Den
verklighet jag syftar på är den instabilitet som råder i Centralasien och som tyvärr fortsätter att öka, alltmedan
förhoppningarna om demokrati och ekonomiska framsteg förblir mycket svaga, åtminstone i flera av länderna
i denna region. Under de senaste månaderna har Kirgizistan drabbats hårt av svåra konflikter som kommer
att sätta sina spår i form av etniska spänningar, åtminstone under den närmaste framtiden, och detta kommer
att göra landet ännu mer instabilt än tidigare.

Som redan har påpekats har världssamfundet och EU nu en särskild roll i att hjälpa Kirgizistan så mycket
som möjligt, och detta bör ske på tre sätt: för det första genom direkt bistånd i form av förnödenheter och
genom att bygga upp förstörda bostäder, för det andra genom att EU, inom ramen för strategin för Centralasien
och de åtgärder som vidtas i samband med denna, bistår med finansiell hjälp, som ska vara så långsiktig som
möjligt, samt för det tredje genom att stöd ges på det politiska planet för att hjälpa till att återupprätta det
konstitutionella systemet och rättssäkerheten.

Den folkomröstning om landets grundlag som hölls i Kirgizistan den 28 juni, under uppenbart mycket
besvärliga förhållanden, kan ses som ett första steg på vägen mot ett återuppbyggande av det konstitutionella
systemet. Folkomröstningen den 28 juni godkändes också av valobservatörerna från Osse, som helt klart
även tog hänsyn till de speciella omständigheter som rådde när folkomröstningen hölls.

Kirgizistans nya grundlag kommer att ha en starkare prägel av ett parlamentariskt system, snarare än ett
system med stark presidentmakt. Detta kommer eventuellt att möjliggöra ett ökat erkännande av de olika
etniska grupper som finns i landet och av behovet av att nå samförstånd mellan de olika grupperna i detta
så splittrade och komplexa land. Europeiska unionen och Kirgizistan är förbundna genom ett partnerskaps-
och samarbetsavtal som innebär regelbundna möten i en parlamentarisk samarbetskommitté. Vår förhoppning
är att våra interparlamentariska kontakter snarast möjligt ska återupptas och då med ett kirgizistanskt
parlament som tillkommit genom demokratiska val.

Som nämnts tidigare är det nu stabilitet samt politiskt och finansiellt stöd från oss som Kirgizistan behöver
under den närmaste framtiden – och vi får inte snåla på något av detta.

Hannes Swoboda, för S&D-gruppen. – (DE) Fru talman! På min grupps vägnar vill jag först och främst tacka
EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton och kommissionsledamot Kristalina Georgieva för deras snabba
och samordnade agerande. Som Kristalina Georgieva har påpekat krävs det snabba, väl avvägda och riktade
insatser. Enligt den information jag har är detta exakt vad som skett.

De etniska spänningarna är särskilt oroande. Vi måste komma ihåg att inte heller i denna del av världen har
gränserna dragits i exakt överensstämmelse med etniska hänsyn. Men detta är faktiskt någonting positivt.
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Om etnicitetsprincipen alltid skulle följas skulle aldrig några gränser kunna dras. Men om denna princip
ignoreras helt kan etniska spänningar uppstå om det samtidigt finns sociala och ekonomiska problem. Vi
hoppas att samtliga inblandade parter, inklusive Kirgizistans alla grannländer, nu kommer att lägga sådana
konflikter bakom sig och satsa på en nystart.

Catherine Ashton nämnde vår särskilde representant Pierre Morel, en person som jag hyser stor aktning för.
Som jag sade tidigare är det nu kanske dags att blåsa nytt liv i strategin för Centralasien, en strategi som vi
följde särskilt under Tysklands ordförandeskap. Jag anser nämligen att detta är en mycket viktig region. Med
tanke på dess närhet till Afghanistan och läget mellan Ryssland och Kina är det också en känslig region med
många spänningar som är av särskilt intresse för EU. Jag anser att det engagemang vi visar prov på i detta
sammanhang är ytterst viktigt.

Hur många av oss var oroade inför folkomröstningen? Jag måste erkänna att även jag var skeptisk till om
den låg rätt i tiden. Det har dock visat sig att tidpunkten var rätt vald och att man gjorde det som måste göras.
Ibland har vi en tendens att tänka i kategorier av antingen-eller och hålla fast vid tanken att det behövs starka
män eller kvinnor för att ett land ska kunna utvecklas, och först därefter kan arbetet för demokrati inledas.
Den nya interimspresidenten – en kvinna med visioner, styrka och beslutsamhet, samtidigt som hon är helt
inriktad på att stärka demokratin – har visat att det går att få både och. Kirgizistan kan nu även tjäna som en
förebild för andra länder i regionen. Man behöver inte nödvändigtvis en president som väljs för långa
mandatperioder och som sitter kvar i evigheter. Ett land kan även utvecklas genom en kombination av
demokratiska principer och en person med en klar och tydlig strategi – en person som i detta fall är en kvinna.
Vi hoppas att presidenten och hennes land kommer att nå detta mål med stöd från EU.

Niccolò Rinaldi, för ALDE-gruppen. – (IT) Fru talman, fru utrikesrepresentant, fru kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Vi vill inte ha fler pogromer i Centralasien.

Centralasien är en region där risken för etniska konflikter är stor. Befolkningen är mycket blandad och
gränserna drogs upp under Stalinregimen. Kirgizistan har t.ex. en kirgizistansk exklav på uzbekistanskt
territorium, och det finns fyra uzbekistanska enklaver på kirgizistanskt territorium, däribland en med en
befolkning som uteslutande utgörs av uzbekistanska medborgare som bor i Kirgizistan men som etniskt sett
är tadzjiker. Detta visar hur komplex situationen är.

Det finns 300 000 människor på flykt, 100 000 har flytt till Uzbekistan och många har dödats, vi vet inte
ens hur många, kanske upp till 2 000. Vad gör vi nu? Som kommissionsledamot Kristalina Georgieva
påpekade måste först och främst rättssäkerheten garanteras, eftersom erfarenheterna från andra länder visar
att det inte går att nå försoning utan ett fungerande rättssystem. Vi måste därför låta
undersökningskommissionen fortsätta sitt arbete.

För det andra måste vi, samtidigt som vi bistår med humanitär hjälp, även ta itu med ett antal politiska frågor.
Hannes Swoboda nämnde en sådan fråga: Vi måste ge interimsregeringen en bekräftelse på att den faktiskt
gör ett bra jobb. Folkomröstningen blev en framgång inte bara innehållsmässigt, eftersom den återställer
balansen i förhållandet mellan presidenten och parlamentet, utan även med avseende på hur den anordnades
och det höga valdeltagandet.

Jag skulle också vilja veta hur vi européer bör svara – om vi kommer att svara – på förfrågan från Osse om
att skicka dit internationella polisstyrkor: Ska vi överlämna polisövervakningen helt i ryska händer, eller
kommer även EU att bidra?

För det tredje undrar jag vad Förenta staterna gör. De har en mycket stor militärbas i Manas, men det verkar
som om det amerikanska inflytandet i Centralasien generellt sett är på tillbakagång. Det är viktigt att vi även
harmoniserar vissa frågor med den amerikanska regeringen. När det gäller givarkonferensen den 27 juli,
som kommissionsledamot Kristalina Georgieva nämnde, undrar jag vilka EU:s prioriteringar är här. Jag
menar att vi framför allt måste investera i utbildning och insatser som stärker det civila samhälle som redan
existerar i Kirgizistan. Det civila samhället där är aktivt, vilket det höga valdeltagandet i folkomröstningen
också visar.

Jag vill avsluta med att betona att EU:s strategi med ett regionalt synsätt på Centralasien helt klart är den rätta
vägen. Denna region måste ses i ett helhetsperspektiv. Jag anser att vi på medellång sikt successivt kommer
att behöva tillämpa denna strategi även när det gäller Afghanistan, eftersom vi inte kan ha en politik för
Afghanistan och en annan för länderna i Centralasien – för övriga länder i Centralasien. Detta är ett typexempel
på konfliktförebyggande åtgärder, lite grand som EU-FAST visade sig inte vara för Haiti, genom samordningen
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av räddningstjänst- och katastrofinsatser. De rättsliga instrumenten har vi, medborgarna ville ha dem, och
vi måste nu visa att vi klarar av denna utmaning.

Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen. – (FI) Fru talman! Det är ytterst viktigt att vi utreder orsakerna till dessa
våldsamheter. Jag vet vad Alain Délétroz, vice ordförande i Internationella krisgruppen (ICG), anser. Han
menar att dessa händelser påminner om det som hände på Västra Balkan på 1990-talet. De illdåd som har
beskrivits här och som vi har kunnat läsa om i tidningarna väcker till liv minnet av de fruktansvärda grymheter
som bevittnades på Västra Balkan. Det finns anledning att tro att våldsgärningarna begåtts i provocerande
syfte. Vi är inte alls övertygade om att det här är fråga om verkliga etniska spänningar. Troligare är att det är
etniska oroligheter som har piskats upp på grund av att Kirgizistan är en mycket fattig och eftersatt region.

Jag vill särskilt uppmärksamma EU:s utrikesrepresentant och kommissionsledamot Kristalina Georgieva på
att situationen för människorättsaktivisterna nu är oroande. Jag tycker att det verkar som om vi letar efter
de skyldiga på fel plats. Det finns vittnesmål om att personer som har begett sig för att samla in bevis och
dokumentera dessa grymheter själva har blivit offer för åtgärder från officiellt håll.

Jag har själv vädjat för människorättsaktivisten Azimzhan Askarov. Han häktades, och så vitt vi vet sitter
han fortfarande häktad, när han höll på att samla in bevis i samband med händelserna kring de grymheter
som begicks. Han kan därför vara farlig för vissa.

Jag vill be kommissionen och EU:s utrikesrepresentant att särskilt se till att människorättsorganisationerna
ges möjlighet att agera effektivt, med tanke på att dessa organisationer antagligen är de som har de bästa
möjligheterna att ta reda på vad som verkligen händer i regionen och försöka skapa fred och stabilitet där.

Struan Stevenson, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! För två veckor sedan var jag i Uzbekistan. Jag träffade
ledande ministrar i Tasjkent som informerade mig utförligt om den flyktingkris som uppstått på grund av
våldsamheterna nyligen i södra Kirgizistan. Jag har skrivit till EU:s utrikesrepresentant och ingående redogjort
för detta besök.

Uzbekistans regering tvekar inte att beskylla expresidenten Kurmanbek Bakijev för att ha haft en framträdande
roll i upproren i städerna Osj och Jalalabad i södra Kirgizistan. Man framhåller att de kirgizer och uzbekier
som bor i dessa städer har levt tillsammans i harmoni i tusentals år. De ministrar jag träffade är övertygade
om att det våld och de grymheter som den oskyldiga civilbefolkningen utsattes för var av ett fruktansvärt
slag och endast kan ha begåtts av lejda erfarna yrkesmördare – eventuellt krigsveteraner från Afghanistan
eller Tjetjenien – och man uppskattar att omkring 2 000 människor dödades. Det har framkommit att många
av offren sköts av specialutbildade prickskyttar, gravida kvinnor skars upp, unga flickor våldtogs brutalt för
att sedan mördas och spädbarn halshöggs och deras kroppar kastades i floden.

Våldet tog sådana proportioner att det vore både konstigt och ganska otroligt att det endast skulle varit
kirgiziska ungdomar som deltog i upploppen, även om tonåringar och ynglingar från såväl den kirgiziska
som den uzbekiska befolkningen deltog när de väl såg vilken omfattning våldsamheterna fick. Den allmänna
inställningen i Tasjkent är att upploppen hade planerats noga i förväg, att de finansierades av Bakijev samt
att ordergivningen på plats i södra Kirgizistan sköttes av släktingar till Bakijev eller andra lojala anhängare.

Den ström av flyktingar som på grund av våldsamheterna tagit sig över gränsen till Uzbekistan uppgår till
över 100 000. Dessa flyktingar har inhysts i 15 läger som satts upp nära gränsen. Den uzbekistanska
regeringen har ordnat med ändamålsenliga tältbostäder, sanitära anläggningar, livsmedel och medicinsk
hjälp för denna enorma flyktingström, men antalet flyktingar är långt större än man någonsin hade kunnat
ana och man har nu problem med kostnaderna för insatserna. Särskilt akut är behovet av finansiellt bistånd
för att kunna köpa in livsmedel. Man fruktar att flyktingproblemet kan bli långvarigt eftersom många av de
uzbekiska flyktingarna inte vågar återvända till sina hem i Kirgizistan på grund av det massiva våld de bevittnat.

De 15 flyktinglägren i Uzbekistan är överfulla med äldre, kvinnor och barn. Många är skadade och alla får
medicinsk hjälp från de uzbekistanska myndigheterna. En del av dessa flyktingar har nu återvänt till Kirgizistan,
men många har tagit tälten med sig för att bo i läger på andra sidan gränsen så att de kan fly tillbaka till
Uzbekistan så snart tecken på nya oroligheter visar sig. De är alltför skräckslagna för att våga återvända till
Osj eller Jalalabad, där mer än 75 procent av uzbekiernas hem och de flesta uzbekiska affärsföretag har
förstörts.

Den uzbekistanska regeringen är förstås tacksam för det bistånd på 5 miljoner euro som EU erbjudit Kirgizistan
och Uzbekistan. De uppmanar FN att skicka personal som kan övervaka fördelningen av allt bistånd på plats,
men bekräftar också att det skulle behövas cirka 5 miljoner euro per dag bara i Uzbekistan för att man på
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ett adekvat sätt ska kunna hantera denna flyktingkris. Alla leveranser av spannmål och andra baslivsmedel
och mediciner har nått Uzbekistan, men man har svårt att klara av att distribuera förnödenheterna utan
finansiell hjälp. Uzbekistans regering framhåller att det behövs en internationell utredning av omständigheterna
kring upploppen – och det är med glädje jag konstaterar att vi i denna resolution kommer att stödja en sådan
insats.

