
TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 09.05)

2. Modtagne dokumenter: se protokollen

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

4. Situationen i Unionen (forhandling)

Formanden.   – Jeg erklærer mødet åbent.

Næste punkt på dagsordenen er redegørelsen fra formanden for Kommissionen om
situationen i Unionen. Som De nok husker, talte vi i går om problemet med manglende
tilstedeværelse i mødesalen under de vigtigste forhandlinger. Præsidiet så nærmere på
problemet i går og mener som Formandskonferencen, at det er nødvendigt at øge
medlemmernes tilstedeværelse under de centrale forhandlinger. Vi konkluderede ligeledes,
at der er brug for mere tid, og at det er nødvendigt at tænke i baner, som kan resultere i
øget tilstedeværelse under de vigtigste forhandlinger. Efter kontakt med formændene for
de politiske grupper i går aftes kan jeg informere Dem om, at der ikke vil blive foretaget
kontrol af medlemmernes tilstedeværelse på nuværende tidspunkt. Jeg vil også gerne
indbyde Dem til en helt særlig forhandling, som efter vores bedste overbevisning vil have
kolossal betydning for EU's fremtid. Jeg er glad for, at tilstedeværelsen er forholdsvis stor,
for det giver det rette udgangspunkt for forhandlingen. Det er første gang, der finder en
forhandling sted om situationen i Unionen. Det er et skridt i retning af en parlamentarisk
struktur for Europa. Lissabontraktaten har givet os særlige bemyndigelser, men mere
bemyndigelse giver større ansvar. Vi står til ansvar over for de 500 mio. borgere, der har
valgt os. En gang om året skal vi diskutere emner såsom den nuværende tilstand og situation
i Unionen, politiske, økonomiske og sociale prioriteter, hvordan EU bør operere, og hvordan
beslutninger skal tages, for at vi kan opfylde borgernes forventninger. Det er en del af den
demokratiske overvågning af EU's udøvende institution, Kommissionen.

Disse rapporter vil formanden for Kommissionen præsentere os for. Jeg vil gerne byde hr.
Barroso velkommen. Jeg vil også gerne byde alle de kommissærer, der har ledsaget hr.
Barroso, og som er med i salen, velkommen. Jeg vil gerne endnu en gang understrege, at
Parlamentet allerede har gjort meget for at nærme sig borgerne og fremlægge mulighederne
for demokratisk overvågning og undersøgelse af den udøvende institution. I juli
præsenterede hr. Barroso sit manifest, og i september sidste år, inden vi besluttede at vælge
ham som formand for Kommissionen, holdt han møder med alle de politiske grupper.
Parlamentets udvalg afholdt ligeledes høringer af alle kommissærerne. Parlamentet har
indgået en ny rammeaftale med Kommissionen, og den er også med til at sikre, at
fællesskabsmetoden, som vi her i Parlamentet tror rigtig meget på, fungerer. Endelig vil
Kommissionens lovgivningsprogram for 2011 blive præsenteret inden for de næste par
uger. På den måde udfører vi altså det arbejde, som Europas borgere har betroet os.
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Vi lever i en vanskelig tid præget af udfordringer. Vi er sikre på, at Kommissionen vil opfylde
sine pligter og sin rolle som traktaternes vogter og som en kilde til lovgivningsmæssige
initiativer og projekter i Unionen. Vi ser frem til at høre Deres og Kommissionens mening
om situationen i Unionen, om hvad der kan gøres og om de mange ting, der stadig skal
løses i EU.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og
herrer! Det er en stor ære at være den første, der aflægger beretning om Unionens tilstand
for denne forsamling. I fremtiden vil beretningen om Unionens tilstand være en lejlighed
til at skitsere vores arbejde i de kommende 12 måneder.

Mange af de beslutninger, vi træffer i år, vil have følger på lang sigt. De vil definere det
Europa, vi ønsker. De vil skabe et mulighedernes Europa, hvor de ambitiøse hjælpes frem,
og dem, der er i nød, ikke svigtes. Et Europa, der er åbent over for verden og åbent over for
sin befolkning. Et Europa, der sikrer økonomisk, social og territorial samhørighed.

I det forgangne år har den økonomiske og finansielle krise været en af Unionens største
udfordringer nogensinde. Vores indbyrdes afhængighed blev understreget, og vores
solidaritet blev sat på prøve som aldrig før.

Når jeg ser tilbage på, hvordan vi har reageret, mener jeg, vi har bestået prøven. Vi har
leveret mange af de nødvendige løsninger – for finansiel støtte til medlemsstater i en
usædvanlig situation, økonomisk styring, finansiel regulering, vækst og beskæftigelse. Vi
har været i stand til at skabe et udgangspunkt for en modernisering af vores økonomier.
Vi har vist, at Europa vil være med helt fremme. Dem, der troede, at EU ville give op, tog
fejl. EU-institutionerne og medlemsstaterne har vist lederskab. Min besked til alle
EU-borgerne er, at de kan have tillid til, at EU gør den nødvendige indsats for at sikre deres
fremtid.

De økonomiske udsigter i EU er i dag bedre end for et år siden, ikke mindst som følge af
vores målrettede indsats. Genopretningen tager fart, selv om udviklingen er ujævn i EU.
Væksten vil i år blive større end oprindelig forventet. Stigningen i arbejdsløsheden, der
stadig er alt for høj, er aftaget. Der er naturligvis fortsat usikkerhedsmomenter og risici,
ikke mindst uden for EU.

Vi må ikke have illusioner. Vores arbejde er langt fra slut. Der er ikke plads til selvtilfredshed.
Arbejdsløshedsproblemet er yderst alvorligt. Budgetforhøjelser blev brugt til at dæmme
op for faldende økonomisk aktivitet. Men tiden er nu inde til at vende denne udvikling.
Uden strukturreformer vil vi ikke skabe holdbar vækst. Vi skal bruge de næste 12 måneder
til at fremskynde vores reformdagsorden. Tiden er inde til at modernisere vores sociale
markedsøkonomi, så den kan konkurrere globalt og takle den demografiske udfordring.
Tiden er inde til at foretage de nødvendige investeringer i fremtiden.

Det er sandhedens time for Europa. Vi skal vise, at vi kan tilbyde mere end 27 forskellige
nationale løsninger. Det er én for alle, og alle for én. Vi kan kun løfte udfordringen, hvis
vi tænker europæisk, både når vi handler nationalt, regionalt eller lokalt.

I dag vil jeg fremlægge de områder, der efter min mening skal prioriteres i vores fælles
arbejde i det kommende år. Jeg kan ikke her komme ind på alle europæiske politikområder
eller initiativer, vi vil tage. Jeg sender parlamentsformand Jerzy Buzek et mere uddybende
programdokument.
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Overordnet ser jeg fem hovedudfordringer for EU i det kommende år: takling af den
økonomiske krise og økonomisk styring; sikring af en beskæftigelsesfremmende vækst
ved at fremskynde reformdagsordenen i Europa 2020; opbygning af et område med frihed,
retfærdighed og sikkerhed; indledning af forhandlinger om et moderne EU-budget og
styrkelse af vores tilstedeværelse på den internationale scene.

Lad mig starte med den økonomiske krise og økonomisk styring. Tidligere i år reagerede
vi beslutsomt, da medlemmer af euroområdet og selve euroen havde behov for vores hjælp.

Vi har gjort dyrekøbte erfaringer. Nu gør vi betydelige fremskridt med økonomisk styring.
Kommissionen fremlagde sine idéer i maj og juni. De er blevet godt modtaget i Parlamentet
og af den taskforce, som ledes af formanden for Det Europæiske Råd. Det er på dette
grundlag, at der udvikles konsensus. Vi vil fremlægge de mest hastende lovgivningsmæssige
forslag den 29. september for ikke at spilde tid. Det er nødvendigt at vedtage disse forslag
hurtigt.

Uholdbare budgetter gør os sårbare. Gæld og underskud medfører op- og nedture. Og
optrevler det sociale sikkerhedsnet. Penge, der bruges på at afbetale gæld, kan ikke bruges
på sociale goder. Eller til at forberede os på de omkostninger, der følger af en aldrende
befolkning. Gældsstiftelse skaber uholdbare stater. Vores forslag vil styrke stabilitets- og
vækstpagten gennem øget overvågning og håndhævelse.

Vi skal takle alvorlige makroøkonomiske ubalancer, navnlig i euroområdet. Vi foreslog
derfor på et tidligt tidspunkt at påvise aktivbobler, manglende konkurrenceevne og andre
kilder til ubalancer.

Jeg oplever nu en villighed hos medlemsstaterne til at acceptere strengere overvågning
bakket op af incitamenter til at overholde reglerne og tidlige sanktioner. Kommissionen
vil styrke sin rolle som uvildig "dommer" og håndhæver af de nye regler. Vi vil matche
monetær union med en egentlig økonomisk union.

Hvis disse reformer gennemføres, som vi foreslår, vil de også sikre euroens stabilitet på
lang sigt. Det er nøglen til vores økonomiske succes.

For at økonomien kan vokse, har vi også brug for en stærk og sund finansiel sektor. En
sektor, der støtter realøkonomien, og som kan rose sig af den nødvendige regulering og
overvågning.

Vi har truffet foranstaltninger for at øge bankernes gennemsigtighed. I dag er vi bedre stillet
end for et år siden. Med offentliggørelsen af resultaterne af de gennemførte stresstest skulle
bankerne nu kunne låne til hinanden, så pengene igen kan strømme til EU's borgere og
virksomheder.

Vi har foreslået at beskytte borgernes opsparinger op til 100 000 EUR. Vi vil foreslå at
forbyde udækket short selling. Vi vil takle credit default swaps. Den tid, hvor man kunne
satse på andres ulykke, er forbi. Vi insisterer fortsat på, at bankerne selv, og ikke
skatteborgerne, skal dække de omkostninger, der er forbundet med de risici, de løber. Vi
lovgiver for at forbyde bonusser for hurtige gevinster i dag, der bliver til store tab i morgen.
Som led i denne tilgang går jeg også ind for skat på finansielle aktiviteter, og vi vil fremsætte
forslag i dette efterår.

Den politiske aftale om finanstilsynspakken, der netop er indgået, er gode nyheder.
Kommissionens forslag baseret på Larosièrerapporten vil give os et effektivt europæisk
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tilsynssystem. Jeg vil gerne takke Parlamentet for den konstruktive rolle, det har spillet, og
jeg håber, det vil give den endelige godkendelse i denne måned.