Joe Higgins, för GUE/NGL-gruppen. – (EN) Fru talman! Det är bara två månader sedan de omvälvande
händelserna i Kirgizistan ledde till att den korrupta Bakijev-regimen störtades och en provisorisk regering
tillsattes. Som vi påpekade vid den tidpunkten och precis innan de senaste våldsamheterna bröt ut har dock
tyvärr en grupp plundrare bara bytts ut mot en annan: Snart nog började rapporter om korruption och
svågerpolitik inom vissa delar av den nya regeringen komma.

Det våld som nyligen riktats mot människor på grund av deras etniska tillhörighet innebär att mardrömmen
fortsätter för civilbefolkningen. Våldsstämningen uppstod inte spontant, utan piskades upp. Det har från
trovärdigt håll hävdats att personer kring Kurmanbek Bakijev, tillsammans med kriminella gäng, bär ansvaret
för detta.

Det bör framhållas att på många platser försökte uzbekiska och kirgiziska grannar hjälpa varandra och
bekämpa pogromerna. När arbetare och fattiga – vare sig de är kirgizer eller uzbekier – går samman läggs
grunden till en lösning, tillsammans med radikala krav på att landets rikedomar ska överföras i offentlig ägo
så att de för omväxlings skull kan komma vanligt folk till nytta, i stället för bara den korrupta elit som hitintills
har dominerat samhället.

Bastiaan Belder, för EFD-gruppen. – (NL) Fru talman! De fasansfulla grymheter som begicks i södra Kirgizistan
i mitten av juni har lämnat ett traumatiserat samhälle efter sig. Kan världssamfundet eller EU ge några
framtidsutsikter i detta sociala klimat av strafflöshet, där såväl den kirgiziska som den uzbekiska
befolkningsgruppen ser sig själva som de främsta offren för en veritabel orgie i mordlystet våld? På denna
enkla fråga fick jag i går morse under ett telefonsamtal med en hjälparbetare från väst på plats i Bisjkek ett
tydligt positivt svar, samt även ett antal bra förslag.

Det allra viktigaste för Kirgizistans framtid är att en omfattande oberoende utredning görs av vad som hände
vid förra månadens våldsamheter. Vi måste få ett slut på den strafflöshetskultur som nu råder i landet, så att
en tillförlitlig statsmakt kan inrättas och så att etnisk samexistens kan uppnås. Jag skulle därför vilja se EU
gå i täten och ta initiativ till en internationell undersökning, och efter vad jag förstår kommer EU:s
utrikesrepresentant och kommissionen att ge sitt starka stöd för ett sådant agerande. En ingående undersökning
av händelserna utgör grunden till en nystart, med tanke på att berättelserna och vittnesmålen motsäger
varandra och ingen litar på att myndigheterna där kommer att göra en ordentlig undersökning. Som ett
konkret förslag på den typ av hjälp som EU skulle kunna bistå den nödlidande civilbefolkningen i Kirgizistan
med nämnde min kontakt i Bisjkek strukturellt bistånd till landets livsmedelsförsörjning och
utbildningssystem. Detta är något som Niccolò Rinaldi tog upp tidigare. Utbildning är en mycket viktig
faktor.

Avslutningsvis vill jag uppmana rådet och kommissionen att beakta den grundläggande rättigheten
religionsfrihet i Kirgizistan. Den religionslag som kom 2009, och som utgör ytterligare en rest från Kurmanbek
Bakijevs regim, bör omedelbart bli föremål för en rättslig översyn. Det är dags för EU att visa Kirgizistan i
vilken riktning utvecklingen bör gå även på detta område, i kombination med europeiska humanitära och
utbildningsmässiga insatser. Jag vill ge en eloge till såväl EU:s utrikesrepresentant som kommissionens
ledamot för detta EU-engagemang, som glädjande nog även har mottagits positivt av befolkningen i Kirgizistan.
Fortsätt med detta fina arbete.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Fru talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Under året som gått har jag
här i parlamentsbyggnaden ofta känt att det kanske är meningslöst att vi diskuterar saker som händer utanför
EU. Men det som hänt i Kirgizistan är exceptionellt. Inget civiliserat land, och definitivt inte EU, kan ignorera
ett sådant etniskt folkmord och en sådan situation med hundratusentals människor som har fördrivits från
sina hem som vi sett i Kirgizistan. Men för att kunna lösa problemen måste vi först förstå orsakerna bakom
dem. Som medlem av Jobbik kan jag se fyra huvudorsaker.

Den första och viktigaste orsaken till dessa problem är Stalins orättfärdiga ”söndra och härska”-princip.
Under denna politik drogs gränserna upp utan hänsyn till etniska regioner, eftersom tanken var just att detta
skulle ge upphov till etniska konflikter. Den andra orsaken är att ekonomiskt värdefulla områden inte delades
upp rättvist mellan staterna. Detta resulterade återigen i orättvisa gränser, vilket potentiellt kunde skapa
konflikter. Den tredje orsaken, som hittills tyvärr inte har nämnts, är de radikaliserade islamiska
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extremistgrupperna, verksamma framför allt i Ferganadalen, där också flera olika problem har sitt ursprung.
Vattenfrågan är en annan mycket viktig fråga i Kirgizistan. Bomull står för 90 procent av Uzbekistans export
och det är ett välkänt faktum att om Kirgizistan stänger av vattenförsörjningen kommer den uzbekistanska
ekonomin att kollapsa inom bara några månader. Det viktigaste av allt – och det måste sägas – är att dessa
problem måste åtgärdas, för om ingenting görs kommer vi att få bevittna ytterligare utbrott av folkmord,
om och om igen. Vi måste agera, med tanke på att vi är fullt medvetna om att denna region i Centralasien
eller Inre Asien, dvs. inte bara Kirgizistan, utan även Uzbekistan och Tadzjikistan, anses vara ett instabilt
område. För att undvika konflikter måste vi först och främst kunna garantera en rättvis vattenförsörjning.
För det andra måste vi på något sätt hjälpa till att garantera att rörligheten över gränserna mellan dessa länder
underlättas, och vi måste hjälpa till att få bukt med de etniska problemen och spänningarna. Vi måste få till
stånd något slags regionalt samarbete mellan dessa länder, dvs. Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. Vi
måste se till att skapa ett intresse för en fredlig samexistens i området. Vi måste skapa ett system som bygger
på ömsesidig tillit. EU har en särskilt viktig roll här, för jag är helt säker på att det är Europaparlamentet och
EU som måste inta rollen som medlare.

Elisabeth Jeggle (PPE). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Resultatet av folkomröstningen den 27
juni gladde mig väldigt mycket. Det enastående resultatet visar att befolkningen i Kirgizistan vill ha en aktiv
roll i det politiska beslutsfattandet och stöder den nya grundlagen.

Vår partiöverskridande resolution om situationen i Kirgizistan bör ses som ett konstruktivt steg i denna
riktning. Vi förväntar oss att interimsregeringen med hjälp av lagliga och fredliga medel återupprättar den
allmänna ordningen och kommer att göra allt som står i dess makt för att få till stånd en försoning bland
medborgarna. Även om det verkar som om den akuta krissituationen är över anser jag att det är mycket
viktigt att EU fortsätter stödja det kirgizistanska folket, och även andra, genom att stötta interimsregeringen
och bidra till att skapa stabilitet. Enligt min mening måste en försoning mellan de olika etniska grupperna
ges högsta prioritet när det gäller utvecklingen i Kirgizistan, så att en fredlig samexistens blir möjlig.

Vi i Europaparlamentet måste se till att ett nytt interparlamentariskt utbyte kommer igång direkt efter det
planerade parlamentsvalet. Detta är en nyckelfaktor för ett givande samarbete mellan Kirgizistan och EU.
Det är av yttersta vikt att EU anlägger ett helhetsperspektiv när det gäller förbindelserna med Centralasien
och att vi inte bara inriktar oss på vissa enskilda regioner. En öppen dialog måste alltid utgöra ett centralt
inslag. På så sätt kommer EU även att ses som en politisk samarbetspartner, vid sidan av rollen som partner
i ekonomiska och utvecklingsmässiga frågor. Vi anser ju att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter
utgör grunden för en fredlig samexistens i alla länder. Denna resolution sätter fokus på den fortsatt ömtåliga
situation som råder i detta land.

Fru Georgieva, fru Ashton! Ett stort tack för ert snabba och resoluta engagemang. Ni har vårt stöd, och det
kirgizistanska folket förtjänar ett sådant engagemang.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Fru Ashton, fru Georgieva, mina damer och herrar! Kirgizistan kommer
ofta upp på dagordningen i Europaparlamentet och i utskottet för utrikesfrågor. Detta är ett tecken på vilken
vikt vi fäster vid såväl detta land som EU:s politik i Centralasien i allmänhet. Händelseutvecklingen där
förändras snabbt och är motsägelsefull. Försöken att stabilisera den nya regeringen åtföljdes av utbrott av
allvarliga etniska sammandrabbningar då, enligt olika uppskattningar, mellan 300 och 2 000 personer
dödades, medan 100 000 flydde till grannlandet Uzbekistan.

Det bör för övrigt påpekas att det är tack vare Uzbekistans sansade agerande som konflikten inte har trappats
upp ytterligare. Och ett adekvat ingripande från de kirgizistanska myndigheterna ledde till att ordningen
kunde återställas relativt snabbt. En förutsättning för en hållbar stabilitet i denna del av landet är dock att
uppviglarna och de som begick brotten under konflikten identifieras och straffas.

Landets interimsregering måste också ges en stor eloge för den beslutsamhet man visat när man försvarat
de politiska reformer som genomförts i landet och för att man inte använt upploppen i Osj och Jalalabad
som förevändning för att skjuta upp den planerade folkomröstningen. Detta framgår tydligt av det faktum
att bara dagar efter upploppen i Kirgizistan kunde folkomröstningen genomföras framgångsrikt, en
folkomröstning som innebar att maktbalansen mellan de olika institutionerna ändrats så att Kirgizistans
parlament och regering fått mer makt, på presidentens bekostnad.

Ett annat viktigt steg har dessutom tagits för att öka legitimiteten för interimspresidenten Roza Otunbajeva,
som efter en samrådsprocess tillfälligt inträtt på presidentposten, en post som hon kommer att inneha fram
till utgången av 2011. Dessutom planerar man att hålla parlamentsval i höst. Jag lyfter fram dessa fakta
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eftersom vår ställning gör att vi måste beakta varje liten detalj. EU reagerade snabbt och adekvat, vilket jag
nu vill tacka er för.

Det är emellertid dags för oss att se över vår nuvarande politik och identifiera EU:s möjligheter till ett ännu
seriösare åtagande i såväl Kirgizistan som Centralasien som region. De finansiella instrument som krävs har
vi redan. Men precis som i andra regioner måste vi hädanefter arbeta på ett sådant sätt att vi övergår från att
vara i första hand givare till att bli en verklig politisk aktör, vid sidan av Ryssland, Kina och Förenta staterna.
Jag menar att det är just vi som kan hjälpa till att råda bot på den allvarligaste bristen i regionen, dvs. bristen
på demokrati.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Fru talman! Som många ledamöter redan har påpekat är
situationen i Kirgizistan fortfarande ömtålig, och jag beklagar att resolutionen inte återspeglar de inlägg som
gjorts här.

Jag går rakt på sak och frågar vilka som tjänar på att våldet ökar i landet. Vilka tjänar på att man misslyckas
med att införa demokrati där? Vilka tjänar på att den provisoriska regeringen hindras från att slutföra processen
med att återinföra ett demokratiskt konstitutionellt system och rättssäkerhet? Vilka tjänar på att våldet blir
alltmer etniskt betingat? Alla som vet åtminstone något om detta land behöver bara ställa sig dessa frågor
för att inse hur läget är. Hur kan man se det som något annat än ett mirakel att folkomröstningen den 27
juni kunde genomföras under fredliga förhållanden, att valdeltagandet blev så högt och att 90 procent röstade
för en ny grundlag?

Ja, fru Ashton och fru Georgieva, EU måste engagera sig fullt ut i Kirgizistan, dock utan att lägga sig i landets
inre angelägenheter, och EU måste bidra med all den hjälp som krävs för att man ska kunna garantera att
landets befolkning, oavsett etniskt ursprung, inte blir offer för politiska och diplomatiska förvecklingar som
inte har något med dem att göra. Vi får inte svika det förtroende som kirgizistanerna hyser för EU.

David Campbell Bannerman (EFD). – (EN) Fru talman! Jag tror inte att någon av oss kan känna annat än
medkänsla med Kirgizistans befolkning för vad de genomlidit under den senaste tiden då 2 000 dödats vid
upploppen och 400 000 är på flykt – främst uzbekier – vilket innebär ett enormt tryck på Uzbekistan.

Röda korset betecknar situationen som en enorm kris. Kirgizistan är redan det fattigaste och minsta landet
bland staterna i det forna Sovjetunionen. Det är tragiskt att ett land som så ivrigt strävar efter parlamentarisk
demokrati har hamnat i en sådan situation. Det verkar faktiskt som om den utlösande faktorn var just de
grundlagsändringar som man ville driva igenom. Kirgizistan är även ett av få muslimska länder i världen
som leds av en kvinna. Låt oss hoppas att Iran snart följer detta exempel. Denna kvinna, Roza Otunbajeva,
är den första presidenten i ett f.d. kommunistiskt land i Centralasien – och hon är bara att gratulera.

Varje demokratiskt land bör göra allt det kan för att stödja en framväxande parlamentarisk demokrati av
detta slag, men Kirgizistan är som en liten ö i ett stort hav av mäktiga totalitära grannar och med det ständigt
närvarande hotet från radikal islamism vid gränserna. Landet utgör en skyddsmur för demokratin och
förtjänar vårt stöd.

Jag fruktar att Kirgizistan har blivit en bricka i ett större politiskt spel. Landet ingår nu i Shanghai Cooperation
Organisation, en organisation som Kina och Ryssland använder för att utöva makt över det centralasiatiska
territoriet och vars agenda borde väcka vissa misstankar. Kina och Ryssland har orsak att vilja destabilisera
landet och även att hota den amerikanska flygbasen där, med hemligt stöd från oppositionella krafter.

Jag vill avsluta med att uppmana alla demokratiska stater att stödja detta modiga och ambitiösa men ack så
utsatta land.

Alojz Peterle (PPE). – (SL) Fem år efter maktskiftet i Kirgizistan har den nya revolutionen inneburit en ännu
allvarligare politisk kris med konsekvenser för hela regionen. Det är viktigt att påpeka att folkomröstningen
om en ändrad grundlag – som kommer att följas av ett parlamentsval i höst – kunde genomföras lugnt och
demokratiskt.

Förutom demokratiska val krävs det för en ytterligare stabilisering att orsakerna till den tragiska konflikten
i landets södra delar blir föremål för en objektiv undersökning, att en försoning nås mellan den kirgiziska
och uzbekiska befolkningen, att en fortsatt humanitär katastrof förhindras och att det internationella biståndet
samordnas på ett effektivt sätt.

Samtidigt måste vi i större utsträckning än för fem år sedan tänka på att hjälpa till för att goda styrelseformer
ska kunna införas på lång sikt. Enbart polisiär eller rättslig hjälp räcker inte. Insatserna från världssamfundet,
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däribland även Turkiet, bör leda till att Kirgizistan snarast möjligt öppnar sina gränser mot samtliga
grannländer.

Jag ser positivt på EU:s snabba engagemang och jag är övertygad om att vi måste och även kommer att kunna
se till att snabbheten och effektiviteten i våra insatser kommer att ge ett mervärde. Denna gång är det de
humanitära frågorna som kommer främst, men vi kommer inte att kunna hitta en varaktig lösning om vi
inte samtidigt agerar med ett klart och tydligt politiskt koncept för ögonen.

Helt klart är att Kirgizistan är i behov av betydande internationell hjälp, att de politiska förändringarna som
har skett sedan folkomröstningen inte i sig kommer att ge några snabba eller positiva resultat samt att denna
kris inte på något sätt gagnar EU:s intressen. Jag hoppas att vi kommer att lyckas med detta arbete.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Situationen i Kirgizistan har lett till hundratals döda och tusentals
skadade. I ett sådant läge måste såväl EU som Europaparlamentet inse att om vi är beredda att offra de
mänskliga rättigheterna för att få stabilitet i vissa delar av världen handlar det inte om röst- eller
representationsrätten, utan om den mest grundläggande mänskliga rättigheten, dvs. rätten till liv.

EU har bidragit med finansiell och humanitär hjälp. Jag vill också rikta ett stort tack till Catherine Ashton
för att vi agerade så snabbt. Men jag menar att detta bara är början.

EU måste inse att strategin för Centralasien är mycket svag. Vi bör anslå mer medel till och rikta ökad politisk
uppmärksamhet mot denna region, en region som faktiskt ser EU som en förebild, precis som många av de
föregående talarna har framhållit.

Jag besökte nyligen Kazakstan och Tadzjikistan tillsammans med några parlamentskolleger och vi kunde då
själva uppleva att människorna där faktiskt tror att vi kan hjälpa dem på riktigt.

Enligt min uppfattning är det detta som EU därför bör fokusera på. Vi bör öka vårt inflytande, eftersom det
naturligtvis finns ett hot här från Ryssland och Kina som bara väntar på att vi ska fallera så att de kan stiga
fram som de garantimakter som kan säkerställa stabilitet, fred och samverkan i regionen.

Vi måste verkligen inse att denna region är ytterst viktig för oss, oavsett om det är som en länk i transportleden
mellan Kina och EU eller som en region med stora, för att inte säga enorma, naturresurser, som ju EU också
har behov av.

Stabiliteten i denna region är därför också av vikt för oss. En annan anledning till att vi måste säkra freden
där är att Afghanistan är en del av regionen. Det är en fråga som vi inte heller får glömma.

Jag har även en fråga till Struan Stevenson, som inte lyssnar just nu, men jag hoppas att han kan ta del av
detta ändå. Han nämnde något om att oroligheterna i själva verket kan ha orsakats av anhängare eller släktingar
till förre presidenten Kurmanbek Bakijev.

Min fråga är nu: Kan vi verkligen utesluta möjligheten att släktingar till förre presidenten Bakijev varit
inblandade? Det är ytterst viktigt att en ingående utredning görs av vad som hände, så att sanningen verkligen
kommer fram.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Jag tycker att det verkar som om vi alla har fört fram vad det var som orsakade
den nuvarande krisen i Kirgizistan. President Kurmanbek Bakijevs regim hade blivit så hatad att han störtades,
men det hela ledde även till massakrer och en humanitär katastrof, framför allt i Ferganadalen och i provinserna
Osj och Jalalabad. Det har redan påpekats här hur viktig Ferganadalen är för denna del av regionen, främst
för vattenförsörjningens skull, men det bör även framhållas att massakrerna delvis anstiftades av radikala
grupper – namn som har nämnts här är Uzbekistans islamiska rörelse och Islamiska jihadunionen. Enligt
vissa ska de ha finansierats av bland andra en son till den störtade presidenten Bakijev.

En folkomröstning har hållits om ändringar i grundlagen. Det är glädjande att så många som 90 procent av
de röstande stödde grundlagsändringarna. Landets president heter nu Roza Otunbajeva, en stark kvinna som
vill ha dessa förändringar. Hon stöds av en majoritet i samhället och hon vill stärka Kirgizistans parlament.
Detta är en stor framgång för Kirgizistans nuvarande ledning. Vi börjar stödja denna utveckling.

Folkomröstningen kunde genomföras fredligt och fick gott betyg, bl.a. från Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (Osse), och detta kan ge ett intryck av stabilitet, en stabilitet som dock i själva verket är
mycket skör och mycket ytlig. Orsakerna till detta är bl.a. att söndervittringen av statsapparaten i Kirgizistan
och det val som ska hållas den 10 oktober förhindrar snabbare reformer. Andra orsaker är den ekonomiska
och sociala krisen, de informella maktstrukturer som finns i Kirgizistan och olika grupper som man skulle
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kunna kalla kriminella gäng. Förutom allt detta har vi förstås dessutom den humanitära katastrofen. Den
försöker vi nu att få bukt med, men den är förstås inte över helt än.

Jag anser att dessa problem förvärras av den något olämpliga ståndpunkt som intagits av Ryssland och Kina,
som är de främsta aktörerna i denna region, en ståndpunkt som förstås skiljer sig från den som Förenta
staterna intagit. Vi har redan nämnt här att Ryssland, bl.a. på grund av USA:s flygbas i Manas, har en annan
inställning till Kirgizistan, och detta är självklart något som får enorma konsekvenser.

Jag ger mitt starka stöd för kommissionsledamot Kristalina Georgievas inställning att den humanitära hjälpen
måste intensifieras och att vi även måste tillsätta en oberoende kommission som ska utreda orsakerna till
krisen.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Jag har noga följt händelserna i Kirgizistan de senaste månaderna och
särskilt sedan namnet Roza Otunbajeva började dyka upp i medierna. För tio år sedan var vi kolleger – då
hon var sitt lands ambassadör i London. Litauens och Kirgizistans ambassader låg intill varandra. Vi träffades
ofta och pratade. Jag fick intrycket att Roza Otunbajeva inte bara är en erfaren diplomat, utan även en stark
politiker med ett demokratiskt synsätt och med ett sansat sätt att se på situationen i det egna landet och på
världen. Jag tror att med henne som Kirgizistans president kan läget i landet stabiliseras, reformarbetet sätta
fart och förbindelserna med grannländerna förbättras.

Kirgizistan är på väg att bli den första parlamentariska republiken i regionen och bör inte längre styras av
klaner. Men situationen är fortfarande oerhört komplex. Uzbekiska flyktingar som ännu inte återvänt till
sina hem deltog inte i folkomröstningen. Risken för oroligheter kvarstår, inte minst inför parlamentsvalet i
höst.

EU:s medlemsstater måste omgående komma överens om hur mekanismerna och åtgärderna i ett
EU-engagemang ska se ut, så att insatser kan göras i det fall konflikten skulle fördjupas. En krisdelegation
från EU torde ha en viktig roll att spela här. Vi måste stärka samordningsmekanismerna mellan FN, EU och
Osse.

Jag uppmanar Kirgizistans rättsvårdande myndigheter att ställa de som begått de blodiga dåden till ansvar,
samtidigt som de ska garanteras en rättvis rättegång. Att garantera människor tillgång till hälso- och sjukvård,
utbildning och arbete är bästa sättet att skapa ett enat samhälle, där man eftersträvar demokrati och bekämpar
korruption och radikalism.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Fru talman, fru Ashton, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar!
Jag är chockad över händelserna i Kirgizistan – de våldsamma upploppen, slakten på människor, de nedbrända
husen och strömmen av tusentals flyktingar som lämnat sina hem för att fly undan våldet – och jag känner
starkt för de drabbade. Samtidigt har dessa händelser satt ljuset på situationen i Centralasien, en situation
som vi inte får ignorera här i Europaparlamentet. Vi måste i stället koncentrera vår uppmärksamhet på
länderna i denna region. Och då inte bara på de länder som har stora mineraltillgångar som gör att de har
ett särskilt ekonomiskt intresse för oss i EU, utan lika mycket på alla länder, i linje med den strategi för
Centralasien som antogs 2007. Jag anser att detta är vår plikt.

Staterna i Centralasien bär på ett tungt arv med tanke på att de först lyckades ta sig ur tsarens grepp och
därefter, för mindre än 20 år sedan, även ta sig ur sovjetstyret. De gränser som Stalin godtyckligt drog upp
utan hänsyn till de olika folkens hemområden i regionen försvårade helt klart en samexistens, såväl inom
dessa länders gränser som utanför. Fattigdom, korruption, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna
och minoriteternas rättigheter, auktoritära regimer, de ekonomiska förhållandena i länder som Tadzjikistan
och Kirgizistan som tvingar hundratusentals människor att emigrera för att söka arbete, samt tendensen att
lösa konflikter med hjälp av våld – allt detta gör det osäkert hur länderna i denna region kommer att utvecklas
i framtiden.

Europeiska unionen kan inte bara stå passiv och titta på när detta händer. Om vi vill förhindra att dessa stater
inför fundamentalistiska strukturer och att människorna där förblir offer för diktatoriska regimer krävs ett
helhjärtat engagemang från vår sida. Förutom att ge akut materiell hjälp måste vi upprätta förbindelser med
dessa länder och erbjuda ett aktivt stöd till de demokratiska krafter som håller på att växa fram där. Låt oss
ge president Roza Otunbajeva chansen att skipa fred i Kirgizistan och inleda arbetet för att skapa stabila
politiska förhållanden. Den resolution som diskuterats i dag och som ska upp till omröstning i morgon bör
följas av aktiva insatser så att folket i Kirgizistan och de andra centralasiatiska staterna känner att vi inte
lämnar dem i sticket när de försöker hitta en väg framåt eller att vi överlämnar dem till odemokratiska krafter.
Dessa länder har höga förväntningar på oss européer och vi får inte göra dem besvikna.
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Elena Băsescu (PPE). – (RO) Redan i april och just här i denna kammare uttryckte vi vår oro för en eventuell
upptrappning av våldet i Kirgizistan. Och tyvärr blev det så att snart därefter dödades flera hundra människor
i etniska sammandrabbningar.

Situationen i Kirgizistan fortsätter att hota stabiliteten i hela regionen Centralasien. Situationen är fortfarande
svår för den uzbekiska minoriteten, som utgör drygt 14 procent av befolkningen. Över 400 000 människor
har tvingats lämna sina hem på grund av våldet.

Att folkomröstningen den 27 juni kunde hållas utan några allvarligare incidenter visar att situationen i landet
kan förbättras. Mer än 90 procent röstade för en ny grundlag, och jag anser att folkets vilja måste respekteras.

Avslutningsvis vill jag upprepa att EU måste inta en mer aktiv roll i Centralasien, såväl politiskt som
ekonomiskt sett.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – (ET) Jag vill påpeka att de gränser som Stalin drog upp mycket väl kan komma
att bestå, men ett visst land, som i egenskap av Sovjetunionens efterträdare sitter i FN:s säkerhetsråd, måste
nu göra upp med arvet efter stalinismen. Detta land är dock inte lika villigt att ta ett sådant ansvar när det
gäller Centralasien. Landet jag syftar på är Ryssland. Jag vill tacka kommissionen och även Europaparlamentet
för att vi försöker hjälpa flyktingar och människor som lider nöd. Men vi bör även meddela Moskva att vi
inte accepterar att de svär sig fria från allt ansvar.

Vi ägnar en timme här åt att diskutera situationen i Kirgizistan och Turkmenistan, men vet ni vad Vladimir
Putin gör just nu? Han tittar på fotbollsmatchen mellan Spanien och Tyskland. Så kan vi bara inte ha det.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Fru talman! Orsakerna till situationen i Kirgizistan står att finna i den
totalt godtyckliga och samtidigt medvetet inkorrekta gränsdragning som gjordes i Centralasien för många
decennier sedan och som innebar att ett antal minoriteter skapades. Detta i kombination med fattigdom och
konkurrens om vattentillgångarna och om utvecklingsbar mark har skapat en krutdurk, som nu olyckligtvis
har exploderat igen.

Om en varaktig fred ska kunna uppnås i hela regionen måste först dessa centrala frågor lösas, och då framför
allt minoritetsfrågan. Efter det beundransvärt snabba ingripandet från kommissionens sida måste vi nu även
ta itu med dessa frågor i regionen i framtiden. Länderna där måste skydda sina minoriteter och skapa de
förutsättningar som krävs för att människor som tillhör en minoritetsgrupp ska kunna känna sig trygga.
När Kirgizistans nya ledning väl är på plats får vi ta upp denna fråga med ansvariga politiker. En situation
där minoriteter missgynnas skapar förutsättningar för en radikalisering och, som vi också ser i denna region,
när religiös radikalism tillkommer blir resultatet en krutdurk som, om det vill sig illa, kan explodera med
mycket kort varsel.

Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Fru talman! Vår debatt här i dag är ett uttryck för den djupa oro som EU känner inför situationen i
Kirgizistan och för hur viktigt det är att vi fortsätter vårt starka engagemang för att hjälpa landet framåt mot
fred, stabilitet, etnisk försoning och demokrati.

Det råder stor enighet om att våra insatser bör vara väl förankrade i ett bredare internationellt sammanhang.
Detta är viktigt, och jag tror att ni, ärade ledamöter, håller med om att vi bör fortsätta att noga samordna
vårt arbete med FN och Osse, och att vi också, som Niccolò Rinaldi påpekat, måste tänka på att rättvisa
kommer att bli en oerhört viktig faktor.