Vi vil også gå videre med regulering. Parlamentet vil snart få forelagt initiativer om derivater,
yderligere foranstaltninger vedrørende kreditvurderingsinstitutter og en ramme for
banksanering og krisestyring. Vores mål er at have en reformeret finanssektor på plads
inden udgangen af 2011.

Sunde offentlige finanser og ansvarlige finansielle markeder skaber tillid og giver os det
økonomiske grundlag for bæredygtig vækst. Vi må hæve os over debatten om finanspolitisk
konsolidering eller vækst. Vi kan få begge dele.

Sunde offentlige finanser har et formål: vores mål er vækst, en holdbar vækst, en inklusiv
vækst. Det er vores altoverskyggende prioritet. Det er her, vi skal sætte ind.

Europa 2020 starter nu. Vi skal prioritere og fremskynde de mest vækstfremmende reformer
i vores dagsorden. Det kan hæve vækstniveauet med over en tredjedel inden 2020.

Det kræver satsning på tre prioriteter: få flere i arbejde, styrke vores virksomheders
konkurrenceevne og videreudvikle det indre marked.

Lad mig starte med arbejdspladserne. Over 6,3 mio. mennesker har mistet deres arbejde
siden 2008. De bør alle have en mulighed for igen at komme i arbejde. EU's
beskæftigelsesgrad er på gennemsnitlig 69 % for personer mellem 20 og 64 år. Vi er enige
om, at dette tal inden 2020 skal op på 75 %, bl.a. ved at få flere kvinder og ældre
arbejdstagere i arbejde.

Beføjelserne på det beskæftigelsespolitiske område ligger væsentligst hos medlemsstaterne.
Men vi står ikke på sidelinjen. Jeg ønsker, at EU hjælper borgerne med at gribe nye
muligheder; og jeg ønsker en Union, som er social og rummelig. Det er et sådant Europa,
vi kan opbygge, hvis medlemsstaterne, EU-institutionerne og arbejdsmarkedets parter gør
fremskridt med vores fælles reformdagsorden.

Vi bør fokusere på kvalifikationer og arbejdspladser og investeringer i livslang læring. Og
på at frigøre det indre markeds vækstpotentiale for at opbygge et stærkere indre marked
for beskæftigelse.

Mulighederne findes. Vi har stor arbejdsløshed, men EU har nu 4 mio. ledige job.
Kommissionen vil senere i år foreslå en "europæisk oversigt over ledige stillinger". Den vil
vise borgerne, hvor der findes job i EU, og hvilke kvalifikationer der kræves. Vi vil også
fremlægge planer for et europæisk kvalifikationspas.

Vi skal også takle problemerne med fattigdom og udelukkelse. Vi skal sørge for, at de mest
sårbare ikke svigtes. Det er fokus for vores "Platform mod fattigdom". Den vil centralisere
europæiske initiativer for sårbare grupper, som f.eks. børn og ældre.

I takt med at flere og flere borgere rejser, studerer eller arbejder i udlandet, vil vi også styrke
borgernes rettigheder, når de passerer grænserne. Kommissionen vil allerede i dette efterår
se på vedvarende hindringer.

Vækst skal baseres på virksomhedernes konkurrenceevne. Vi skal fortsat gøre livet lettere
for små og mellemstore virksomheder. De står for to ud af hvert tredje job i den private
sektor. Nogle af deres væsentligste problemer er innovation og bureaukrati. Vi arbejder på
begge områder.
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Lige inden sommer lancerede Kommissionen den største pakke nogensinde under det
syvende rammeprogram for forskning på 6,4 mia. EUR. Disse penge vil gå til både små og
mellemstore virksomheder og til forskere.

Investeringer i innovation betyder også fremme af universiteter i verdensklasse i Europa.
Jeg ønsker, at vores universiteter kan tiltrække de dygtigste og de bedste fra Europa og
resten af verden. Vi vil tage et initiativ om modernisering af de europæiske universiteter.
Jeg ønsker et stærkt Europa inden for videnskab, uddannelse og kultur.

Vi skal forbedre Europas innovationskapacitet, ikke bare universiteternes. Men i hele
innovationskæden, "fra forskning til detailsalg", bl.a. gennem innovationspartnerskaber.
Vi har brug for en innovativ Union. Kommissionen vil i næste måned skitsere, hvordan
det kan opnås.

En anden vigtig prøve vil være, om medlemsstaterne er parate til at gå videre med et patent,
der har gyldighed i hele EU. Vores innovatorer betaler ofte 10 gange mere end den pris,
deres konkurrenter i USA eller Japan skal betale. Vi har lagt et forslag på bordet. Det kan
nedbringe omkostningerne betydeligt og fordoble dækningen. Efter årtiers diskussioner
er tiden inde til at træffe en beslutning.

Vi vil også gå videre med at nedbringe bureaukratiet. Små og mellemstore virksomheder
kvæles i regulativer. 71 % af disse virksomheders ledere anfører, at den største hindring
for succes er bureaukrati. Kommissionen har lagt forslag på bordet, der giver mulighed for
at opnå årlige besparelser på 38 mia. EUR for europæiske virksomheder.

Fremme innovation, reducere bureaukrati og udvikle en højt kvalificeret arbejdsstyrke.
Disse faktorer vil sikre, at den europæiske fremstillingsindustri fortsat er i verdensklasse.
Vi ønsker et stærk, men solidt, industrielt grundlag i Europa. Et solidt industrielt grundlag
i Europa har afgørende betydning for vores fremtid. Kommissionen vil i næste måned
fremlægge forslag til en ny industripolitik for en globaliseret verden.

Vi har folk, og vi har virksomheder. Begge har behov for et åbent og moderne indre marked.

Det indre marked er EU's største aktiv, og vi udnytter det ikke i tilstrækkelig grad. Det er
på høje tid, vi udvikler det yderligere. Kun 8 % af EU's 20 mio. små og mellemstore
virksomheder indgår i handel over grænserne og endnu færre i grænseoverskridende
investeringer. Og selv på internettet har over en tredjedel af forbrugerne ikke tillid til at
foretage indkøb over grænserne. På min anmodning har Mario Monti fremlagt en
ekspertrapport og identificeret 150 eksempler på manglende sammenhænge og flaskehalse
på det indre marked. I næste måned vil vi fremsætte forslag til, hvordan det indre marked
kan videreudvikles i en samlet og ambitiøs lov om det indre marked.

Energi er en vigtig drivkraft for vækst og et centralt indsatsområde. Vi skal videreudvikle
det indre marked for energi, bygge og sammenkoble energinet og skabe energisikkerhed
og solidaritet. Vi skal gøre for energien, hvad vi allerede har gjort for mobiltelefoner: give
forbrugerne et reelt valg på et fælles europæisk marked. Det vil give os et egentligt
energifællesskab i Europa.

Vi skal ophæve grænserne for rørledninger og elkabler. Sikre den nødvendige infrastruktur
for sol- og vindenergi. Sikre, at vi i hele EU har en fælles standard, så det bliver lige så
naturligt at oplade batterier til vores elbiler som at fylde tanken op.

Inden for det kommende år vil vi fremlægge en energihandlingsplan, en infrastrukturpakke
og en handlingsplan for energieffektivitet for at gennemføre denne vision. Senere i år rejser
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jeg til området omkring Det Kaspiske Hav for at fremme den sydlige korridor som et middel
til at styrke vores forsyningssikkerhed.

For at opbygge et ressourceeffektivt Europa skal vi se videre end det rent energimæssige.
I det 20. århundrede oplevede verden en fænomenal ressourceintensiv vækst. I det 20.
århundrede oplevede vi en firdobling af befolkningen og fyrredobling af den økonomiske
vækst. Men samtidig forøgede vi også vores forbrug af fossile brændsler 16 gange, vores
fiskefangster 35 gange og vores vandforbrug 9 gange. Og vores kulstofemissioner steg 17
gange.

Det betyder, at vi må levere på vores klima- og energipakke som en central drivkraft for
forandring. Det betyder, at vi må integrere de forskellige politikker for klimaforandring,
energi, transport og miljø i en sammenhængende tilgang til ressourceeffektivitet og en

fremtid med lavt CO2-udslip.

En fremadrettet landbrugssektor skal spille en væsentlig rolle i EU's foranstaltninger til at
takle nogle af de største udfordringer, der ligger foran os, såsom global fødevaresikkerhed,
tab af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Og det skal vores havpolitik
også.

Alt det vil ikke alene styrke vores økonomi i fremtiden; det vil også skabe nye muligheder
i dag. Der har været en stigning i beskæftigelse i den grønne industri på 7 % om året siden
2000. Jeg ønsker at se 3 mio. nye "grønne job" inden 2020.

Vi har brug for bæredygtig vækst, og vi har brug for intelligent vækst. Halvdelen af væksten
i produktivitet i EU over de sidste femten år har været drevet af informations- og
kommunikationsteknologien. Den tendens tegner til at stige. EU's digitale dagsorden vil
give et digitalt indre marked svarende til 4 % af EU's BNP inden 2020.

Alt, hvad vi gør, er for EU's borgere. En grundlæggende dimension af vores europæiske
projekt består netop i at opbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Vi
arbejder hårdt på at gennemføre Stockholmprogrammets handlingsplan. Vi vil skubbe på
for en reel indsats på asyl- og migrationsområdet.

Lovlige migranter vil i EU kunne finde et sted, hvor menneskelige værdier respekteres og
håndhæves. Samtidig vil vi slå hårdt ned på udnyttelse af ulovlige immigranter i EU og ved
vores grænser. Kommissionen vil fremsætte nye forslag om patruljering af vores ydre
grænser. Og vi vil fremlægge en intern sikkerhedsstrategi til at takle truslen fra organiseret
kriminalitet og terrorisme.

EU-borgerne vil opleve, at deres grundlæggende rettigheder og forpligtelser gælder overalt,
hvor de færdes. Alle i EU skal overholde loven, og regeringerne skal overholde
menneskerettighederne, også minoriteternes rettigheder. Racisme og fremmedhad hører
ikke hjemme i EU.

(Bifald)

Når der opstår problemer om den slags vanskelige spørgsmål, må vi alle optræde ansvarligt.
Jeg appellerer på det kraftigste til, at spøgelserne fra Europas fortid ikke bliver vakt til live
igen. Et område med frihed og sikkerhed vil give et sted, hvor EU-borgerne kan trives.

En anden udfordring er at få styr på EU's fremtidige budget. Næste måned vil vi fremlægge
Kommissionens første idéer til budgetrevisionen. Det skal give startskuddet til en åben
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debat uden tabuer med henblik på udarbejdelsen af de lovgivningsmæssige forslag, der vil
blive fremlagt i andet kvartal af næste år.