Som ni vet är de exakta orsakerna till krisen än så länge oklara. Några ledamöter har nämnt den tidigare
ledningens roll i detta. Några ledamöter har även framhållit hur viktigt det är att rättvisa skipas och att vi får
till stånd en utredning. Medverkan från olika människorättsorganisationer är något som jag noterat och
kommer att ta med mig som en viktig aspekt i detta sammanhang.

Som också har konstaterats här har säkerheten i den södra delen förbättrats, men vi är alla medvetna om att
våldet kan blossa upp igen och spridas inom regionen – risken för detta kvarstår alltså. Jag är fullt medveten
om att de etniska spänningarna fortfarande är mycket stora. Vi måste vara oerhört vaksamma och fortsätta
att diskutera, debattera, observera, engagera oss och arbeta tillsammans med våra partner på gräsrotsnivå
för att se till att vi kan göra allt som står i vår makt för att hjälpa denna demokrati att växa och frodas.

Jag vet att vår särskilde representant Pierre Morel kommer att göra vad han kan för att arbetet på gräsrotsnivå
ska fortgå. För min del kommer jag att tillsammans med kommissionsledamot Kristalina Georgieva göra
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mitt yttersta för att se till att våra insatser motsvarar denna utmaning. I samband med detta kommer vi
givetvis att i det fortsatta arbetet beakta de mycket tänkvärda synpunkter som framförts här i kväll.

Kristalina Georgieva, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill tacka Europaparlamentets ledamöter
för de mycket värdefulla insikter ni har delat med er av till oss i inläggen här i kväll.

Låt mig kommentera fyra frågor som har kommit upp. För det första har ett antal ledamöter talat om hur
viktig folkomröstningen var och om det korrekta i att faktiskt hålla den. Jag skulle vilja utveckla detta genom
att ge en eloge till Catherine Ashton och Pierre Morel, eftersom – och detta var något jag insåg i Bisjkek – EU
faktiskt har spelat en avgörande roll för att mobilisera internationellt stöd för att folkomröstningen skulle
hållas på det utsatta datumet. Detta var ett korrekt beslut eftersom folkomröstningen på ett markant sätt
stärkte regeringens legitimitet, samtidigt som den även fungerade som en magnet för flyktingarna att återvända
hem.

Detta leder till den andra frågan: situationen på andra sidan gränsen. I stort sett alla som befinner sig på andra
sidan gränsen i Uzbekistan är i behov av sjukvård. En övervägande majoritet av dem som flydde över gränsen
har återvänt, även om – vilket också har påpekats här – det fortfarande finns risk för att situationen när som
helst kan förvärras. När det gått 40 dagar sedan massakrerna och sorgeperioden är över, dvs. kring 15–20
juli, finns det risk för att våldet blossar upp igen, och samma sak gäller i samband med att landet förbereder
sig inför valet den 10 oktober.

Detta leder mig till den tredje frågan. Jag vill bara berätta för er att president Roza Otunbajeva har berömt
Uzbekistans president Islam Karimov för hans rådiga agerande och för det stöd som Kirgizistan fått från sin
granne för att stävja våldet. Men president Otunbajeva fortsätter att be oss – EU – om stöd för den tid som
kommer, eftersom hon är orolig för att det kommer att bli tufft för demokratin i Kirgizistan.

Låt mig avsluta med att tala lite om våra prioriteringar och om hur vi ska gå framåt. Kirgizistan kommer att
behöva hjälp. Det är ett fattigt land. Jag arbetade där under 1990-talet och jag ser vilka stora framsteg som
har gjorts när det gäller demokrati, samtidigt som landet fortfarandet har lång väg att gå på utvecklingsplanet.
Det är oroväckande att vissa biståndsgivare – däribland vissa europeiska biståndsorganisationer – har börjat
trappa ned sina hjälpprogram. Jag vill bara framhålla för parlamentet att det inte är rätt tidpunkt att minska
utvecklingshjälpen till Kirgizistan. Från kommissionens sida kommer vi naturligtvis också att tala om för
biståndsgivarna att vi anser att det inte är rätt tidpunkt att minska stödet.

Kirgizistan är i mångt och mycket ett klansamhälle och vägen mot parlamentarisk demokrati kommer inte
att bli lätt. Roza Otunbajeva är en modig kvinna som vid sin presidentinstallation, där jag hade äran att
närvara, vände sig till oss och sade att hennes mandatperiod som president kommer att bli kort. Hon lovade
att lämna sin post i slutet av 2011, men menade samtidigt att mandatperioden kommer att bli avgörande
och bad oss om stöd för sitt arbete.

Hon förtjänar vår hjälp och om vi står vid hennes sida finns det en rimlig chans för detta land att göra framsteg
i sin utveckling – vilket förstås gynnar landets invånare, men också stabiliteten i regionen som helhet, och
detta är något som vi alla tjänar på.

(Applåder)

Talmannen. Jag har mottagit sex resolutionsförslag(3), som ingivits i enlighet med artikel 110.2 i
arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 8 juli 2010.

18. Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23
juli 2010) (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant
för utrikesfrågor och säkerhetspolitik om aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids
(Wien, 18–23 juli 2010).

(3) Se protokollet.
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Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Fru talman, ärade ledamöter! Jag välkomnar möjligheten att delta i denna debatt om rättigheter och
hiv/aids. Det är en läglig debatt eftersom det bara återstår 11 dagar till öppnandet av den 18:e
världskonferensen om aids, som kommer att äga rum i Wien.

Spridningen av hiv fortsätter att orsaka stort lidande. Verkan av hiv är värre i situationer då man inte
respekterar de mänskliga rättigheterna och vi vet att konfliktsituationer kan leda till en ökning av
hiv-infektioner, framför allt där det ofta förekommer sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Där det inte
finns riktiga lagar mot diskriminering är människor som lever med hiv ofta alltför rädda att be om hjälp på
grund av rädsla för stigmatisering.

I länder där de homosexuella kriminaliseras riskerar vissa människor dessutom fängelsestraff och i extrema
fall till och med dödsstraff. De mänskliga rättigheterna bör vara ett stöd för enskilda människor, däribland
de som är hivsmittade. Var och ens rätt att åtnjuta högsta möjliga nivå av fysisk och mental hälsa innebär
att de hivsmittade måste få tillgång till information och till effektiva möjligheter till förebyggande åtgärder
och behandling. Drabbade människor får inte diskrimineras på grund av sin situation.

Vi vet att man i vissa länder utnyttjar hiv-smitta som en anledning att undanta asylsökande från rätten att
söka skydd. Smittade personer kan förlora rätten att arbeta. Smittade barn utestängs ibland från skolan. EU
har gått i spetsen för att försvara rättigheterna för människor som är drabbade och smittade av hiv. Europeiska
rådet antog i november 2009 slutsatser med ett europeiskt handlingsprogram för att bemöta hiv/aids genom
yttre åtgärder, däribland behovet av att ta itu med den människorättsliga aspekten.

Europeiska unionen har varit mycket aktiv när det gäller att främja friheten att resa för människor som lever
med hiv. Vår ståndpunkt är att hiv-specifika restriktioner mot inresa, vistelse och hemvist som baseras på
detta förhållande är diskriminerande och inte innebär något skydd för folkhälsan. Vi välkomnar därför de
senaste ändringarna av bestämmelserna i Förenta staterna och Kina som positiva tecken. Under de senaste
månaderna har EU-företrädare, både i Bryssel och i partnerländerna, vidtagit flera åtgärder i denna fråga,
däribland genom att ge uttryck för EU:s oro för kriminaliseringen av sexuellt beteende bland vuxna som ger
sitt samtycke – Uganda, Burundi, Malawi – eller trakasserierna mot aids-aktivister av polisen och de rättsliga
myndigheterna i Senegal.

Den nyligen antagna europeiska verktygslådan för att bidra till att främja och skydda respekten för de
mänskliga rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner kommer ytterligare att
stärka EU-åtgärderna inom detta område.

Lena Kolarska-Bobińska, för PPE-gruppen. – (PL) Fru talman! Jag vill tacka Catherine Ashton eftersom –
trots att alla tittar på matchen utanför – vi här diskuterar rättigheterna för människor som lider av aids. Vi
diskuterar detta därför att det är en mycket bekymmersam fråga för oss alla. Trots att vi under de senaste
åren har sett framsteg inom behandling och förebyggande har vi mindre än fem år på oss för att nå de
millennieutvecklingsmål som FN:s medlemsstater enades om för att begränsa spridningen av hiv/aids och
för att minska antalet nya infektioner.

Samtidigt är sanningen den att antalet människor som är smittade av viruset ökar. Detta gäller framför allt
några regioner och vissa socialgrupper bland kvinnor och barn. Därför förklarar vi i vår resolution vårt starka
stöd för tre slags åtgärder. Först och främst rättsliga åtgärder som syftar till att uppmuntra länder som är
särskilt utsatta för aids att prioritera kampen mot aids och utarbeta planer för att bekämpa sjukdomen,
däribland att utforma och införa lagar mot diskriminering som är avsedda att skydda de sociala grupper som
riskerar att drabbas.

För det andra lägger vi stark tonvikt vid utbildningsåtgärder. Det är särskilt viktigt att garantera tillgång till
utbildning och tillhandahållande av information om hiv för att förvandla diskriminering till förståelse och
acceptans. Detta är inte bara viktigt i utvecklingsländer och i underutvecklade länder utan det är även i
europeiska länder fortfarande en svår och angelägen fråga.

Bortsett från utbildningsåtgärder betonar vi betydelsen av tillgången till vissa läkemedel. Under hösten
kommer till exempel ett frihandelsavtal att undertecknas med Indien. Ett av de grundläggande problem vi
stötte på under vårt besök i Indien var när människor betonade att landet framställer mycket billiga läkemedel
som kan bidra till att förhindra och bekämpa aids. När avtalet med EU har undertecknats kommer detta att
begränsas och därför måste man även ta hänsyn till denna fråga.
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Michael Cashman, för S&D-gruppen. – (EN) Fru talman! Efter att ha lyssnat på Catherine Ashtons inledande
anförande kan jag bara säga att jag inser att jag kan resa hem. Mitt arbete är utfört. Jag har sällan på den här
sidan i parlamentet lyssnat på någon i hennes ställning som inte bara förstår vad vi har gjort och vad vi gör,
utan även inser vad vi behöver göra för att skydda de mest sårbara.

Därför gläder det mig stort att parlamentet har beslutat att inta ett rättsbaserat synsätt. När man har rättigheter
kan man nämligen genomdriva dessa rättigheter själv, genom det civila samhället som handlar på ens vägnar
eller också kan de genomdrivas av landets regering – och jag talar också som parlamentets föredragande för
granskningen av millennieutvecklingsmålen.

Sorgligt nog ökar antalet människor med aids och hiv: För närvarande lever över 33 miljoner människor
med aids och hiv. Bara under 2008 hade 2,7 miljoner människor nyligen smittats, de flesta i Afrika söder
om Sahara och de flesta – 60 procent – kvinnor och små barn. Vi måste helt klart göra mycket mer. Vi måste
stödja enskilda människor när det gäller deras valmöjligheter, deras kroppar och genom att förneka de
rättigheter som andra vill tvinga på dem – framför allt män – eller rättigheterna för dem som i likhet med
transpersoner ofta är sexarbetare och inte har något annat val än att ge vika för andras krav. Därför gläder
det mig särskilt att vi har hänvisat till dem som främst är drabbade av detta.

Det finns förhöjda infektioner bland sexarbetare, män som har sex med män och förnekar sin egen sexualitet
på grund av låg självuppfattning, transpersoner, fångar, injicerande narkotikamissbrukare, invandrare,
flyktingar och rörliga arbetstagare i nästan alla regioner. I vårt närliggande grannskap, Ukraina och Ryssland,
liksom i andra länder, finns det epidemiska nivåer.

Allt är emellertid inte negativt. EU har varit ledande inom detta område och kommer att vara det även i
fortsättningen och jag hoppas att vi kommer att vara ledande vid den 18:e årliga konferensen i Wien.

Jag vill bara säga följande: Föreställ er att det bakom all denna miljonstatistik finns ett liv som faktiskt har
drabbats av att leva med aids och hiv. Tänk på de förlorade generationerna, de liv som har förlorats, förlorade
kära, förlorade föräldrar, syskon och de liv som ofta har förlorats genom förlusten av en annan människa.
Tänk på alla de liv som på ett katastrofalt sätt går helt förlorade genom den överföring av hiv-virus som är
möjlig att undvika.

Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! Först av allt vill jag tacka Catherine Ashton för
hennes inledande anförande och mina två kolleger Lena Kolarska och Michael Cashman för deras ord.

Jag ansluter mig helhjärtat till det som har sagts. Jag måste säga att vad Michael Cashman nyss sade, nämligen
att detta är en sjukdom som kan förhindras, gör mig mycket frustrerad. Med mycket enkla medel och gratis
– det kostar inte ett öre – skulle vi kunna förhindra många fall av hiv/aids. Vi skulle kunna förhindra så mycket
elände.

Jag kommer att titta på några viktiga ord och börja med stigmatiseringen. Lena Kolarska nämnde
diskriminering och det gjorde även ni, fru Ashton. Till och med inom EU förekommer stigmatisering
fortfarande. Notera att i ett antal medlemsstater får till exempel homosexuella människor fortfarande inte
donera blod. Eller att det fortfarande finns medlemsstater som, mot alla regler och principer som vi står för,
ber människor om en hiv-negativ deklaration innan de tillåter dem att resa in i landet, även inom EU. Detta
bör vi ta itu med när vi talar om för andra länder i världen hur de ska uppföra sig. Om vi välkomnar
upphävandet av reseförbudet i Förenta staterna bör vi därför tillämpa samma principer i EU.

Förutom stigmatiseringen finns också problemet med fördomsfullhet när det gäller sexualmoral. Jag blir
alltid chockad när jag upptäcker att det fortfarande finns människor i parlamentet som anser att de inte kan
stödja den typ av resolution som vi kommer att rösta om i morgon, därför att man där hänvisar till sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter och sexuellt oberoende för kvinnor. Om vi helt enkelt erkände dessa
principer och begrepp och om vi hade stöd från alla ledamöter i parlamentet skulle vi utrota mycket elände.
Jag kan inte förstå hur människor kan vägra att stödja dessa principer och fortfarande se människor i ögonen
– tyvärr framför allt kvinnor – som lider av dessa försvagande sjukdomar. Jag anser att kvinnors oberoende
och rättigheter är något de måste erkänna. De måste erkänna att kvinnor bestämmer över sina egna kroppar
och att de bestämmer – inte bara utanför EU utan också inom EU.

Allt detta är sådant som inte kostar ett öre – tillgång till mediciner och lämplig hälsovård. Det är grundläggande.
Inom EU betraktar vi detta som en grundläggande mänsklig rättighet, vilket också är temat för dagens debatt.
Varför förnekar vi då andra människor denna rättighet eller betraktar den som ett privilegium eller en förmån?
Nej, det är en grundläggande rättighet. Dessutom är vi ur praktisk synpunkt mitt inne i en ekonomisk kris
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som framför allt drabbar länderna utanför EU. En frisk arbetsstyrka är den främsta förutsättningen för
ekonomisk utveckling, det måste vi inse. Låt oss investera i hälsa.

Jag vill därför vädja till de länder som för närvarande planerar nedskärningar i sin budget för utvecklingsbistånd
och framför allt för stödet till folkhälsan. Det bör vara en av våra prioriteringar och vi får inte tala om
budgetnedskärningar. Vi bör tala om att stödja dessa länder och samtidigt inte glömma att vädja till de
nationella regeringarnas ansvarskänsla.

Slutligen vill jag uppmana ledamöterna i alla grupper i parlamentet att stödja resolutionen i morgon.

Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Jag stöder helhjärtat det som har sagts om hiv och aids av de
tre kollegerna från tre andra politiska grupper och jag vill också tacka den höga representanten för hennes
ståndpunkt i denna fråga. Den resolution som vi ska anta i morgon kommer att bli ett mycket viktigt bidrag
till den 18:e internationella aidskonferensen, som kommer att äga rum i Wien under senare delen av denna
månad. Där kan vi verkligen betona hur viktigt det är att EU samarbetar med de länder som fortfarande har
lagstiftning och politik som utgör ett verkligt hinder för att ta hand om människor med hiv/aids. Detta är
verkliga hinder mot förebyggandet av denna sjukdom. I vår resolution fastställer vi att det fortfarande finns
106 länder där situationen ser ut på det viset. Det är en viktig uppgift för vår utrikes- och utvecklingspolitik
att betona att vi behöver faktabaserade strategier för hiv/aids.

Vi bör ta itu med de fördomar och den diskriminering som fortfarande existerar. Det är mycket sorgligt att
se att många länder fortfarande kriminaliserar samkönat sexuellt beteende. Vi måste säga till dessa länder
att det inte är något som kan antas på grundval av traditioner och kultur. Det handlar om att behandla
människor på ett anständigt sätt, det handlar om deras rättigheter och att en rättighetsbaserad strategi är den
rätta.

Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Fru talman, fru kommissionsledamot! Vi måste upprepa dessa
statistiska siffror för var och en, eftersom de inte kan upprepas nog ofta. År 2008 var det 2,4 miljoner nya
fall av människor med aids och 2 miljoner dödsfall och siffran stiger för varje år. I dag har 33,4 miljoner
människor denna sjukdom och det är bara en uppskattning. Två tredjedelar – jag upprepar, två tredjedelar
– av dessa människor har inte ens tillgång till behandling. Vi talar om en sjukdom vars ökade utbredning
står i omvänt förhållande till tillgången på behandling. Man beräknar att över 22 miljoner av det totala antalet
smittade personer lever i Afrika söder om Sahara.

Det finns även andra obalanser: Till exempel fortsätter antalet kvinnor med sjukdomen att vara mycket högre
än antalet män. Det är nu en fråga om att omedelbart, liksom i går och dagen innan, verka för att förebygga
sjukdomen, för tillgången till behandling och för ett gensvar som bygger på mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar kommissionen och rådet att återuppta sina fastställda åtaganden och att betrakta aids som en
global prioritering för folkhälsan. Vi behöver därför strategier för att minska sårbarheten och bekämpa olika
former av diskriminering, t.ex. den som smittade människor som är blodgivare möter, till och med i EU,
bara för att de har en sexuell läggning som skiljer sig från normen. Det stöd som finns har redan helt klart
visat sig vara otillräckligt, och därför är det nödvändigt att stärka den globala fonden för bekämpning av
hiv/aids, tuberkulos och malaria och att inse att de allmänna nedskärningarna i finansieringen av sexuella
och reproduktiva hälsoprogram i utvecklingsländerna endast har förvärrat denna situation.

Vi är stolta över EU som förkämpe för biståndshjälp, men denna förkämpe kan inte ha två ansikten och det
gäller oss alla.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Jag vill berömma Catherine Ashton för hennes goda arbete med sitt
sammandrag. Under den mycket korta tid hon har varit här i dag har hon skött sig mycket bra.

Min erfarenhet av hiv/aids sträcker sig några år tillbaka när jag arbetade i Malawi på frivillig basis. Jag såg där
framför allt den förödelse som hiv/aids orsakade bland barnen och bland de vuxna. Det är ett land med 12
miljoner människor, med en genomsnittlig livslängd på 42 år och en av de högsta förekomsterna av hiv/aids
i världen, med nästan tre kvarts miljon barn som lider av hiv/aids. Man beräknar att 86 000 människor varje
år dör av sjukdomen och att minst 80 000 varje år drabbas av hiv/aids.

Bara 50 procent av dem som behöver antiretrovral terapi har tillgång till den och därför återstår det kolossalt
mycket att göra. Tre saker måste göras. Först och främst läkarvård: Först gäller det att försöka förhindra
sjukdomen och för det andra att behandla den när den förekommer. För det andra behövs utbildning så att
människor ska veta hur de kan förhindra sjukdomen och även inta en mer deltagande attityd mot dem som
har drabbats av den. För det tredje – Catherine Ashton hänvisade till detta – gäller det att utrota vissa sedvänjor
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som baseras på rättigheter för vissa enskilda personer inom stammarna som har fri tillåtelse att göra vad de
vill med unga flickor och änkor. Detta måste upphöra och det måste klargöras för stammarna. Jag anser att
vi i EU kan bidra till att utrota denna sedvänja.

Slutligen vill jag också säga att vi, när vi gör detta, måste samarbeta med myndigheterna på ort och ställe.
Jag lade märke till en sak i Malawi: Jag brukade köpa tidningen varje dag och jag läste flera artiklar som var
kritiska mot de icke-statliga organisationerna på grund av att de inte lyckades samarbeta med de lokala
grupperna. För att undvika det som skulle betraktas som intellektuell eller kulturell kolonialism samarbetar
vi därför med människorna för att garantera dem ett bättre liv och även för att utrota det gissel som hiv/aids
utgör.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (EN) Fru talman! Det gläder mig att vi kommer att få en gemensam resolution,
förhoppningsvis med röster från en stor majoritet i parlamentet för denna resolution. Det är – som redan
har sagts – en förberedelse inför den 18:e internationella aidskonferensen i Wien, min hemstad, som anordnas
under parollen ”här just nu”. Den handlar om en rättighetsbaserad hiv- och aidsstrategi, något som har
saknats tidigare. Som vi alla vet – och det har sagts av alla talare här – leder hiv och aids till att människor
som drabbas av sjukdomen – människor som smittas – betraktas som utstötta ur samhället. De är
marginaliserade. De betraktas inte som om de tillhör samhället. Detta är vad som krävs: De måste stå i centrum
för vår uppmärksamhet, i centrum för förebyggande åtgärder och i centrum för sjukvården.

Jag vill påminna alla att till och med WTO, i sin Dohaförklaring 2001 om Trips-avtalet, klargjorde att hälsa
måste ha företräde framför kommersiella intressen, vilket är särskilt viktigt i länder som Afrika där 60 procent
av de smittade är kvinnor och flickor – de som av tradition har mindre tillgång till sjukvård och mindre
pengar. Därför är hela frågan om patentmediciner, om att göra mediciner tillgängliga för fattiga människor
– fattiga befolkningsgrupper – den viktigaste aspekten i kampen mot aids- och hiv-infektioner. Som redan
har nämnts är kvinnor och flickor värre drabbade nu än i början av epidemin, när den huvudsakligen drabbade
homosexuella män. Men det är inte längre en sjukdom som till största delen drabbar män. Globalt sett drabbas
framför allt kvinnor och flickor – och även män.

Därför ber jag alla – och jag vädjar verkligen till dem som inte har skrivit under förklaringen – att rösta för
den i morgon, att klargöra att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter gäller alla, och framför allt dem
som har drabbats av hiv och aids.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Aids fortsätter att vara en dödlig sjukdom som trots de medicinska
framstegen fortfarande dödar miljontals invånare på vår jord. Hiv-viruset angriper immunsystemet på ett
sådant sätt att patienten förr eller senare dör av en annan infektion, t.ex. tuberkulos eller någon annan samtidig
infektion.

Enligt epidemiologiska studier smittas flertalet människor under oskyddat sex med en smittad person.

Men låt oss vara uppriktiga. Om vi frågar vilka dessa smittade personer är tror jag att svaret blir att de vanligen
är manliga eller kvinnliga sexarbetare som varje dag har ett stort antal sexuella kontakter, ofta utan att de
använder någon form av skydd. De blir då en grogrund för att sjukdomen förs vidare, och vi får inte vara så
naiva att vi inbillar oss att oftare återkommande läkarkontroller, exempelvis en gång i veckan, kommer att
lösa problemen.

Jag talar i egenskap av läkare och jag vet som yrkesman att när man undersöker någon på måndagen och
nästa kontroll sker en vecka senare kan de smittas under den mellanliggande perioden och sedan själva bli
en smittokälla.

Ytterligare en riskgrupp är, som Michael Cashman tidigare påpekade, medborgare som är sexarbetare, ofta
med homosexuell inriktning. Som vi vet har man inom denna gemenskap – eftersom det är en sluten och
liten gemenskap – för vana att ofta byta partner och det dröjer inte länge förrän människor inom en sådan
gemenskap blir smittade.

Vi måste därför göra något och jag stöder forskning om nya botemedel. Antiretroviral behandling är ofta
inte helt effektiv, och jag hoppas att vi i samband med det sjunde ramprogrammet för vetenskap och forskning,
som EU-vetenskapen också stöder, kommer att upptäcka nya molekyler som kommer att utgöra ett verkligt
botemedel för dessa smittade människor.

Jag har mycket mer att säga i denna fråga. Jag är positiv till att EU i hög grad stöder Afrika. Där finns miljoner
människor, framför allt i regionen söder om Sahara, och det är vår moraliska plikt att bistå Afrika.
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ORDFÖRANDESKAP: DURANT
Vice talman

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Det är inget tvivel om att aids fortsätter
att vara ett hot mot folkhälsan och inte bara mot EU-medborgarnas hälsa. Många tusentals människor dör
varje år och detta problem är ännu mer akut i utvecklingssamhällena.

Därför får vi inte sänka garden. Därför krävs det fler förebyggande åtgärder, mer information och mer
rehabilitering, men framför allt mer resurser och dessa resurser måste användas på rätt sätt. Det måste finnas
stöd för familjerna, eftersom aids-offrens problem blir familjeproblem och åtgärder måste vidtas för att göra
en mängd val som gäller beteende och en sundare och lämpligare livsstil. Syftet är att få ett mätbart
hälsoresultat och det specifika syftet är att se till att dessa problem med tiden avtar alltmer.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman! Under de senaste åren har de flesta nya infektioner drabbat
personer som är 15 till 24 år. Det är framför allt unga människor som undervärderar den potentiella risken
att smittas. Detta beror på okunnighet om sjukdomen. De är för unga att komma ihåg
informationskampanjerna på 1980-talet och sexualundervisning är ingen obligatorisk del av skolornas
läroplaner.

Enligt en Eurobarometerundersökning 2005 skulle de flesta EU-medborgare stödja ett ökat EU-engagemang
för att bekämpa hiv/aids. Emellertid avslöjas i denna undersökning det problem med halvsanningar som
fortfarande förekommer bland befolkningen. Nya kampanjer måste inledas för att ge lämplig information
till de mycket olika målgrupperna och för att än en gång undvika att stigmatisera dem som lider av sjukdomen.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Fru talman! Som Angelika Werthmann påpekade för en stund sedan:
Trots att ungefär 33 miljoner människor i världen i dag bär på det dödliga viruset finns det många människor,
framför allt ungdomar, som inte känner till riskerna med bristande försiktighet och vi måste på allvar fortsätta
med informationskampanjerna, som inte är lika intensiva som de tidigare var.

Ännu en punkt som vi måste beakta är kampen mot den sociala utslagning som blir följden av att avslöja
att man är smittad, vilket gör att omkring 30 procent av de människor i EU som bär på viruset inte vet att
de är bärare, och detta ökar risken för att det överförs.

Med tanke på dessa båda målsättningar måste viruset bekämpas som en global prioritering för folkhälsan.
Kommissionen och rådet måste vidta ansvarsfulla åtgärder och främja finansieringen av programmen. Detta
är avgörande. Tonvikten måste läggas på att vägleda och informera unga människor och slutligen måste
allmänhetens medvetande ökas och den måste informeras på rätt sätt, så att risken för social utslagning
minskar betydligt.

Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag är säker på att konferensen i Wien kommer att hjälpa
oss att gå vidare med att genomdriva människors rätt till skydd mot hiv-infektioner som kan undvikas och
hjälpa dem att få tillgång till de faktabaserade förebyggande åtgärder och den högeffektiva behandling som
så många ledamöter har talat om i kväll.

Jag vill också försäkra er om att vi kommer att upprätthålla och öka vårt engagemang för att försvara dessa
rättigheter inom EU, men också som ett led i våra förbindelser med tredjeländer, vare sig de är belägna i
närheten av våra gränser eller på andra kontinenter. Tyvärr kommer jag att befinna mig i Mellanöstern och
jag kan därför inte delta i Wienkonferensen, men min kollega kommissionsledamot John Dalli, som ansvarar
för hälsa och konsumentpolitik, kommer att företräda kommissionen och kommer att tala vid konferensens
öppningssammanträde.