Vi bliver nødt til at bruge vores penge der, hvor vi får mest muligt for dem. Og vi bør
investere pengene der, hvor det fremmer væksten og giver afkast i forhold til vores
europæiske dagsorden. Kvaliteten af, hvordan vi bruger pengene, bør være den målestok,
vi alle skal bruge. Så det er ikke alene vigtigt at diskutere kvantiteten, men også kvaliteten
af, hvordan vi bruger pengene og investerer. Jeg tror på, at EU kan give en reel merværdi.
Det er derfor, jeg vil skubbe på, så der kan lægges et ambitiøst post-2013 budget for EU.

Jeg mener, vi bør slå vores midler sammen for at støtte op om vores politiske prioriteter.
Det drejer sig ikke om at bevilge flere eller færre midler, men om at bruge dem mere
intelligent ved at se på EU's budget og de nationale budgetter under et. EU-budgettet er
ikke til for Bruxelles' skyld – det er til for EU's folk, som De repræsenterer: for de arbejdsløse,
der omskoles af Socialfonden, for de studerende, der deltager i Erasmusprogrammet; for
regionerne, der får støtte fra Samhørighedsfonden.

Sammenkobling af energinet, forskning og udviklingsstøtte er indlysende eksempler på,
at man får mere for en euro, der gives ud på EU-plan, end for en euro, der gives ud på
nationalt plan. Nogle af medlemsstaterne kan se logikken heri, selv på kerneområder af
national kompetence såsom forsvaret. De anerkender, at der kunne gøres enorme
besparelser, hvis de slog nogle af deres midler og aktiviteter sammen. Hvis pengene bliver
slået sammen på EU-plan, giver det medlemsstaterne mulighed for at nedbringe deres
omkostninger, undgå overlapninger og få et bedre afkast af deres investeringer.

Derfor bør vi bør også undersøge nye finansieringskilder for nye store
EU-infrastrukturprojekter. F.eks. vil jeg foreslå, at der indføres EU-projektobligationer
sammen med Den Europæiske Investeringsbank.

(Bifald)

Vi vil også i videre omfang udvikle partnerskaber mellem det offentlige og det private.

Som Parlamentet har gjort det klart, bliver vi også nødt til at se på spørgsmålet om egne
indtægter. Det nuværende system er spændt til bristepunktet – og holdt oppe ved hjælp af
et indviklet sæt korrektioner. Vores borgere fortjener at få et mere retfærdigt og mere
effektivt og åbent system. Ikke alle vil være enige i alle de idéer, vi kommer med; jeg finder
det utroligt, at visse forkaster dem, allerede før de ved, hvad forslagene kommer til at gå
ud på.

(Bifald)

Jeg ved, at et af de spørgsmål, der interesserer denne forsamling, er løbetiden for det
kommende budget. Der er forskellige muligheder. Jeg kunne tænke mig at se nærmere på
en tiårsramme med en midtvejsrevision af den finansielle dimension efter fem år – en
"fem-plus-fem"-løsning. Det vil give os bedre muligheder for planlægning på længere sigt
og give en klarere sammenhæng med begge vores institutioners embedsperiode.

En del af et troværdigt EU-budget er naturligvis, at der konstant tilstræbes besparelser. Jeg
er ved at se nærmere på de administrative udgifter inden for Kommissionen og andre
fællesskabsorganer såsom agenturerne. Vi bliver nødt til at fjerne alle forekomster af
ineffektivitet. Vi vil bygge videre på Revisionsrettens henstillinger og forbedre den finansielle
styring.
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Den sidste udfordring, jeg vil nævne i dag, er, hvordan vi gør os gældende på den globale
scene. Når vi tager os af de daglige problemer, mister vi ind imellem overblikket og glemmer,
hvad vi har opnået. En fredelig og vellykket overgang til en Europæisk Union, hvis størrelse
er blevet fordoblet, og som fører forhandlinger om yderligere tiltrædelser. En sund valuta,
euroen, der er en af verdens vigtigste. Et stærkt partnerskab med vores naboer, der gør os
alle stærkere. Hvis vi handler beslutsomt, så har vi intet at frygte fra det 21. århundrede.

Efterhånden som det 21. århundredes strategiske partnerskaber skabes, bør EU gribe
chancen for at tegne sin fremtid. Jeg er utålmodig efter at se EU spille en rolle i globale
forhold, der svarer til vores økonomiske betydning. Vores partnere ser til og forventer af
os, at vi engagerer os som EU, ikke bare som 27 enkeltstående lande. Hvis vi ikke handler
i fællesskab, vil EU ikke være en magtfaktor ude i verden, og så vil de fortsætte uden os,
uden EU, men også uden EU's medlemsstater. Det er derfor, jeg i mine politiske retningslinjer
har opfordret til, at EU skal være en global aktør, en global leder – en central opgave for
vores generation og en prøve, vi skal bestå.

Sammen med den højtstående repræsentant og næstformand Catherine Ashton vil jeg
fremlægge vores vision for, hvordan vi kan sikre, at EU spiller den størst mulige rolle i
verden. Med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har vi midlerne til at opnå det, vi stræber
efter.

I den globaliserede verden, vi lever i, er det forhold, vi opbygger til strategiske partnere,
afgørende for vores velstand. For at være effektive på den internationale scene har vi behov
for den vægt, EU har. Størrelsen er nu mere end nogensinde afgørende.

Et godt eksempel herpå er kampen mod klimaforandring. Mødet i København viste, at selv
om andre ikke viste de samme ambitioner som os, gavnede vi ikke os selv ved ikke at tale
med en stemme. Forhandlingerne er måske gået i stå, men det er klimaforandringen ikke.
Jeg vil have, at vi skal intensivere vores kontakt til internationale partnere, så det, der nu
er deres pressemeddelelser, kan blive til troværdige forpligtelser til at nedbringe udslippene,
og gå videre med hurtig opstartstøtte.

I de næste to måneder vil der blive afholdt en række afgørende topmøder med strategiske
partnere. Jo mere vi er i stand til at opstille en fælles dagsorden med en klart defineret
EU-interesse, desto mere vil vi opnå. Jeg ser f.eks. et enormt potentiale i at udvikle en
transatlantisk dagsorden for vækst og beskæftigelse.

Et sted, hvor vi allerede vejer tungt, er i G20, forummet, hvor de vigtigste økonomiske
globale aktører drøfter deres fælles udfordringer. Når formand Van Rompuy og jeg tager
til Seoul i november som repræsentanter for Den Europæiske Union, ønsker vi at se konkrete
resultater: større fremskridt i den globale økonomiske koordinering, mere stabile og
ansvarlige finansielle markeder og enighed om reformen af internationale
finansieringsinstitutter, mere effektive globale finansielle sikkerhedsnet og større fremskridt
på en G20 udviklingsdagsorden. Vi vil fortsat vise lederskab i det forum og vil have et nært
samarbejde med det franske G8/G20-formandskab næste år.

Vi ønsker også at se støtte til Doharunden. Handel øger væksten og velstanden. Vi vil også
søge at opnå bilaterale og regionale frihandelsaftaler. I oktober vil Kommissionen fremlægge
en fornyet handelspolitik, der skal bringe EU nye fordele.

Det at være åben over for verden indebærer også, at vi står sammen med ulandene, navnlig
Afrika. Når jeg tager til arrangementet på højt niveau om udviklingsmålene for dette
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årtusind i New York om et par uger, agter jeg med Deres støtte og på vegne af EU at forpligte
os til at give yderligere 1 mia. EUR til udviklingsmålene for dette årtusind.

Med til det at være en global aktør hører også at forsvare vores værdier. Menneskerettigheder
kan ikke gøres til genstand for forhandling. Jeg er chokeret over, hvordan kvinders
rettigheder krænkes i mange lande. Det forfærder mig, når jeg hører, at Sakineh Mohammadi
Ashtiani bliver dømt til døden ved stening. Det er barbarisk, andet ord findes der ikke for
det.

(Bifald)

I EU fordømmer vi en sådan adfærd, og den har ingen berettigelse i nogen som helst moralsk
eller religiøs adfærdskodeks.

Vores værdier indebærer også, at vi skal komme dem, der står i en krisesituation, til hjælp,
uanset hvor de er i verden. Vores humanitære bistand til Pakistan er det seneste eksempel
på, hvordan EU's solidaritet kommer praktisk til udtryk. Det er et slående eksempel på, at
der er behov for at præsentere Kommissionens og medlemsstaternes forskellige bidrag
som en egentlig EU-støttepakke. Medlemsstaterne har helikopterne, og de har
hjemmeværnsholdene. Nu har vi behov for at slå dem sammen og skabe et egentligt
EU-kriseberedskab. Det er det, Kommissionens vil fremlægge forslag om i oktober. Og jeg
opfordrer stærkt medlemsstaterne til at vise, at de mener det alvorligt, at EU fuldt ud skal
udnytte sin kapacitet på dette område.

Vi gør fremskridt med en fælles udenrigspolitik. Men lad os ikke gøre os nogen illusioner.
Vi får ikke den betydning, vi har behov for ude i verden, uden en fælles forsvarspolitik.
Efter min mening er øjeblikket nu inde til at tage den udfordring op.

(Bifald)

Vi er stadig ved at lægge sidste hånd på værket i den nye institutionelle struktur for EU, der
er indført med Lissabontraktaten. Det, der virkelig betyder noget, er, hvad institutionerne
giver folket. Det, der betyder noget, er den forskel, EU gør i folks dagligdag.

Hemmeligheden bag EU's succes er dens enestående fællesskabsmodel. Mere end nogensinde
må Kommissionen være drivkraften bag den politiske dagsorden med sin vision og sine
forslag. Jeg har opfordret til, at der skal være et særligt forhold mellem Kommissionen og
Parlamentet, de to egentlige fællesskabsinstitutioner. Jeg er ved at udbygge mit politiske
samarbejde med Dem.

EU er ikke bare Bruxelles og Strasbourg. Det er vores regioner. Det er de byer og landsbyer,
De kommer fra. Når De går omkring i Deres valgkreds, kan De udpege de projekter, der er
så vigtige for stedets trivsel.

Når det kommer til stykket, er vi alle i samme båd, EU's institutioner, medlemsstaterne og
regionerne. Unionen vil ikke nå sine mål i Europa uden medlemsstaterne. Og
medlemsstaterne vil ikke nå deres mål i verden uden EU.

EU's borgere forventer, at vi gør det nødvendige for at komme ud af krisen. Vi må vise dem,
at den fælles indsats, vi gør i dag, vil føre til nye arbejdspladser, nye investeringer og et EU,
der er klædt på til fremtiden.