Många av kommissionens tjänsteavdelningar från olika områden inom hälsa, forskning och utveckling
kommer att närvara och, om jag får, skulle jag vilja inbjuda alla ledamöter som deltar i konferensen att träffa
företrädare för tjänsteavdelningarna inom EU-området, där den politik och de åtgärder vi vidtar inom EU
kommer att presenteras eller att följa de satellitsändningar som organiseras av kommissionen.

Om jag får ska jag avsluta mina kommentarer genom att göra något som vissa ledamöter också har gjort
under denna debatt. Min personliga berättelse om detta börjar genom att jag kommer ihåg att det har varit
en viktig fotbollsmatch i Sydafrika i kväll. Jag minns att jag, för några år sedan när jag var i Sydafrika, fick
göra en biltur utanför Johannesburg in i landet. Den person som körde mig talade om problemen med hiv
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och aids i Sydafrika – en fråga som har tagits upp av många människor och inte minst av någon som jag har
haft förmånen att samarbeta med, sångerskan Annie Lennox.

När vi körde genom landskapet sade min chaufför: ”Välj ut en by, vilken by ni vill under nästa timme”. Vi
körde vidare och jag sade att jag såg många byar, men att jag skulle välja den där borta. Jag pekade på en by
och när han körde in i den körde han mig till kyrkogården. Han sade att det är en tradition i Afrika att man
inte ställer upp någon gravsten ett år efter en människas död, så alla kors ni ser, alla små kors, står där till
minne av människor som har dött under det senaste året. Jag gick till den där kyrkogården och det fanns
hundratals kors. Han sade bara: Det är offren för aids.

Vad jag såg var en tragedi av meningslös ödeläggelse och jag ger mitt erkännande åt de ledamöter som har
lagt fram denna resolution och lovar att göra mitt bästa för att stödja genomförandet av den.

Talmannen. Jag har mottagit sex resolutionsförslag(4), som ingivits i enlighet med artikel 110.2 i
arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 8 juli 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. – (RO) Antalet människor som lever med hiv/aids ökar ständigt.
Beräkningar visar att 33,4 miljoner människor över hela världen är smittade av hiv/aids och av dem smittades
inte mindre än 2,7 miljoner 2008.

Jag anser att både kommissionen och rådet måste öka sina insatser för att ta itu med frågan om hiv/aids som
en global folkhälsoprioritet, med huvudsaklig inriktning på mänskliga rättigheter för att förhindra och
behandla denna sjukdom och för att ge vård och hjälp till dem som har drabbats. Båda dessa institutioner
måste uppmana de länder som är värst drabbade av hiv/aids-viruset att fastställa en samordnad nationell
rampolitik för att bekämpa hiv, vilket kommer att vara en garanti för effektiva åtgärder för att förhindra hiv
och för att vårda människor om de drabbas av sjukdomen.

Kommissionen, medlemsstaterna och världssamfundet måste så snart som möjligt anta en lagstiftning som
garanterar tillgång till effektiva mediciner till överkomligt pris för att behandla hiv-viruset, för
diagnostiktjänster och för de tekniker som stöder förebyggande, läkande och lindrande vård mot
hiv-infektioner.

John Attard-Montalto (S&D), skriftlig. – (EN) Det är viktigt att förbereda sig väl inför denna mycket viktiga
konferens, framför allt med tanke på hur man ska minska den enorma kostnaden för de läkemedel som delas
ut till de drabbade. På Malta har läkemedelsimportörerna och nationens parlamentssekreterare kommit
överens om att sänka priset på 63 läkemedel. Detta är häpnadsväckande med tanke på att över 3 000
läkemedel distribueras på Malta. Det innebär att man bara har inriktat sig på 2 procent. Bland de läkemedel
som har minskat i pris angav man två som exempel till kommissionen när den jämförde de orimliga priserna
på Malta med dem i Belgien. Priset på Zocor 20 mg har sänkts, men detta läkemedel är fortfarande 240
procent dyrare på Malta än i Belgien. Av de övriga exempel som gavs är alla fortfarande dyrare på Malta, där
det dyraste läkemedlet är Tegretol 200 mg, vilket är 150 procent dyrare och Lexotan 3 mg som är 113
procent dyrare. Det billigaste är Actonel 35, som är 20 procent dyrare på Malta. Att läkemedlen har börjat
minska i pris, även om det inte har skett i tillräckligt hög grad, visar bara hur rätt vi hade när vi inte godtog
de ursäkter som framfördes av ett antal läkemedelsföretag. Låt oss hoppas att detta bara är början på framstegen
med att nå vårt mål.

19. Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s
roll (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ikraftträdandet av konventionen om klustervapen den 1 augusti
2010 och EU:s roll (2010/2772(RSP)).

(4) Se protokollet.
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Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Fru talman! Jag är oerhört tacksam för möjligheten att diskutera frågan om klustervapen. Jag anser
att det här är ett viktigt ögonblick att göra det, mindre än en månad före ikraftträdandet av konventionen
om klustervapen.

Som alla i parlamentet vet kommer man genom denna konvention, som ursprungligen är ett norskt initiativ,
att förbjuda all användning, lagring, tillverkning och överföring av klustervapen. I likhet med truppminor
utgör klustervapen – som ledamöterna vet – ett allvarligt hot mot civilpersoners liv genom att de orsakar
urskillningslös skada, som framför allt drabbar barn.

Själva idén med klustervapen strider mot grundläggande humanitära principer. De släpper inte bara iväg
små bomber över ett stort område med urskillningslös verkan. De efterlämnar också en stor mängd odetonerad
ammunition men som kan explodera när som helst, till och med årtionden efter det att en konflikt har
upphört. Därför har EU åtagit sig att göra alla tänkbara insatser för att införa ett fullständigt förbud mot
dessa dödliga anordningar.

Överenskommelsen om konventionen mot klustervapen ingicks i december 2008. På bara ett och ett halvt
år har 106 stater undertecknat konventionen och 36 har ratificerat den. Det är på sätt och vis en påminnelse
för oss om den inspirerande dynamik som utlöstes genom ikraftträdandet av Ottawakonventionen mot
truppminor. Vi kan vänta oss liknande framsteg i våra gemensamma ansträngningar att minska – och slutligen
avskaffa – tillverkning, användning och överföring av klustervapen.

EU har enhälligt förbundit sig att på alla sätt ta itu med följderna av klustervapen på civilbefolkningar. Trots
att inte alla medlemsstater i EU har undertecknat konventionen är alla överens om att EU kan, och måste,
spela en aktiv roll på detta område. Som alla i parlamentet vet fortsätter EU också att stödja en utvidgad
förhandling om ett tilläggsprotokoll om klustervapen till FN-konventionen om användningen av vissa
konventionella vapen. Syftet är i detta fall att utvidga antalet internationella normer som gäller denna
vapenkategori och att nå ut till ett stort antal länder. Jag anser att vi måste vara mycket tydliga på denna
punkt. Konventionen om användningen av vissa konventionella vapen är en FN-konvention och därför ett
verkligt multilateralt instrument, som man förhandlar om inom ett mycket vidsträckt forum. Bestämmelserna
i konventionen och de som ingår i tilläggsprotokollen bidrar till att minska de stridandes och
civilbefolkningarnas lidande i konfliktområden.

Därför är det mycket viktigt att EU stöder denna konvention och dess protokoll. Detta är exakt vad vi har
gjort sedan 2007 genom en gemensam EU-åtgärd för att stödja konventionens allmängiltighet och dess
fullständiga genomförande. Under förhandlingarna om tilläggsprotokollet om klustervapen vädjar EU om
förbud och inte bara om en inskränkning av användning, tillverkning, överföring och lagring av vissa
klustervapen som ger upphov till särskild humanitär oro.

Jag medger att detta protokoll inte kan vara lika omfattande som konventionen om klustervapen, men om
vi kunde åstadkomma ett protokoll inom FN med större deltagande – framför allt med deltagande av de
stater som tillverkar och lagerför dessa vapen – skulle det hjälpa oss att komma närmare våra mål.

När det gäller nästa steg för att genomföra den egentliga konventionen om klustervapen gläder det mig att
förberedelserna har börjat inför det första mellanstatliga mötet, som kommer att äga rum i Laos i november
2010. Under konferensen i Santiago i juni gav ett stort antal länder redan prov på stort engagemang, vilket
också var fallet med företrädarna för det civila samhället. Många EU-medlemsstater spelade en mycket aktiv
roll under diskussionerna som ledamöter av gruppen Friends of the Chair.

När det gäller det konkreta biståndet till tredjeländer vill jag understryka att Europeiska unionen har varit
mycket aktiv. Vi hjälper tredjeländer att bli av med sina lager av klustervapen. Vi hjälper dem att rensa
drabbade områden och vi ger hjälp till offren i länder som Afghanistan, Laos, Kambodja, Libanon och Sudan.
Under de senaste 10 åren har EU anslagit mer än 300 miljoner euro till sitt arbete inom området för
truppminor och explosiva rester från krig – däribland, sorgligt nog, det dagliga hotet från klustervapen.

Jag ser i högsta grad fram emot denna diskussion.

Michael Gahler, för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman! Tack, fru Ashton, för era medkännande ord. Jag
instämmer helt i vad ni sade och anser att vi bör betona vad EU har åstadkommit för att avskaffa dessa vapen.

Krig och inbördeskrig är alltid det värsta scenariot, framför allt för de drabbade. Inom denna värsta form av
scenario finns det emellertid en annan sorts vapen som är ännu lömskare och som har en särskilt
förstörelsebringande, långsiktig verkan, nämligen klustervapen.
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Därför är det viktigt att å ena sidan fastställa att denna konvention kommer att träda i kraft den 1 augusti,
men att vi å andra sidan anser att detta är rätt tillfälle för Europaparlamentet att spela en särskild roll genom
att se om vårt eget hus, särskilt genom att uppmana de medlemsstater som ännu inte har undertecknat
konventionen att göra detta så snart som möjligt, låt oss säga före årets slut. Trots att det hade varit fantastiskt
antar jag att vi inte kommer att klara av detta senast den 1 augusti, eftersom vissa nationella parlament redan
har ferier.

Vi har berört ytterligare en punkt, nämligen kravet att EU, som nu är en juridisk person, ska underteckna
denna konvention. Det är kanske ett sätt att uppmuntra de återstående medlemsstaterna att ta samma steg
på bilateral grund. Jag hoppas att vi snart kommer att göra EU och dess medlemsstater till ett föredöme för
tredjeländerna genom att uppmuntra dem att förstöra sina lager och att så snart som möjligt avskaffa
klustervapen i de länder där de fortfarande existerar.

Ana Gomes, för S&D-gruppen. – (PT) Fru talman, fru Ashton! Klustervapen förstör liv och miljön på ett
oproportionerligt och omoraliskt sätt, utan att på krigsskådeplatserna skilja mellan militära och civila mål.
Tanken att dessa vapen ger säkerhet åt de stater som äger dem är felaktig och bakåtsträvande och utgör ett
brott mot den internationella humanitära lagstiftningen och ett hinder mot den globala säkerheten. Dessutom
är de huvudsakliga offren för dessa vapen utvecklingsländerna och deras befolkningar.

Genom konventionen mot klustervapen tvingas stater som är parter i konventionen att förstöra sina lager
av klustervapen, att ansvara för att göra sig av med odetonerade vapen och att skydda och stödja offren för
dessa vapen. Konventionen träder i kraft den 1 augusti, men hittills har bara 11 EU-medlemsstater ratificerat
den. Det är angeläget att alla medlemsstater gör det, så att vi på ett effektivt sätt kan bidra till att sätta stopp
för användning, försäljning och överföring av dessa vapen överallt och lyckas med att förbjuda och avskaffa
dem.

Ytterligare nio av EU:s medlemsstater har redan gett sitt godkännande av konventionen, men de måste också
ratificera den. Mitt land, Portugal, var ett av dem som lät binda sig för en långvarig lagstiftning efter att ha
undertecknat konventionen i december 2008. Nästan två år senare har republikens parlamentariska församling
ännu inte uppmanats att avge sitt beslut. Denna senfärdighet är så mycket mer besvärande med tanke på att
Portugal är positivt inställt till att främja konventionen tillsammans med andra portugisisktalande länder,
och nu har Guinea Bissau och Kap Verde före Portugal meddelat att de kommer att ratificera konventionen
i augusti, när konventionen träder i kraft.

Dessa förseningar i ratificeringen av konventionen är oacceptabla. Därför ber vi också EU:s utrikesrepresentant
Catherine Ashton att påskynda processen så att EU kan ansluta sig till konventionen mot klustervapen, enligt
bestämmelserna i Lissabonfördraget.

EU måste gå i spetsen för denna process och de sju medlemsstater som inte ens har undertecknat konventionen
måste ställas till svars. Denna resolution från parlamentet, där vi namnger dem, är ett steg i riktning mot
detta.

Elizabeth Lynne, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! Klusterbomber har dödat och skadat tusentals civila
under de senaste 40 åren och fortsätter sorgligt nog fortfarande att göra det. Vi måste komma ihåg att en
tredjedel av alla registrerade olycksfall med klustervapen är barn. Ta fallet med en vietnamesisk flicka som
en dag höll på att hjälpa sin far i trädgården. Hon blev offer för en klusterbomb och förlorade båda benen.
Det tragiska är att man ansåg att hon hade haft tur: Fyra av tio olyckor med klusterbomber slutar med döden.

Efter åratals kampanjverksamhet har vi nu slutligen en konvention som kan bidra till en förändring. Det är
först och främst absolut nödvändigt att alla EU:s medlemsstater snarast undertecknar och ratificerar
konventionen. Sorgligt nog har, som Ana Gomes säger och som man fastställer i denna resolution, bara 11
medlemsstater ratificerat konventionen.

Eftersom vi närmar oss ikraftträdandet av konventionen den 1 augusti skulle jag vilja se en samlad insats
från parlamentet och kommissionen för att övertala alla medlemsstater i EU att underteckna och ratificera
den. De EU-medlemsstater som har undertecknat den bör snabbt ta fram nationell lagstiftning för att
genomföra den och förstöra sina lager, som Spanien redan har gjort.