Jeg har tiltro til, at EU har det, der skal til. Vi vil opnå de resultater, vi stræber efter. En ting
er sikkert. Det er ikke med pessimisme, at vi kan vinde den kamp. Det er med selvtillid,
med en stærk fælles vilje.
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I dag har jeg forklaret, hvordan jeg mener, at EU kan opnå det. Jeg har påtaget mig at
fremlægge de forslag, der skal til for at opbygge vores økonomiske union. Jeg har
argumenteret for, at vi hurtigt skal gå videre med vores dagsorden for reform. Jeg har
forklaret, hvordan vi bør modernisere vores sociale markedsøkonomi med henblik på at
opnå vækst og arbejdspladser i en intelligent og bæredygtig økonomi med plads til alle
gennem vores flagskibsinitiativer i Europa 2020. Jeg har redegjort for, hvordan vi bør opnå
en fælles energipolitik i Europa. Jeg har forsvaret behovet for et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvor EU-borgerne vil opleve, at deres grundlæggende rettigheder
og forpligtelser gælder, uanset hvor de færdes. Jeg har gjort det klart, at Kommissionen vil
stræbe efter et ambitiøst budget. Jeg har foreslået at udvikle EU-projektobligationer til
finansiering af større EU-infrastrukturprojekter. Jeg har erklæret vores styrkede engagement
i udviklingsmålene for dette årtusinde. Jeg har gjort det klart, hvorfor vi har behov for et
fælles kriseberedskab og også en fælles udenrigs- og en fælles forsvarspolitik. Og jeg har
opfordret EU's ledere til at handle i fællesskab, hvis de ønsker, at EU skal være en global
aktør og forsvare EU's interesser.

Det er en transformerende og ambitiøs dagsorden, rig på udfordringer. Hvis alt det skal
lykkes for EU, har Kommissionen brug for Deres støtte til et stærkere, et mere retfærdigt
EU, der gavner vores borgere.

(Bifald)

Formanden.   – (EN) Tak for Deres redegørelse om situationen i Unionen.

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, hr.
formand for Rådet, mine damer og herrer! Alle formænd er glade her til morgen, og De
har vist, at De kan være til stede, uden at straf er involveret. Se, det er i sandhed demokrati.
Tillykke til Dem alle.

( Bifald )

Hvordan er situationen i EU? Hvilke succeser har vi haft sammen de sidste år, og hvor har
vi fejlet? Hvilke planer har vi? Hvilke politiske instrumenter og, i særdeleshed, hvilke
finansielle midler vil vi stille til rådighed for planernes iværksættelse?

Denne forhandling er velkommen, og det glæder mig, at Parlamentet og Kommissionen,
de to fællesskabsinstitutioner der repræsenterer og forsvarer EU's almene interesser, deltager
i denne morgens øvelse, som Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
ønsker bliver fremadrettet.

EU's borgere undrer sig af og til – tit, faktisk – over, hvad EU konkret gør for at afhjælpe
deres problemer og imødekomme deres forventninger. Samtidig efterspørger de – hvilket
alle opinionsmålinger har vist i årevis – ikke mindre Europa, men mere Europa.

Mere Europa i spørgsmålet om migration. Romaspørgsmålet, som nødvendiggør en
langsigtet europæisk strategi, illustrerer perfekt temaet omkring respekt for mennesker.

Mere Europa til at repræsentere dem i verden. Hvordan kan vi f.eks. retfærdiggøre vores
fravær fra forhandlingerne mellem Israel og Palæstina, når vi er de største donorer i
regionen?

( Bifald )

Det forstår EU's borgere ikke, og deri har de ret. Vores medborgere er også klar over, at vi
har brug for mere Europa, ikke mindre, for at værne om vores sikkerhed, hvad enten vi
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taler om personlig sikkerhed, energisikkerhed eller fødevaresikkerhed. De ved, at EU må
koordineres bedre for at skabe vækst og arbejdspladser, som De så godt beskrev det, for at
regulere markederne og for at forhindre nye angreb fra spekulanter. De forstår, at vi også
har brug for mere Europa for at mindske ulighederne og for at styrke vores europæiske
samfundsmodel, vores sociale markedsøkonomi.

Vi har derfor brug for mere Europa, ikke til at blande sig i hverdagsdetaljer, men for at vi
sammen kan tage os af vores fælles udfordringer på en meget mere effektiv måde og – en
sag, jeg vil vende tilbage til – gøre det på en smartere og mindre omkostningstung måde.

Som jeg sagde, undrer vores medborgere i EU sig over, hvorfor EU ikke arbejder mere
effektivt og mere organiseret, og hvorfor der ikke lyttes mere til EU i international
sammenhæng. De forventer med al ret, at den økonomiske og finansielle indsats, de er
blevet bedt om at gøre, vil bære frugt, og at vi vil få os alle ud af vanskelighederne sammen.

Vi har brug for mere ledelse i EU. Det er os, Parlamentet og Kommissionen, der skal arbejde
hen imod dette mål og overbevise medlemsstaterne om, at de skal arbejde sammen, og at
de sammen skal investere. Det handler ikke om at angribe medlemsstaternes suverænitet
eller deres prestige. Det er tværtimod den eneste måde, hvorpå vi seriøst og effektivt kan
skabe en fremtid for de 500 mio. EU-borgere og for kommende generationer.

Jeg vil derfor bede Kommissionen om at tage flere initiativer til at foreslå de foranstaltninger
og de reformer, som vi har brug for i EU, for at tingene fungerer bedre, og jeg beder Dem
om at forklare disse projekter for vores medborgere.

Sammen med min gruppe vil jeg gerne have, at Parlamentets støtter disse bestræbelser ved
at anvende sine nye beføjelser som medlovgiver sammen med Rådet. Det her er ikke kun
et spørgsmål om magt, det er et spørgsmål om forståelse, og det er et spørgsmål, vi må
forholde os til for at skabe fremgang i Europa.

Mens vi på den ene side skal være ambitiøse, skal vi på den anden side også se tilbage på,
hvad der hidtil er opnået. Jeg mener, at Europa i flere væsentlige sammenhænge har grund
til at være alt andet end skamfuld over sine handlinger inden for de sidste måneder. Det
var EU, der tog initiativet til at reformere de finansielle markeder efter krisen i Wall Street
i efteråret 2009. Det var EU, der – efter i foråret samme år at have været udsat for angreb
fra spekulanter uden fortilfælde – traf foranstaltninger, der ligeledes var uden fortilfælde,
for at styrke og stabilisere sin økonomi. De første virkninger af denne politik er allerede
slået igennem, men vi er nødt til at gå endnu længere.

EU har også været pioner i kampen mod global opvarmning. Det er faktisk nødvendigt at
sige det, men klimakonferencen i København efterlod en bitter smag i munden. Vores
ambitioner er uændrede, og loftet er nu endeligt fastlagt. Vi kan godt være stolte af det.

Hvad er det, vi skal gøre i de kommende måneder og år for at konsolidere vores tiltag, for
at styrke vores medborgeres tillid til vores fælles indsats? Jeg foreslår tre ting.

Den første er at styrke vores økonomi, at mindske uligheder gennem en række
foranstaltninger, der vil fremme afkast af investeringer, fremme iværksætternes tillid og
fremme muligheden for at udvikle nye kreative kilder til velstand og arbejdspladser. Vi må
få reglerne til at "springe", som De har sagt, over grænserne. Det er uacceptabelt, at vi i det
21. århundrede stadig har overdrevent strenge regler, der ikke længere har noget at gøre
med Europas virkelighed.
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Den anden ting er at anlægge en mere seriøs holdning i vores fælles politik udadtil og, som
De har sagt flere gange, at blive en mere respekteret aktør i internationale sammenhænge.
Vi kan ikke længere stille os tilfreds med at sige, at EU er kompliceret, at det tager tid, og
at vi må være tålmodige. Vi kan heller ikke længere stille os tilfreds med at være den største
donor på globalt plan, uden at vi er i stand til at garantere, at den hjælp, vi sender af sted,
ankommer til dets destination ledsaget af hr. Putins og hr. Obamas helikoptere. Jeg mener
ligeledes, at vi bør indtage en seriøs holdning på dette område.

EU er på globalt plan en af de største magter, og vores vigtigste prioritet må efter min
mening være at opbygge jævnbyrdige relationer med de vigtigste partnere og særligt med
USA. Jeg har sagt dette tidligere, da vi talte om de transatlantiske relationer.

Her til morgen ønsker jeg imidlertid desuden at understrege vigtigheden for Europa af at
opbygge strategiske og målrettede relationer, ikke kun med Rusland, men også med Kina,
Indien og Brasilien. Jeg ønsker, at EU-udenrigstjenesten bliver et effektivt instrument i den
henseende, og vi kan sikre besparelser i vores forskellige medlemsstater, hvis vi tager
instrumentet i anvendelse.

Den tredje måde at sikre, at EU's struktur er klar til at møde udfordringerne, har at gøre
med nøglefaktoren i alt dette, nemlig penge. Jeg ved godt, at vi endnu har en detaljeret
drøftelse af dette til gode. Skal vi alle fortsætte med hver for sig at investere i innovation
og forskning? I uddannelse og undervisning? I sikkerhed og forsvar? I vores energipolitik?

Mens USA, Kina og Indien er i stand til at fremme grundforskning eller anvendt forskning
og derved positionere sig selv på morgendagens markeder, skal vi så blive ved med at sige,
at vi i EU er for tøvende med at samle vores ressourcer til at kunne opnå stordriftsfordele
og et spring fremad med hensyn til effektiviteten? Som det er nu, presser vi vores forskere
til at forlade Europa. Vi må absolut sikre, at vores forskere ønsker at komme tilbage og
blive i Europa.

Dette er de reelle spørgsmål, som vi, Parlamentet og Kommissionen, skal have på bordet,
når vi taler om forhandlinger om finansiering af EU's projekter for 2014-2020. Det er de
spørgsmål, som vores medborgere stiller sig selv, og som de forventer at få seriøse svar på.

Tiden er definitivt kommet, hvor Europa skal anvende sine egne ressourcer. Lad os ikke
blive forskrækkede over disse ord. Desuden må spørgsmålet om en EU-skat ikke være tabu.
Det her handler ikke om at indføre en skat, der skal lægges til de nationale skatter. Det
handler tværtimod om at opnå stordriftsfordele og sikre, at de offentlige midler under et
bruges på en bedre måde, og således i sidste ende om at kunne reducere afgiftstrykket på
husholdninger og erhvervsliv.