År 2002 var jag föredragande för parlamentets betänkande om FN-konventionen och rättigheterna för
personer med funktionsnedsättning som antogs 2006. EU kommer snart att underteckna denna epokgörande
konvention. Det kommer att innebära en total motsägelse om vi skulle underlåta att vidta åtgärder mot
klusterbomber. Med tanke på framtiden är det också viktigt att kommissionen och rådet i en standardklausul
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inkluderar ett förbud mot klustervapen i avtal med tredjeländer. Jag skulle vilja höra vilka planer den höga
representanten har att gå vidare med detta.

I konventionen fastställer man också i artikel 5 en ny humanitär norm för biståndet till offren där man
efterlyser riktlinjer och goda rutiner, däribland inom området för läkarvård, rehabilitering och psykologiskt
stöd. Som den höga representanten har nämnt är det också viktigt att avlägsna resterna av de miljontals
odetonerade klustervapen som ligger kvar efter konflikter. I artikel 6 i konventionen uppmanas varje land
att tillhandahålla hjälp för att avlägsna och förstöra resterna av klustervapen och ge information om olika
metoder och tekniker för att avlägsna dessa vapen.

Vi måste göra allt vi kan för att rädda livet på de tusentals som ännu inte har dödats och skadats och för att
hjälpa dem som har drabbats. Vi vet tillräckligt om de fasanfulla verkningarna av dessa vapen för att inse att
även de som inte har undertecknat konventionen aldrig någonsin får använda dem igen. Jag uppmanar er
alla att stödja denna resolution.

Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Mitt första
möte med frågan om klustervapen var för över fyra år sedan när en grupp icke-statliga organisationer vände
sig till det österrikiska parlamentet, som jag då var ledamot av, och bad oss anordna en kampanj om denna
fråga för att konventionen skulle kunna sjösättas.

Gruppen innefattade offer, människor som själva hade förlorat ett ben eller som hade fått andra allvarliga
men på grund av klustervapen. De visade oss fotografier som illustrerar vad som händer när en bomb av
denna typ exploderar. Hundratals färgade småbitar bildas som sedan ligger kringströdda, kanske i åratal –
något som har gett upphov till beteckningen klustervapen. Barn som vid en senare tidpunkt leker på platsen
kan lockas av de skarpa färgerna och ta upp bitarna som då exploderar i deras händer och gör att de förlorar
en arm eller ett ben.

Detta gjorde ett sådant intryck på mig att jag startade en kampanj i Österrike och jag kan säga att mitt land,
efter ett visst motstånd i början, var ett av de första som undertecknade och ratificerade konventionen. Allt
detta är bra, men många av EU:s medlemsstater har fortfarande inte undertecknat den. Det gläder mig mycket
att vi har lyckats övertyga en majoritet – fem grupper – att stödja denna resolution, framför allt därför att
jag vet att det rådde oro om några punkter inom er grupp, herr Gahler. Jag vill också tacka er för att ni har
gått med på att namnge de medlemsstater som ännu inte har undertecknat och ratificerat konventionen och
som ännu inte är beredda att förstöra sina lager och att förklara att de aldrig mer kommer att använda dessa
vapen.

Fru Ashton! Jag vill ställa två specifika frågor till er som gäller kravet att EU, som juridisk person, ska
underteckna denna konvention och att ni, i alla förhandlingar med tredjeländer, ska bifoga förbudet mot
klusterbomber och klustervapen till standardklausulen, som redan inbegriper icke-spridningen av
massförstörelsevapen. Jag ber er att besvara dessa frågor.

Sabine Lösing, för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Fru talman! Jag vill tacka föregående talare för deras bidrag,
som jag uttryckligen stöder.

Som man redan har förklarat är klustervapen bland de mest brutala vapen som finns. De användes förvisso
fortfarande till helt nyligen av några av EU:s medlemsstater och av Förenta staterna. Jag skulle kunna nämna
före detta Jugoslavien, Irak, Afghanistan och Jemen. Det är mycket upprörande – något som redan har
understrukits – att offren för klusterbomber och klustervapen, statistiskt sett, till 98 procent är civilpersoner,
varav 27 procent är barn.

Hur ska vi se på utsikterna för den fortsatta användningen av dessa vapen? Det är i sanning anmärkningsvärt
att Deutsche Bank investerar i tillverkningen av dessa fruktansvärda vapen genom sina dotterbolag. Det har
bevisats att affärsförbindelser existerar mellan Deutsche Bank och ledande leverantörer och tillverkare av
klustervapen, däribland L-3 Communications och Lockheed Martin. Jag anser att det är skamlöst och
omänskligt att medvetet eftersträva att tjäna pengar på civilpersoners död. Användning, tillverkning, lagring
och transport av dessa vapen måste förbjudas och detsamma gäller handeln med sådana vapen.

Av denna anledning måste alla EU-medlemsstater, tillsammans med alla övriga länder, underteckna och
ratificera hela överenskommelsen senast i augusti i år eller, om detta inte är möjligt, måste de, som Michael
Gahler har förklarat, göra det så snart som möjligt. Det bör också finnas ett moratorium mot användning,
framställning och spridning av klustervapen tills överenskommelsen är ratificerad och arbetet med att förstöra
de befintliga lagren av klustervapen bör inledas så snart som möjligt.
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Jag är mycket belåten med detta samarbete över partigränserna och stödet för överenskommelsen om
klustervapen i form av denna gemensamma resolution och välkomnar den för Gruppen Europeiska enade
vänstern/Nordisk grön vänster. Vi anser att denna resolution är en stor framgång i kampen mot dessa
fruktansvärda vapen.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru talman! Som mina ärade vänner har sagt har bara 11 av 27
medlemsstater ratificerat denna mycket viktiga konvention där man förbjuder användning, framställning,
lagring och transport av klustervapen. Det finns ingen som inte håller med om att det måste vara vår ambition
att alla medlemsstater ska ratificera konventionen.

Naturligtvis inställer sig frågan varför de andra medlemsstaterna ännu inte har ratificerat konventionen, trots
att den träder i kraft den 1 augusti. Huvudorsakerna hänger samman med den nationella säkerheten och, i
stor utsträckning, är de i vissa fall berättigade, framför allt där grannstater utanför EU ger prov på ökad
aggression.

Därför vill jag avslutningsvis säga att om vi verkligen vill att alla medlemsstater ska ratificera denna konvention
och få bästa möjliga resultat i denna mycket viktiga EU-politik måste vi också övertyga de grannländer som
intar en spänd och aggressiv hållning att röra sig i samma riktning, framför allt de som vill gå med i vår
europeiska familj.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Klustervapen är bland de farligaste vapnen för civila därför att de används
över vidsträckta områden mot glest belägna, mobila mål som är svåra att se.

Som redan har sagts är upp till 98 procent av offren människor som inte är inblandade i någon militär
konflikt, med andra ord civila. En stor del av dem – 27 procent – är barn.

Dessutom exploderar inte cirka 30 procent av klusterbomberna, utan de ligger kvar i jorden som minor och
utgör en fara för civilbefolkningen, långt efter det att konflikten har upphört.

Trots denna sorgliga statistik har många EU-medlemsstater inte undertecknat konventionen om klustervapen
där framställning, lagring och användning av dessa vapen förbjuds, eftersom de, sorgligt nog, handlar i sitt
eget ekonomiska intresse när det gäller framställning och export av dessa vapen.

Jag är helt emot en sådan strategi och jag anser att de humanitära intressena och skyddet av civilbefolkningarna
måste komma i första hand.

Jag anser att det därför är EU:s uppgift att sätta press på alla stater och framför allt på EU-medlemsstaterna
att underteckna och ratificera konventionen om klustervapen.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! I kväll har vi tillbringat en hel del tid med att diskutera vad man kan
kalla det moderna livets mörka sida. För en stund sedan diskuterade vi hur liv över hela världen ödeläggs på
grund av hiv/aids. Nu gäller det samma ödeläggelse av oskyldiga civila på grund av klustervapen. Jag förmodar
att det är bra när nya instrument blir tillgängliga genom Lissabonfördraget, genom att Catherine Ashton i
egenskap av EU:s utrikesrepresentant åtminstone försöker hitta lösningar på dessa fruktansvärda problem.

Vi måste emellertid först se om vårt eget hus och som talarna har sagt har bara 11 av de 27 medlemsstaterna
undertecknat konventionen, vilket inte räcker. Därför måste den höga representanten använda sitt inflytande
för att fråga de andra: ”Varför inte?” Sedan måste vi försöka avlägsna hindren för att de ska underteckna
konventionen.

Endast då kan vi göra framsteg i den fråga som vi talade om i dag, nämligen ett EU som ger ett enhetligt
budskap till omvärlden. Om vi inte kan visa upp en enad front genom att först se om vårt eget hus, hur kan
vi då säga till resten av världen att vi genom det nya Lissabonfördraget har skapat nya instrument och vi
kommer att vara ledande när det gäller att vara ett gott exempel för hela världen? Därför måste först se om
vårt eget hus innan vi kan ta itu med resten av världen.

Talmannen. – Fru Ashton! Vad tänker ni göra för att se till att de 16 länderna ratificerar konventionen före
den 1 augusti?

Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.
– (EN) Fru talman! Det här har varit en mycket viktig debatt och jag har noterat era anmärkningar och
naturligtvis också er oro.
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Låt mig börja med att säga att EU kommer att stå fast vid sitt åtagande att uppnå ett fullständigt förbud mot
klustervapen genom vår aktiva politiska, utåtriktade verksamhet inom ramen för både konventionen om
klustervapen och konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella
vapen. Vi kommer också att fortsätta att tillhandahålla internationellt samarbete och bistånd genom att
integrera våra åtgärder mot klustervapen i vår utvecklings- och samarbetspolitik.

Jag vill gärna beröra några av de viktiga punkter som har tagits upp under denna debatt. Först och främst
beror EU:s beslut om anslutning till konventionen under perioden efter Lissabonfördraget naturligtvis på
medlemsstaterna, eftersom det tillhör deras ansvarsområde. Ledamöterna gör helt rätt i att ta upp detta som
en fråga som vi måste överväga mycket noga.

Men den ståndpunkt som såvitt jag förstår företräds av några medlemsstater är att vi har 11 länder som både
har ratificerat och undertecknat konventionen, men att vi har ytterligare åtta medlemsstater som har
undertecknat men inte ratificerat den – det vill säga 19 medlemsstater – och därför är det åtta medlemsstater
som i detta skede inte har gjort någonting. Ledamöterna har tydligt klargjort sin ståndpunkt genom att de
vill se att så många medlemsstater som möjligt går vidare genom att både ratificera och underteckna
konventionen.

Jag vill också helt kort behandla den punkt som Elizabeth Lynne tog upp om bistånd till tredjeländer, och
som jag tidigare tog upp i mina kommentarer, vikten av att göra vad vi kan för att stödja tredjeländer som
ett led i integreringen av vår politik – alla dessa möjligheter som finns efter Lissabonfördraget – för att
sammanföra olika politikområden. Vi vill, på ett aktivt sätt, genom de yttre åtgärdsinstrument som vi har,
fortsätta att bidra till att röja undan oexploderad ammunition, truppminor och övergivna ammunitionslager
just på grund av det som händer, vilket Ulrike Lunacek livligt har beskrivit, när dessa mångfärgade småbomber
visar sig på marken. Det finns många fall, framför allt med barn som av denna anledning har blivit förstörda
antingen genom att de har förlorat armar och ben eller ibland livet.

Vi använder för det mesta våra geografiska instrument som svar på de behov som uttalas av våra partnerländer
och vi använder också de humanitära biståndsinstrumenten, till exempel i Libanon eller Sri Lanka, och vi
försöker även se till att vi också behandlar frågor om uppkommande kriser.

Jag har nämnt att vi använder omkring 330 miljoner euro i vårt åtagande att stödja länder som har drabbats
direkt av minor och klustervapen. Jag beskrev Afghanistan där vi har använt 22 miljoner euro, och Libanon
(7 miljoner euro) och framtida projekt i Bosnien och Hercegovina, Laos och Kambodja håller på att förberedas.

Jag vill också påpeka att det, trots att jag har angett denna siffra, är svårt att ange de exakta siffrorna för våra
program och anledningen till det är att vi under arbetet på ort och ställe inte preciserar vad vi avlägsnar. Det
viktiga är att vi rensar platsen och jag hoppas att ledamöterna kommer att förstå detta.

Den sista punkt som jag vill ta upp är att vi försöker se till att vi hjälper och stöder medlemsstaterna att i rätt
tid underteckna och ratificera konventionen. Vi har samordningsmöten med EU:s nedrustningsexperter som
äger rum varje månad och vi diskuterar regelbundet frågan om konventionens allmängiltighet samt
förberedelserna inför vad jag tidigare beskrev som det första mötet mellan de stater som är parter i
konventionen. Vi har beslutat att i så stor utsträckning som möjligt bidra till det förberedande
kommittésammanträdet som ska äga rum i september i Genève, för att se till att vi gör goda framsteg när
det första partsmötet äger rum.

Trots att det nu är sent har detta varit en ytterst viktig debatt och jag är mycket tacksam för era bidrag.

Talmannen. Jag har mottagit sex resolutionsförslag(5), som ingivits i enlighet med artikel 110.2 i
arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 8 juli 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Indrek Tarand (Verts/ALE), skriftlig. – Jag stöder helt initiativet att inte använda klustervapen, men eftersom
jag kommer från ett land vars granne inte följer villkoren i avtalet om konventionella styrkor i Europa
(CFE-fördraget) måste jag tillstå att tanken ligger före sin tid och därför måste jag avstå. Ceterum censeo, för

(5) Se protokollet.
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övrigt har Frankrike beslutat sälja ett fartyg av Mistral-klass till Ryssland. Vi anser att Frankrike uppriktigt
kommer att ångra sitt handlande.

20. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

21. Avslutande av sammanträdet

(Sammanträdet avslutades kl. 23.10.)