EU og de internationale dimensioner er det faktuelle udgangspunkt for de unge generationer,
der ikke forventer lange taler fra vores side, men snarere løsninger på deres problemer og
perspektiver for deres fremtid. Det må være vores primære mål at garantere uddannelse
og undervisning for 15-25-årige. At stabilisere vores offentlige finanser og investere i
innovation, at åbne nye døre, så de får mulighed for at gøre brug af deres talenter i Europa,
ikke nødvendigvis i andre lande – det er den prioritering, som vores handlinger skal rettes
ind efter, og det er på det grundlag, vi skal bedømmes af vores medborgere.

Jeg vil gerne sige til kommissionsformanden og kommissærerne, at de skal fremsætte
forslag til os, og jeg vil her gentage ordene fra en mand, som alle her kender, Johannes Paul
II: "Frygt ikke." For at skabe fremskridt i Europa, for vores medborgere, for PPE-Gruppen,
vil vi være med Kommissionen, hvis den fremsætter gode forslag.
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Jeg har et par sekunder tilbage, og jeg vil gerne sige en ting mere til Kommissionen: vær
tilskyndende fra første færd; gå langt med forslagene, og vi vil sammen lykkes med at
komme frem med forslag, der er gode for vores medborgere i EU.

( Bifald )

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Punktet
på dagsordenen hedder "Redegørelse fra formanden for Kommissionen om situationen i
Unionen." I dag har vi hørt om et arbejdsprogram, og det er ambitiøst og forpligtende. Vi
har hørt meget lidt om en statusopgørelse – om den faktiske situation i Unionen. Hvordan
er situationen i EU i dag? Situationen i Unionen er ikke god. Det ville have været godt, hvis
De i Deres statusopgørelse var kommet ind på, hvorfor den ikke er god.

Den er ikke god, dels fordi hr. Barroso og Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad løfter de
meget vigtige roller, der er beskrevet i traktaterne. Under krisen har jeg ofte spurgt mig
selv "Hvor er Kommissionen?", og når jeg så taler til Kommissionen, siger den: "Ja, der er
kommet en udtalelse om dit, og der er udsendt en pressemeddelelse om dat, og hr. Šefčovič
sagde noget om dit, og fru Reding noget om dat!" Når jeg går tilbage og læser det, ja, så er
det sandt, Kommissionen er virkelig kommet med en udtalelse. Jeg må dog spørge mig
selv: Hvorfor kommer budskabet ikke igennem? Hvorfor hører offentligheden det ikke?
Dét er en status over situationen i Unionen! For i Kommissionens embedsperiode er der
alt for længe gjort indrømmelser, særlig efter Lissabontraktatens ikrafttræden, nemlig
indrømmelser som indebærer udvikling af en bestyrelseslignende ledelse i Europa, i Rådet,
under tysk-fransk ledelse.

( Bifald )

Det er Kommissionens opgave at forsvare fællesskabsmetoden. Meget af, hvad der er blevet
sagt her i redegørelsen, er rigtigt, og kommissionsformanden kan være sikker på støtte fra
tre fjerdedele af Parlamentets medlemmer. Sådan er det. Kommissionsformanden vil
imidlertid have tre fjerdedele af Rådets medlemmer imod sig, hvis han taler om egne
ressourcer. Jeg er nu spændt på at se, om kommissionsformanden vil følge ordene fra i dag
op med handling og tage kampen op mod en udvikling hen imod øget samarbejde mellem
regeringerne i EU.

( Bifald )

Jeg vil nævne ét eksempel. Jeg er enig i, at EU kun vil få succes, hvis vi forsvarer vores
grundlæggende værdier. Racisme og fremmedhad er ikke en del af EU's grundlæggende
værdier. Det er vi alle enige om. De grundlæggende værdier omfatter imidlertid også den
holdning, at en regering, der er under indenrigspolitisk pres, ikke må ty til at bruge heksejagt
på minoriteter som en løsning. Her kan nævnes navne. Det er den regering, der ledes af
Nicolas Sarkozy, François Fillon og Brice Hortefeux. Jeg havde gerne set, at
kommissionsformanden havde nævnt de navne, da vi så kunne have forstået, at hr. Barroso
tager kampen op.

(Bifald og protester)

Først og fremmest omfatter EU's grundlæggende værdier – og meget af, hvad
kommissionsformanden sagde i den forbindelse, er rigtigt – social retfærdighed. Men hvad
er social retfærdighed så her i Unionen? Kommissionsformanden beskrev den dramatiske
stigning i arbejdsløsheden i EU. Denne stigning i arbejdsløsheden vil føre til masseforarmelse
og indebærer et risikoscenarie for folk. Flere og flere mennesker – herunder de, der stadig
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er i arbejde – er bange: bange for at miste deres arbejde, bange for at miste deres sociale
stabilitet og bange for fremtiden. Det må illustreres med tal. På den ene side har vi et stadigt
stigende antal indkomstmillionærer – der kommer tusind til hvert år – og på den anden
side har vi millioner af mennesker, der forarmes til et liv i fattigdom. Denne sociale kløft
er den største trussel mod EU's demokrati.

( Bifald )

I august offentliggjorde The Guardian statistikker, hvoraf det fremgik, at HSBC, Barclays
Bank og Royal Bank of Scotland sidste år havde et overskud på 20 mia. EUR, ud af hvilket
9 mia. EUR sættes til side som bonus til lederne. Det sker på et tidspunkt, hvor EU's
regeringer skærer ned på pensionerne. Jeg forventer forslag fra Kommissionens side til,
hvordan vi kan forhindre denne sociale opdeling.

( Bifald )

Det er derfor jeg siger, at afgiften på finansielle transaktioner skal indføres. Vi må involvere
bankerne, særlig de banker hvor der bedrives spekulation, i justeringerne oven på den
økonomiske krise. Vi har indgået en aftale mellem institutionerne, således at hvis
Parlamentet med et lovgivningsflertal anmoder Kommissionen om at fremsætte et relevant
forslag til direktiv, så har Kommissionen samtykket i at gøre det. Det er helt sikkert, at
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet vil komme
med en sådan anmodning. Det er også sikkert, at vi forventer af Kommissionen, at den så
tager de relevante initiativer.

Hr. Šemeta sagde, at vi ikke har brug for, og ej heller vil få, en afgift på finansielle
transaktioner. Kommissionsformanden siger: "Jeg ønsker at indføre afgiften på finansielle
transaktioner." Vi siger, at vi vil støtte hr. Barroso mod hr. Šemeta; Kommissionen vil blive
anmodet om denne afgift. Hvis Kommissionen ikke efterkommer anmodningen, vil vi
anvende instrumentet det europæiske borgerinitiativ. Tro mig, sådan bliver det! Så vil vi
få de mennesker, jeg taler om, på gaden, indtil spekulanterne har givet deres bidrag til
processen med at få styr på Europas finanser.

( Bifald )

Europa har også brug for uddannelse, kvalifikationer og udviklingsmuligheder. Mennesker,
der fødes fattige her i EU, skal ikke forblive i den ghetto, hvor de bor. Vi har brug for
udviklingsmuligheder. For at forbedre disse muligheder er det vigtigt, at EU gør sin del ved
at bidrage til uddannelser, kvalifikationer og lige muligheder for unge mennesker især. Jeg
synes derfor, at det er rigtigt, at disse uinspirerede europæiske finansministre som – fordi
de har brug for at nedbringe den for store gæld i deres egne lande og derfor skærer ned på
budgetterne – siger, at EU-budgettet derfor også må beskæres, tager fejl. EU er ikke nødt
til at justere for et for stort underskud. Med de investeringer EU foretager, skal der anvendes
regionalpolitik, socialpolitik, forskning og kvalifikationer og investeringer sammen med
vækststimulerende foranstaltninger som et middel til at udligne den sociale ubalance og
til at gøre EU i stand til at gøre dette. I den forbindelse har vi brug for et stærkt EU-budget.
Kommissionsformanden sagde de samme ting i dag. I den sag støtter vi
Kommissionsformanden. Nu kan han vise sin modstand over for fru Lagarde, hr. Schäuble
og finansministrene i de andre lande! Hvis Kommissionsformanden har brug for hjælp i
den forbindelse, er han meget velkommen til at ringe til os. Så kommer vi og hjælper.

( Bifald )
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Social retfærdighed betyder også, at vi ikke må efterlade den næste generation et kontinent,
hvor der ikke længere er værd at leve. Kommissionsformanden har ret, hvorfor vi for at
forbedre den sociale retfærdighed også har brug for en ny bæredygtig industripolitik, hvor
hensynet til miljøet kombineres med økonomiske hensyn. Det er den rigtige tilgang.

Jeg er spændt på, om Kommissionsformanden klarer at undgå katastrofen – en gentagelse
af fiaskoen i København – hvor vi så, at EU ikke var i stand til at forhandle. Det, der dengang
skete, er ikke Kommissionens fejl, det siger jeg igen. Fejlen ligger hos de 27 regeringer, der
ganske enkelt ikke var i stand til at enes i en international sammenhæng.

( Bifald )

Det viser, at der i situationen, som den er i dag, er to modsat rettede holdninger: den ene
taler for samarbejde mellem regeringerne og den anden for fællesskabsmetoden. Efter
Lissabontraktatens ikrafttræden er det et spørgsmål, om hvorvidt Lissabontraktatens EU
er et EU bestående af stats- eller regeringsledere, der bag lukkede døre drøfter, hvad de
finder rigtigt for kontinentet. Vi så dette under krisen i Grækenland. Slutdokumentet blev
forhandlet af kun to personer, fru Merkel og hr. Sarkozy, og deres indstilling var: Hr. Van
Rompuy, De kan vente udenfor, overlad det her til os! Jeg ved ikke, om dette er sandt, men
vi kan næsten forestille os, at det er. Enten er dette EU et EU med samarbejdende regeringer,
eller det er et EU efter fællesskabsmetoden. EU efter fællesskabsmetoden er det Europa,
hvor Kommissionen og Europa-Parlamentet arbejder sammen.

Jeg fandt kommissionsformandens statusopgørelse ufuldstændig. Jeg fandt de fleste af de
præsenterede perspektiver og bekendtgørelser gode og relevante. Om et år, når det er tid
for den næste redegørelse om situationen i Unionen, vil vi måle kommissionsformanden
på, hvad han har annonceret i dag og på, hvad han til den tid har klaret at kæmpe for.
Kommissionsformandens tale var konservativ-liberal, grøn, radikalt socialistisk. Der var
noget for alle.

(Protester)

På den måde kan der også vindes støtte fra alle. Hvis kommissionsformanden bekæmper
den lumske regeringssamarbejdsstrategi, og hvis han aktivt forsvarer fællesskabsmetoden,
kan han regne med os. Hvis ikke, så vil vi stille ham til regnskab, når det er tid for den næste
redegørelse om situationen i Unionen.

( Bifald )

Formanden.   – Tak for Deres indlæg, hr. Schulz!

Nu vil hr. Verhofstadt tale for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Så vidt jeg har forstået, ønsker De ikke at holde Deres indlæg i to dele, idet De blot ønsker,
at den ene del af Deres indlæg bliver lidt længere, hr. Verhofstadt! Er det rigtigt forstået?

Guy Verhofstadt,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Situationen i Unionen betyder
først og fremmest at vi skal se sig tilbage og lære af fortiden og derefter se fremad. Lad os
være ærlige og indrømme, at sidste år var et meget svært år for Unionen.

Det var et svært år for Unionen, fordi der var store problemer, men meget lille enighed om,
hvordan de skulle løses. Grækenland var tæt på kollaps, euroen var under angreb i
månedsvis, og det tog flere måneder for de europæiske regeringer at nå til endelig enighed
om at redde en medlemsstat og redde vores fælles valuta. Det er derfor hverken en
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overraskelse for mig eller for andre her i Parlamentet, at offentlighedens tiltro til Europa
er faldet drastisk.

Dette kan ses i det nyeste Eurobarometer, hvor under halvdelen af vores borgere synes, at
deres lands medlemskab er en god ting. Tiltroen til vores institutioner faldt sidste år til
42 %. Dette er situationen i Unionen i dag. Det er alarmerende, men vi må desværre erkende,
at det ikke er overraskende. Parlamentet bad mange gange de europæiske ledere om at gøre
noget ved stilstanden i Europa, bevæge sig fremad, bekæmpe protektionismen og
nationalismen og arbejde på europæiske løsninger.

Dette ønske deles også af de europæiske borgere, for i Eurobarometeret ses det, at ikke
mindre end 86 % af offentligheden ønsker europæisk økonomisk styring. Borgerne tror
på, at det kun er Unionen, der kan løse den finansielle og økonomiske krise. Men de ser
ikke løsningen komme nu, og derfor er de skuffede over Unionen.

Jeg ved, at det også har været et svært år for Kommissionen, for det har faktisk kun været
et halvt år. Så lang tid har det nemlig taget vores hovedstæder at indse, at der nu er en ny
traktat, en ny måde at arbejde på og en ny magtbalance i Unionen. I dag er derfor den reelle
start på kommissionsformandens anden embedsperiode.

I denne anden embedsperiode er der brug for en ny vision og nye svar. Det er under alle
omstændigheder på tide at skifte til et højere gear og få indført vigtige reformer nu. For
vores gruppe drejer det sig i princippet om syv store, vigtige reformer.

Den første er at få lagt den sidste hånd på vores løsning på finanskrisen. Vi har allerede
tilvirket lovgivning om kapitalkrav og bonusser. Vi har udviklet stresstesten, og i sidste
uge nåede vi også frem til en aftale om finansielt tilsyn. Dette er en god aftale, ikke mindst
fordi ledelse under formanden for Den Europæiske Centralbank garanterer en europæisk
tilgang til tilsyn.

Det betyder dog ikke, at vi er færdige. Langtfra, faktisk. Vi er ikke engang halvvejs. Vi har
stadig voldsomt brug for, at Kommissionen kommer frem med løsningsforslag angående
derivater, short-selling, kreditvurderingsbureauer, bankerne, markedsmisbrug, handel og
finansielle instrumenter.

Den anden store reform er, at vi har brug for ægte europæisk, økonomisk styring. Sidste
år viste os, at en fælles valuta uden en fælles økonomisk politik ikke giver mening. Det er
ikke bare en meningsløs situation, den er direkte farlig. Vi har ikke råd til at være én Union
og på samme tid have 27 forskellige økonomiske strategier, som vi har i dag.

(Bifald)

Hvis vi vil have stabilitets- og vækstpagten og den nye økonomiske strategi til at være en
succes, har vi brug for en seriøs kombination af stok og gulerod med passende sanktioner.

Jeg synes – og jeg tror de fleste andre i Parlamentet er enige – at det er godt, at dette
spørgsmål overvejes i Rådets taskforce, men den kan ikke erstatte Kommissionens initiativret
og pligt til så hurtigt som muligt at komme frem med et samlet lovgivningsforslag om
økonomisk styring.

(Bifald)

Det glæder mig, at De har meddelt, at De vil gøre dette den 29. september. Hvad der videre
sker i Rådet er ikke vigtigt. Det er Deres opgave og pligt at gøre dette den 29. september.
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Det bringer mig til min tredje prioritet, nemlig det indre marked. Vi har en glimrende
rapport om dette emne fra Mario Monti, og vores budskab er meget enkelt: lad os reagere
på denne rapport. For det er f.eks. uforståeligt, at det i dag stadig tager over 40 timer at
rejse med tog fra de central- og østeuropæiske lande til Bruxelles, Paris eller Amsterdam.
Hvordan skal disse mennesker føle sig forbundet med EU? Hvordan kan disse markeder
blive fuldt ud integrerede? Lad os investere i transeuropæiske net.

Den fjerde prioritet, og måske dagens vigtigste budskab, omhandler budgettet og den nye
finansielle ramme. Lad dette være meget klart. Nogle nationale regeringers mål om at
reducere budgettet med 20 % eller 30 % er latterligt, nu hvor vi har brug for flere europæiske
løsninger.

(Bifald)

Jeg forstår udmærket, at disse regeringer ønsker at skære i deres direkte støtte til Unionen,
når de står over for kæmpestore statsunderskud. Det er en normal, spontan reaktion. Derfor
foreslår vi, at disse nationale bidrag erstattes med Europas egne indtægter.

Det bringer mig til den femte prioritet, nemlig vores troværdighed i verdens øjne. Vi har
allerede Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, men hvad vi nu har brug for, og hvad vi har
bedt Lady Ashton, næstformanden i Kommissionen (det ville være bedre, hvis hun var her)
om, er også at udvikle en ny strategi for Unionen. Strategien for vores eksterne politik er
stadig baseret på dokumentet fra Javier Solana fra 2003. Verden har ændret sig siden 2003,
og vores strategiske ramme bør derfor også blive tilpasset og moderniseret.

Dette bringer mig til klimaændringerne. I København mistede vi vores lederrolle, og den
eneste mulighed for at gøre en forskel i Cancún er at generobre denne rolle. For at gøre
dette er det nødvendigt, at vi taler med én stemme og fremmer én vision – og ikke 27
forskellige, som vi gjorde i København.

(FR) Endelig må jeg sige, at jeg er forvirret med hensyn til Unionens eksistensberettigelse,
nemlig beskyttelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, selvfølgelig
uden for Unionen, men først og fremmest i EU.

Jeg må derfor sige, at det, der foregår i Frankrig, efter min mening er uacceptabelt.

(Bifald)

Dette er desværre ikke et enkeltstående tilfælde. Som mange af Dem har jeg også bemærket,
at en lang række regeringer i denne økonomiske krisetid i dag giver mere og mere efter for
populisme, fremmedhad og til tider endog for racisme.

(Bifald)

De udnytter folks bekymringer og frygten for "de andre". De stigmatiserer minoriteter. Jeg
vil oven i købet påstå, at de anvender tvivlsomme metoder til at skabe forvirring omkring
migration. Jeg vil gerne understrege, at jeg finder denne holdning uforenelig med de
principper og værdier, som gør Unionen til en af de smukkeste og bedste politiske idéer i
menneskehedens historie.

(Bifald)

Jeg vil gerne understrege, at romaerne er europæiske borgere, fuldgyldige borgere.

(Bifald)
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Vi kan aldrig acceptere, at deres rettigheder bliver krænket – aldrig – i en verden fyldt med
usikkerhed. Jeg tror på, at Europa skal forblive et kontinent præget af frihed, tolerance og
retfærdighed. Kommissionen, traktaternes vogter, skal reagere kompromisløst. Det er ikke
bare dens ret, det er dens institutionelle pligt.

(Bifald)

Daniel Cohn-Bendit,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Jeg vil gøre som hr.
Verhofstadt. Jeg vil bruge al min taletid på én gang.

Hr. Schulz og hr. Verhofstadt har sat fingeren på det fundamentale problem ved vores
situation, og jeg beklager, at De ikke selv har været klarhovedet eller sandfærdig nok til at
udpege det.

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har der været kamp om fortolkningen af traktaten.
Jeg tror, at de fleste regeringer ikke har læst den, og da den blev indført, opdagede de, at
Lissabontraktaten faktisk var et middel og et instrument til at henlægge de europæiske
politikker under Fællesskabets kompetence. Alle diskussionerne – vi så det i forbindelse
med debatten om udenrigstjenester og debatten om finansiel regulering – ender altid med
samme spørgsmål. Dette spørgsmål er – og har altid været – bevæger vi os hen mod et
mellemstatsligt Europa eller en styrkelse af det fællesskabsbaserede Europa? Dette er præcis
situationen i Unionen i dag.

Jeg ville ønske, at Kommissionen ville komme med en offentlig erklæring. I de europæiske
institutioner er der lige nu en politisk kamp om fortolkningen af Lissabontraktaten, og det
har konsekvenser for europæiske politikker. Vi skal fortælle de europæiske borgere, hvad
vi ved, og hvordan vi har det med de interinstitutionelle forhandlinger. Dét har De intet
sagt om, hr. kommissionsformand!

Dette fører mig frem til mit andet punkt. Den nuværende Kommission er i sine generelle
erklæringer Europas forkæmper. Det er meget smukke erklæringer. Men når det kommer
til at udpege problemer, beskrive en situation, der påvirker en medlemsstat, eller nævne
en person eller regering ved navn, er De påfaldende tavs. De eksisterer ikke. Jeg kan komme
med en lang række eksempler.

Lad mig vende tilbage til Grækenland. Alle ved, at De var ved at miste kontrollen med
situationen i Grækenland, De vidste det allerede to-tre år før krisen – De havde rapporter
om det i Deres arkivskabe. Der kom ingen officiel udtalelse. De gik i kirke og troede på, at
hvis De bad nok, ville alle problemerne i Grækenland løse sig selv. Problemerne har ikke
løst sig selv. Bagefter støttede De – og vi med en flertalsbeslutning – at sætte Grækenland
og det græske folk, som begik lige så mange fejltagelser som den græske elite, under et
utroligt pres.