155Europaparlamentets överläggningarSV07-07-2010


	ONSDAGEN DEN 7 JULI 2010
	1. Öppnande av sammanträdet
	2. Uttalande av talmannen
	Jerzy Buzek

	3. Rättelse till en antagen text (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
	4. Inkomna dokument: se protokollet
	5. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
	6. Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
	Jerzy Buzek
	Yves Leterme
	José Manuel Barroso
	Joseph Daul
	Martin Schulz
	Guy Verhofstadt
	Rebecca Harms
	Derk Jan Eppink
	Patrick Le Hyaric
	William (The Earl of) Dartmouth
	Joseph Daul
	Nigel Farage
	Philip Claeys
	Jean-Luc Dehaene
	Kathleen Van Brempt
	Frédérique Ries
	Philippe Lamberts
	Ryszard Antoni Legutko
	Mara Bizzotto
	Werner Langen
	Véronique De Keyser
	Frieda Brepoels
	Jean-Marie Cavada
	Elisa Ferreira
	Íñigo Méndez de Vigo
	Gilles Pargneaux
	Paulo Rangel
	Andrey Kovatchev
	Wim van de Camp
	Anne Delvaux
	Marisa Matias
	Ivo Belet
	Hannes Swoboda
	Sonia Alfano
	Andrzej Grzyb
	Saïd El Khadraoui
	Oreste Rossi
	Petru Constantin Luhan
	Mirosław Piotrowski
	José Manuel Barroso
	Yves Leterme
	Jerzy Buzek
	Elena Băsescu
	Dominique Baudis
	George Becali
	Vilija Blinkevičiūtė
	João Ferreira
	Kinga Göncz
	Zita Gurmai
	Enikő Győri
	András Gyürk
	Danuta Jazłowiecka
	Ádám Kósa
	Marian-Jean Marinescu
	Iosif Matula
	Andreas Mölzer
	Rareş-Lucian Niculescu
	Kristiina Ojuland
	Nuno Teixeira
	Anna Záborská

	7. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
	Dagmar Roth-Behrendt
	Steven Vanackere
	Štefan Füle
	Cristian Dan Preda
	David-Maria Sassoli
	Johannes Cornelis van Baalen
	Indrek Tarand
	Charles Tannock
	Søren Bo Søndergaard
	Timo Soini
	Nick Griffin
	Elmar Brok
	Arlene McCarthy
	Pat the Cope Gallagher
	Judith Sargentini
	Peter van Dalen
	Nigel Farage
	Krisztina Morvai
	Ria Oomen-Ruijten
	Elena Băsescu
	Antigoni Papadopoulou
	Chris Davies
	Seán Kelly
	Ian Hudghton
	Jaroslav Paška
	Štefan Füle
	Steven Vanackere
	Dagmar Roth-Behrendt
	Diane Dodds
	Krzysztof Lisek
	Catherine Stihler
	Richard Howitt
	Diana Wallis

	8. Omröstning
	Diana Wallis

	8.1. Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (omröstning)
	Saïd El Khadraoui

	8.2. Nya livsmedel (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (omröstning)
	Licia Ronzulli
	Mário David

	8.3. Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (omröstning)
	8.4. Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (A7-0149/2010, Satu Hassi) (omröstning)
	Corien Wortmann-Kool

	8.5. Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (omröstning)
	Antolín Sánchez Presedo
	Michel Barnier
	José Manuel García-Margallo y Marfil
	Antolín Sánchez Presedo

	8.6. Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (A7-0169/2010, Sven Giegold) (omröstning)
	Sven Giegold

	8.7. Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (omröstning)
	Sylvie Goulard

	8.8. Europeiska bankmyndigheten (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (omröstning)
	José Manuel García-Margallo y Marfil

	8.9. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (A7-0170/2010, Peter Skinner) (omröstning)
	Peter Skinner

	8.10. Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (omröstning)
	8.11. Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (omröstning)
	Ramon Tremosa i Balcells

	8.12. Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (omröstning)
	8.13. Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (omröstning)
	Anni Podimata
	Udo Bullmann

	8.14. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (B7-0407/2010) (omröstning)
	9. Röstförklaringar
	Bruno Gollnisch
	Daniel Hannan
	Syed Kamall
	Giovanni La Via
	Jarosław Kalinowski
	Giommaria Uggias
	Peter Jahr
	Zigmantas Balčytis
	Anna Maria Corazza Bildt
	Sari Essayah
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Hannu Takkula
	Daniel Hannan
	Diana Wallis
	Jarosław Kalinowski
	Barbara Matera
	Paolo Bartolozzi
	Alajos Mészáros
	Jarosław Kalinowski
	Peter Jahr
	Eija-Riitta Korhola
	Daniel Hannan
	Alfredo Antoniozzi
	Laima Liucija Andrikienė
	Alfredo Antoniozzi
	Alfredo Pallone
	Hannu Takkula
	Clemente Mastella
	Anni Podimata
	Inese Vaidere
	Joe Higgins
	Laima Liucija Andrikienė
	Daniel Hannan
	Anneli Jäätteenmäki
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	Andrew Henry William Brons
	Maria Da Graça Carvalho
	Mário David
	Diogo Feio
	Wolf Klinz
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Franz Obermayr
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Michael Theurer
	Angelika Werthmann
	Alfredo Antoniozzi
	Sophie Auconie
	Traian Băsescu
	Jean-Luc Bennahmias
	Maria Da Graça Carvalho
	Nessa Childers
	Nikolaos Chountis
	Philippe de Villiers
	Anne Delvaux
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Lorenzo Fontana
	Elisabetta Gardini
	Robert Goebbels
	Nathalie Griesbeck
	Sylvie Guillaume
	Nadja Hirsch
	Ian Hudghton
	Seán Kelly
	Elisabeth Köstinger
	Holger Krahmer
	David Martin
	Mairead McGuinness
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Willy Meyer
	Andreas Mölzer
	Claudio Morganti
	Rareş-Lucian Niculescu
	Alfredo Pallone
	Aldo Patriciello
	Rovana Plumb
	Frédérique Ries
	Robert Rochefort
	Raül Romeva i Rueda
	Oreste Rossi
	Daciana Octavia Sârbu
	Renate Sommer
	Marc Tarabella
	Thomas Ulmer
	Marie-Christine Vergiat
	Angelika Werthmann
	Sophie Auconie
	Maria Da Graça Carvalho
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Françoise Grossetête
	Edvard Kožušník
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Alfredo Pallone
	Aldo Patriciello
	Rovana Plumb
	Robert Rochefort
	Raül Romeva i Rueda
	Oreste Rossi
	Bart Staes
	Alfredo Antoniozzi
	Sophie Auconie
	Sebastian Valentin Bodu
	Maria Da Graça Carvalho
	Marielle De Sarnez
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Nathalie Griesbeck
	Françoise Grossetête
	Ian Hudghton
	David Martin
	Nuno Melo
	Alfredo Pallone
	Aldo Patriciello
	Marit Paulsen - Cecilia Wikström
	Rovana Plumb
	Frédérique Ries
	Raül Romeva i Rueda
	Oreste Rossi
	Daciana Octavia Sârbu
	Alf Svensson
	Marie-Christine Vergiat
	Sophie Auconie
	Andrew Henry William Brons
	Maria Da Graça Carvalho
	George Sabin Cutaş
	José Manuel Fernandes
	Bruno Gollnisch
	Nuno Melo
	Alfredo Pallone
	Rovana Plumb
	Sophie Auconie
	Maria Da Graça Carvalho
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Jan Březina
	Maria Da Graça Carvalho
	Nikolaos Chountis
	José Manuel Fernandes
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Alfredo Pallone
	Sophie Auconie
	Bastiaan Belder
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Sophie Auconie
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Alfredo Pallone
	Carl Haglund
	Sophie Auconie
	Sebastian Valentin Bodu
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Bruno Gollnisch
	Sylvie Guillaume
	Ian Hudghton
	Wolf Klinz
	Marine Le Pen
	Nuno Melo
	Claudio Morganti
	Franz Obermayr
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Britta Reimers
	Maria Da Graça Carvalho
	José Manuel Fernandes
	Petru Constantin Luhan
	Andreas Mölzer
	Alfredo Pallone
	Oreste Rossi
	Raül Romeva i Rueda
	Kay Swinburne
	Marie-Christine Vergiat
	Alfredo Antoniozzi
	Sophie Auconie
	Mara Bizzotto
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	Ilda Figueiredo
	Bruno Gollnisch
	Petru Constantin Luhan
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Wojciech Michał Olejniczak
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Viktor Uspaskich
	Alfredo Antoniozzi
	Sophie Auconie
	Maria Da Graça Carvalho
	Nikolaos Chountis
	Marielle De Sarnez
	Edite Estrela
	Ilda Figueiredo
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Franz Obermayr
	Raül Romeva i Rueda
	Georgios Toussas
	Anna Záborská
	Sophie Auconie
	Jean-Luc Bennahmias
	Mara Bizzotto
	George Sabin Cutaş
	Mário David
	Marielle De Sarnez
	Philippe de Villiers
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	Elisabetta Gardini
	Charles Goerens
	Nathalie Griesbeck
	Ian Hudghton
	Petru Constantin Luhan
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Franz Obermayr
	Wojciech Michał Olejniczak
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Viktor Uspaskich

	10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
	11. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
	12. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (debatt)
	Jerzy Buzek
	Elmar Brok
	Jerzy Buzek
	Guy Verhofstadt
	Catherine Ashton
	Maroš Šefčovič
	Filip Kaczmarek
	Ivo Strejček
	Roberto Gualtieri
	Ulrike Lunacek
	Ivailo Kalfin
	Mario Mauro
	Hannes Swoboda
	Alexander Graf Lambsdorff
	Heidi Hautala
	Charles Tannock
	Willy Meyer
	David Campbell Bannerman
	Jerzy Buzek
	Lucas Hartong
	José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
	Adrian Severin
	Andrew Duff
	Judith Sargentini
	Ashley Fox
	Bastiaan Belder
	Philip Claeys
	Jacek Saryusz-Wolski
	Kristian Vigenin
	Charles Goerens
	Mirosław Piotrowski
	Arnaud Danjean
	Richard Howitt
	Geoffrey Van Orden
	Daniel Caspary
	Thijs Berman
	Tomasz Piotr Poręba
	Ingeborg Gräßle
	Wolfgang Kreissl-Dörfler
	Andrzej Grzyb
	Michael Gahler
	Zuzana Roithová
	Paweł Zalewski
	Ria Oomen-Ruijten
	Lena Kolarska-Bobińska
	Ioan Mircea Paşcu
	Ivo Vajgl
	Antonio López-Istúriz White
	Laima Liucija Andrikienė
	Ana Gomes
	Marek Henryk Migalski
	Andrew Henry William Brons
	Petru Constantin Luhan
	Catherine Ashton
	Maroš Šefčovič
	Guy Verhofstadt
	Elmar Brok
	Jerzy Buzek
	Proinsias De Rossa
	Carlo Casini
	Edit Herczog
	Anneli Jäätteenmäki

	13. Kosovo - Albanien (debatt)
	László Tőkés
	Štefan Füle
	Bernd Posselt
	Libor Rouček
	Marietje Schaake
	Ulrike Lunacek
	Charles Tannock
	Nikolaos Chountis
	Bastiaan Belder
	Béla Kovács
	Libor Rouček
	Doris Pack
	Pier Antonio Panzeri
	Jelko Kacin
	Judith Sargentini
	Nirj Deva
	Takis Hadjigeorgiou
	Nikolaos Salavrakos
	Andreas Mölzer
	Eduard Kukan
	Hannes Swoboda
	Stanimir Ilchev
	Lorenzo Fontana
	Georgios Koumoutsakos
	Kristian Vigenin
	Alf Svensson
	Victor Boştinaru
	György Schöpflin
	Maria Eleni Koppa
	Andrey Kovatchev
	María Muñiz De Urquiza
	Zoran Thaler
	Diana Wallis
	Raffaele Baldassarre
	Izaskun Bilbao Barandica
	Jaroslav Paška
	László Tőkés
	Elena Băsescu
	Doris Pack
	Csaba Sógor
	Kristian Vigenin
	Diana Wallis
	Hannes Swoboda
	Štefan Füle
	Diana Wallis
	Jiří Maštálka
	Iuliu Winkler

	14. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
	15. Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
	16. Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering (debatt)
	Diana Wallis
	Paul Magnette
	Günther Oettinger
	Maria Damanaki
	Richard Seeber
	Jo Leinen
	Corinne Lepage
	Bas Eickhout
	Konrad Szymański
	Elie Hoarau
	Pilar del Castillo Vera
	Edit Herczog
	Gerben-Jan Gerbrandy
	Bart Staes
	Bogusław Sonik
	Ulrike Rodust
	Herbert Reul
	Kriton Arsenis
	Licia Ronzulli
	Elisabeth Köstinger
	Janusz Władysław Zemke
	Barbara Matera
	Angelika Werthmann
	Elena Oana Antonescu
	Petru Constantin Luhan
	Günther Oettinger
	Maria Damanaki
	Paul Magnette
	Diana Wallis
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

	17. Situationen i Kirgizistan (debatt)
	Diana Wallis
	Catherine Ashton
	Kristalina Georgieva
	Paolo Bartolozzi
	Hannes Swoboda
	Niccolò Rinaldi
	Heidi Hautala
	Struan Stevenson
	Joe Higgins
	Bastiaan Belder
	Csanád Szegedi
	Elisabeth Jeggle
	Kristian Vigenin
	Marie-Christine Vergiat
	David Campbell Bannerman
	Alojz Peterle
	Katarína Neveďalová
	Andrzej Grzyb
	Justas Vincas Paleckis
	Joachim Zeller
	Elena Băsescu
	Indrek Tarand
	Herbert Dorfmann
	Catherine Ashton
	Kristalina Georgieva
	Roberta Angelilli

	18. Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (debatt)
	Roberta Angelilli
	Catherine Ashton
	Lena Kolarska-Bobińska
	Michael Cashman
	Sophia in 't Veld
	Heidi Hautala
	Marisa Matias
	Seán Kelly
	Ulrike Lunacek
	Miroslav Mikolášik
	Salvatore Iacolino
	Angelika Werthmann
	Georgios Papanikolaou
	Catherine Ashton
	Isabelle Durant
	Elena Oana Antonescu
	John Attard-Montalto

	19. Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (debatt)
	Isabelle Durant
	Catherine Ashton
	Michael Gahler
	Ana Gomes
	Elizabeth Lynne
	Ulrike Lunacek
	Sabine Lösing
	Georgios Papanikolaou
	Miroslav Mikolášik
	Seán Kelly
	Isabelle Durant
	Catherine Ashton
	Isabelle Durant
	Indrek Tarand

	20. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
	21. Avslutande av sammanträdet