Men lige nu, mens vi sætter det græske folk under pres for at løse problemet, har jeg ikke
hørt Dem tale om, at nu, i august, har der været forhandlinger mellem den græske regering
og de store franske og tyske våbenproducenter om at fortsætte europæiske virksomheders
våbensalg til Grækenland.

(Bifald)

Vi er alle sammen blevet fuldstændig vanvittige, som jeg har sagt tre eller fire gange før,
men gør vi noget ved det? Ved De, hvor mange penge Grækenland har brugt på våben de
sidste 10 år? Hvor mange penge er det? 50 mia. EUR på 10 år! Det her vidste De godt. Et
af de problemer, som disse lande har, er præcis denne struktur, som er forbundet med det
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europæiske problem med nationalisme og kampen eller debatten mellem Grækenland og
Tyrkiet.

Hvor er Kommissionens initiativ og Europas initiativ til at gribe ind, således at vi ved at
integrere Tyrkiet kan sætte en stopper for denne latterlige debat, som koster det græske
folk milliarder for overhovedet ingenting, fordi Grækenland køber våben tilbage, som
Frankrig og Tyskland ikke har brug for til deres egne hære. Det er enormt intelligent! Det
er mit eksempel på Kommissionens manglende indgriben.

Jeg kan give Dem et andet eksempel, som hr. Verhofstadt kom med. Det, der sker i dag
med romaerne, er en test af troværdigheden af chartret om grundlæggende rettigheder,
som udgør en del af Lissabontraktaten. For at sætte det i et moralsk og filosofisk perspektiv
citerer jeg Albert Camus: "Demokrati handler om at forsvare minoriteter, ikke bare om at
udføre majoriteternes vilje".

(Bifald)

Venter Kommissionen på noget? Har den en rapport i sit arkivskab? Sig det offentligt: Det,
Frankrig gør, strider imod de europæiske traktater. Det er virkelig nemt at sige og udbrede
dette budskab.

(Bifald)

Jeg vil give Dem et andet eksempel på, hvad De ikke siger. De talte om økonomien,
arbejdsløshed og vækst. De sagde ikke ét ord om, at det er nødvendigt at ændre på vækstens
natur. De nævnte ikke, at miljøkatastrofen og klimaændringerne forpligtede os til at
genfortolke vores idé om vækst. Det blev der ikke sagt noget om.

De talte ikke om Cancún. Der er tre måneder til Cancún. Der var ikke ét ord om, at hvis vi
vil være troværdige i klimadebatten, er vi nødt til at vende tilbage til en målsætning om
30 % CO2-reduktion, og vi er nødt til at gå forrest i debatten om klimaændringer. Her har
De været betænkelig tavs.

Derfor vil jeg gerne sige, at De er den fraværende formand for et Europa, som har brug for
en formand. Dét er vores problem, og dét er situationen i Unionen.

Jeg vil afslutte med at sige Dem én ting. De talte f.eks. om europæiske investeringer. De
kan kigge på uret, men jeg har tre minutter tilbage. Jeg ved, at det er irriterende, men sådan
er livet. Jeg vil sige Dem én ting: tag det alvorligt. 40 % af CO2-udledningen i Europa kommer
fra bygninger. Brug Deres europæiske ressourcer til at oprette en europæisk energifond –
giv Europas byer mulighed for at renovere Europas bygninger ved at oprette en Keynes-fond
i Europa, for de nationale stater har ikke mulighed for det.

(Bifald)

Det er i det store hele mit budskab. Det diskuteres meget i Europa, om vi har brug for
offentlige investeringer. Jeg opfordrer Dem til at oprette en Keynes-fond i Bruxelles.
Offentlige investeringer i dag skal være europæiske investeringer i den miljømæssige
forandring af vores økonomi. Forstår De dette? I så fald håber jeg, at De i den næste
diskussion om Europa vil vise, at De har forstået, at vi ikke længere befinder os i 1970'erne,
men at vi i dag står over for en finanskrise og en miljøkrise.

Som afslutning vil jeg præsentere et tal for Dem, som vi alle sammen skal tænke over.
Tabene fra krisen er ved at nå 50 000 mia. EU. Dette svarer til fem århundreders offentlige
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investeringer i udviklingshjælp. Dette ville kunne finansiere bygningen af 10 mia. skoler i
de afrikanske lande. Det er den situation, verden befinder sig i.

(Bifald)

Michał Tomasz Kamiński,    for ECR-Gruppen. – (PL) Jeg vil starte med nogle gode nyheder
til hr. Barroso, den slags nyheder som han måske oven i købet vil blive lykønsket med.
Hans tilstedeværelse her i dag er blevet værdsat højere end billetter til den næste
Sting-koncert i Prag, som koster under 150 EUR. Men jeg vil dog begynde med en historie.
I Polen er der en historie om en mand, der klatrer op i et træ og begynder at save den gren
over, som han sidder på. En anden mand kommer forbi og siger til ham: "Hvis du saver
den gren over, falder du ned." Den anden mand går videre, og grenen knækker. Den første
mand falder ned fra træet, ser op på den anden mand og siger: "Er han en profet eller hvad?"

De Europæiske Konservative var, selv før vores gruppe blev dannet, som den anden mand,
der sagde til manden, der sad på det europæiske bureaukratis gren: "Du er ved at save den
gren over, som du selv sidder på." I Deres tale i dag kan jeg se en chance for, at denne proces
med at save grenen over vil slutte. De er kommet frem med mange idéer, som absolut er
værd at støtte, og jeg tror, de er blevet stykket sammen på en måde, som vil behage alle
grupperne i Parlamentet. Men vi må give hr. Schulz ret i, at det var en fremadrettet plan,
men at vi ikke fik – og her er jeg ikke tilfreds med Dem – en analyse af situationen i Unionen
i dag. Hvorfor går det med Unionen, som det gør? Hvorfor kan så mange af borgerne ikke
lide Unionen, og hvorfor lever den ikke op til deres forventninger? Her kommer vi til en
vigtig pointe. Det er godt, at De fokuserede på økonomisk udvikling, på behovet for denne
udvikling i Europa og på behovet for nye job. Jeg er bestemt enig i, at et af de største
problemer for Europas økonomi i dag er arbejdsløshed. Lad os imidlertid være ærlige. Man
kan ikke rigtigt interessere sig for de arbejdsløses skæbne og for tabet af arbejdspladser i
Europa, mens man samtidigt foreslår økonomiske løsninger, som helt naturligt vil lede til
eksport af job fra Europa til andre kontinenter. Disse to ting kan ikke adskilles. Vi kan ikke
sige, at vi vil øge beskæftigelsen i Europa, mens vi samtidigt pålægger europæiske firmaer
og den europæiske økonomi nye bureaukratiske byrder og giver dem dødsstødet. Dette
må stoppes. I Deres tale kan jeg se, at De tænker i de rigtige baner. De talte om, hvordan
Europa må tale med én stemme i verden. Vi siger dette meget tit her, men det er egentlig
helt tydeligt, at forskellige regeringer i Europa har fuldstændig forskellige tilgange til
grundlæggende udenrigspolitiske områder. Dette må ikke blive ignoreret. Hvordan kan
Europa så tale med én stemme på den globale scene, hvis forskellige europæiske regeringer
taler med forskellige stemmer? Lad os ikke føre os selv bag lyset – det er sådan, det vil blive.
Mens De sidder her i salen, kan De lukke øjnene og lade som om, at disse 27 regeringer
ikke findes, men det gør de. De er valgt af EU's borgere, og vi forsvarer disse regeringers
ret til at repræsentere deres borgere i Unionens arena. Vi ønsker en balance mellem
unionsanliggender og nationale anliggender i Europa, og det er grunden til, at vi vil forsvare
idéen om nationalstaten – selvfølgelig i sammenhæng med EU. Men i forbindelse med
dette vil jeg også gerne sige, at jeg er enig i alt det, som er blevet sagt i salen. Dette siger jeg
nu og mener det. Vi kan ikke acceptere situationer, hvor den ene eller anden europæiske
regering for egen vindings skyld forsøger at tænde op under, hvad der i Europa har været
en krudttønde af nationalisme og chauvinisme. Dette kan ikke tillades, men det er, hvad
der sker i mange europæiske lande. I år har vi allerede set eksempler på lande grænsende
op til Polen, hvor man har forsøgt at skabe politisk gevinst i sager om minoriteter. En af
EU's største bedrifter er skabelsen af et Europa præget af demokrati og tolerance, hvor der
ikke har været krig i 60 år. Jeg anerkender villigt dette, selv om jeg ikke er en stor tilhænger
af Unionen, men jeg værdsætter dette. Dette skal fortsætte. Jeg vil også gerne sige, at der
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skal være større åbenhed og troværdighed omkring vores resultater i forhold til EU's borgere.
Fællesskabets største problem er, at det, som bliver sagt i vores erklæringer, ikke er det
samme som de kendsgerninger og det, borgerne ser udført i vores handlinger. Jeg tror på
Europa, og vi, De Europæiske Konservative, tror på Unionen. Men vi tror på Unionens
mangfoldighed. Vi tror ikke på, at der er en ny forenet stat, som skal smeltes sammen til
en enkelt nation. Denne plan vil ikke blive accepteret. Europas borgere forstår så udmærket,
at man kan være en god polak, en god europæer eller en god tysker, og at vi kan leve
sammen, behandle hinanden respektfuldt og arbejde sammen for at skabe en fælles fremtid.
Jeg håber, De kan fuldføre dette. Men situationen kan ikke klares ved at gentage de gamle
fejltagelser. Jeg vil gerne gøre Dem det klart, at Europa ikke må forsøge at løse sine
problemer ved at gentage fortidens fejltagelser. I dag i Deres tale ser jeg en mulighed for et
Europa med større, økonomisk frihed og et Europa med bedre integration, med hvilket
jeg mener det indre marked. Jeg glæder mig meget over, at idéen om retsakten vedrørende
det indre marked kom fra Parlamentet, fra Udvalget om Det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse. Idéen kom fra Monti-rapporten, som blev udfærdiget i det udvalg,
hvis formand er min kollega, hr. Herber, og det er vi stolte af. Det er denne form for styrkelse
af markedet, som vi ønsker os. Vi ønsker os et fælles marked og større frihed i økonomien.

Lothar Bisky,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! De har givet et
imponerende indblik i opgaverne i forbindelse med de forskellige politikområder. Ikke
desto mindre må De og alle personer, der er forsamlet her, indrømme, at de europæiske
borgere er ved at miste tilliden. Hr. Verhofstadt har henledt vores opmærksomhed på dette,
og derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på denne sag. Disse undersøgelser er pålidelige.

Borgerne har også set redningspakker og økonomiske genopretningsplaner, som beløber
sig til flere milliarder euro, strømme til de såkaldt systemrelevante banker, og de har set,
at der er opbygget alvorlig høje nationale gældsniveauer overalt. Nu spørger de sig selv,
hvem der er ansvarlige for dette, særlig når de på trods af bedre økonomiske udsigter
rammes af medlemsstaternes stramningsforanstaltninger. Disse stramningsforanstaltninger
vil medføre stigende priser på offentlige tjenesteydelser, nedskæringer i de sociale ydelser,
nedskæringer i uddannelsestjenesterne, lønnedskæringer, et længere arbejdsliv over for
usikre pensioner og beskæftigelsessituationer, der ofte er usikre.

Protesterne rækker langt ud over de lande, som er ramt af krisen. I dag strejker
fagforeningerne i Frankrig, og den 29. september vil der i mange europæiske byer blive
strejket i protest mod medlemsstaternes stramningspolitikker. Borgerne blev lovet, at
Lissabontraktaten ville gøre EU mere socialt og mere demokratisk. EU, herunder
Kommissionen og Parlamentet, ville ganske enkelt miste sin troværdighed, hvis det nu
sagde, at medlemsstaterne er ansvarlige for stramningsforanstaltningerne. Effektive reformer
af de finansielle markeder som f.eks. et forbud mod hedgefonde eller et forbud mod
spekulation i råstoffer og fødevarederivater eller endda en afgift på finansielle transaktioner,
men også skiftet væk fra ideologien om flexicurity, er nu helt klart EU's ansvar. Dette er
noget, som vi alle skal involvere os selv i i løbet af de kommende måneder.

Situationen i Unionen varierer meget for de forskellige dele af befolkningen, og den er fuld
af uoverensstemmelser. Den sociale opdeling i samfundene i EU-landene er under alle
omstændigheder endnu en gang blevet drastisk forøget. I det europæiske år for bekæmpelse
af fattigdom og social udstødelse er der blevet brugt mange penge, flere milliarder euro,
på at redde eller stille sikkerhed for bankerne. De er ikke nået ud til de mennesker, som har
reelle sociale behov, eller er blevet brugt til uddannelse.
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Ingen vil bestride eller forklejne EU's succeser. Men det hjælper ikke nogen at skjule de
meget reelle forskelle i EU. Derfor vil jeg også gerne slutte af med at sige noget om romaerne
i Frankrig. Jeg mener, at EU har en god tradition. Men alle, der ønsker at bekæmpe social
ængstelse på bekostning af et socialt mindretal, og endda ved hjælp af uretfærdige midler,
misbruger deres politiske magt. Jeg vil gerne gøre det helt klart, at det ganske enkelt er
uacceptabelt, at et fællesskab, der altid lægger vægt på at forsvare de universelle
menneskerettigheder og moralske værdier, misbruger den sociale ængstelse. Disse moralske
værdier og menneskerettigheder gælder franskmænd, polakker, englændere, spaniere eller
tyskere i EU, lige så vel som de gælder alle sintier og romaer, der bor i Europa.

(Bifald)

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Denne store begivenhed, hr. Barrosos
indlæg om situationen i Unionen, bringer ham ikke helt på højde med præsident Obama.
Der er én grundlæggende forskel, hr. Barroso. Præsident Obama er blevet valgt, og det er
De ikke. 48 mio. mennesker overværede hans tiltrædelsestale, og her i Parlamentet skal vi
endda trygle parlamentsmedlemmerne om at komme og lytte til Dem.

De forbigik fuldstændig situationen i Unionen. De sagde, hvordan De mente, at det går,
De viste Deres vej fremad. Eurobarometer, Kommissionens egen undersøgelsesorganisation,
fortæller os imidlertid sandheden. Den fortæller os, at der i de seneste seks måneder er sket
et dramatisk fald i tilliden, for så vidt angår befolkningens tillid til deres medlemskab af
Unionen: et fald på 10 % i Tyskland, et fald på 17 % i Grækenland og et fald på 9 % i Portugal.
Under halvdelen af EU's borgere mener, at det kan betale sig at være medlem af klubben.

Endnu mere afslørende er det, at i Deres eget land, Portugal, har yderligere en fjerdedel i
løbet af de seneste seks måneder fuldstændig mistet tilliden til EU-institutionerne. Det er
næppe et tegn på succes eller tillid, og alligevel lader det til, at de fleste i dag er yderst
selvtilfredse.

De skal ikke være for tilfreds, for befolkningen har selv regnet den ud: Situationen i Unionen
er i virkeligheden den, at den i stigende grad er hadet og foragtet. Og så er der endda nogle,
som påstår, at det er, fordi de vil have mere Europa! Hr. Verhofstadt sagde, at befolkningen
vil have flere fælles politikker. Nej! Beviserne er tydelige.

(Tilråb fra salen)

Interessant, hr. formand! Når jeg kommer med tilråb til folk, bliver jeg truet med bøder.
Men lad nu det ligge.

(Bifald fra EFD-Gruppen)

Der er bevis på, at jo flere fælles politikker, der findes, desto mindre bryder befolkningen
sig om det. Befolkningen har set, hvor ødelæggende den fælles fiskeripolitik er, de har set,
hvordan den fælles landbrugspolitik skaber ulighed, de tabte forretningsmuligheder på
grund af den fælles handelspolitik og selvfølgelig nu den store sag om den fælles valuta,
dette uigennemtænkte politiske forsøg på at påtvinge befolkningen en monetær union,
uden nogensinde at spørge nogen af dem, om de ønskede at være der. Det står i hvert fald
helt klart, at denne valuta ikke passer Tyskland, og den passer ikke Grækenland. Nu er man
fanget i et økonomisk fængsel. De kan lade som om, krisen er gået over, men det er den
ikke, for rentespændet på obligationer er nu 8 % på fem- og tiårige obligationer.
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Smil bare, men De ved ingenting om de finansielle markeder, eller hvordan disse ting
fungerer, hr. Schulz. Og hvorfor skulle de tyske skatteydere i Deres eget land i stigende
grad betale regningen?

Denne form for regering fungerer ikke, og alligevel hørte vi i dag, at vi skal have en fælles
forsvarspolitik og en fælles udenrigspolitik.

Den anden årsag til, at disse undersøgelser ser ud, som de gør, er, at befolkningen ikke
respekterer Dem, fordi De snød for at få Lissabontraktaten igennem. Vi fik at vide, at den
ville forenkle alting, at vi ville vide, hvor vi står. Men det gør vi ikke. Hvem har ansvaret
for dette EU? Er det Dem, hr. Barroso? Er det min gamle ven, Herman Van Rompuy? Er det
det belgiske formandskab? Det er virkelig godt! De kan stadig ikke danne regering i Deres
eget land, og alligevel er De formand for EU! Uanset hvordan man ser på det, er det hele
egentlig lidt noget rod.

EU har aldrig haft så meget magt, og alligevel har det aldrig været så upopulært. Men fordi
De ikke er tilfreds med de 2,4 mio. EUR, der for øjeblikket bruges på EU-propaganda, vil
De forøge det samlede budget med 6 %, og vi kan forstå, at De personligt skal have et
tv-hold til på fuld tid at traske rundt sammen med Dem, nye pressemedarbejdere, nye
webmastere. De analyserer ikke, hvorfor det her går galt, hr. Barroso. De forstår det bare
ikke.

(Bifald fra EFD-Gruppen)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Måske kan jeg også få lov til at bruge begge
mine taletider sammen og tale i tre minutter.

Det forekommer mange mennesker i hele Europa, at det europæiske projekt – hvis vi
drøfter situationen i Unionen – er alvorligt i fare i fire henseender. Det forekommer
befolkningen, at velstanden og den sociale sikring i Europa er i fare. Finanskrisen og den
– måske meningsløse – hjælp, som er blevet givet til Grækenland, har bevist dette for
befolkningen, mens den stigende massearbejdsløshed og masseindvandringen til vores
sociale systemer også beviser dette for dem. I den forbindelse virker Unionen på
befolkningen som en tandløs tiger, der ikke er i stand til at udøve kontrol over
finansmarkederne eller udarbejde passende kriterier.

For det andet føler befolkningen, at deres frihedsrettigheder er i fare. Der findes knap nok
noget direkte demokrati i Unionen. Det behandles med foragt som f.eks. ved den første
folkeafstemning i Irland eller folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene. Opbevaring
af data, som kommer til udtryk i SWIFT-aftalen med USA, giver f.eks. befolkningen en
følelse af, at de er under permanent overvågning. Regulering inden for rammerne af et
formynderisk system spreder sig i stigende grad i Unionen og giver borgerne indtryk af, at
deres personlige frihed indskrænkes. Tanke- og ytringsfriheden sættes også i stigende grad
på spil gennem politisk korrekthed. I den sammenhæng henviser jeg til debatten om
hr. Sarrazin i Tyskland.

For det tredje føler befolkningen, at de europæiske befolkningers kulturelle mangfoldighed
og nationale identitet er i fare. Den kulturelle tilpasning og åndelige globalisering vil få
denne konsekvens, og det samme vil masseindvandringen samt naturligvis islamificeringen
og misbruget af asylsystemet. De europæiske befolkningers nationale identitet er
sandsynligvis i alvorlig fare.
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For det fjerde er den globale respekt for Europa i alvorlig fare. Hvad angår
udenrigspolitikken, er Europa blevet til grin. Eksemplet med forhandlingerne om
Mellemøsten er blevet nævnt, hvor Europa ikke engang sad med ved bordet, selv om vi er
hele verdens store kasserer. Europa bliver knap nok anerkendt i verden og er i realiteten
ikke nogen stor aktør, for så vidt angår udenrigspolitikken eller den globale politik.

Vi har formået at bringe dette EU til det aktuelle udviklingsstade, hvor det internt skaber
et system, som borgerne anser for at være mere og mere undertrykkende og strengt, som
ikke tager hensyn til regionalisme, kulturel mangfoldighed og lignende faktorer, og som
virker svagt på omverdenen. Internt er det strengt og ensrettet over for borgerne og anvender
centralisme og bureaukrati, og eksternt er det et Europa, som er svagt, som ikke har nogen
plads i verden, og som ikke er i stand til virkelig at sikre de europæiske interesser globalt.

Det er situationen i Unionen, en Union, der ikke længere rigtig er indstillet på at sikre de
europæiske befolkningers og de europæiske borgeres interesser.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Hr. formand! Jeg har lyttet meget
nøje til Dem alle og med stor interesse. Jeg har forsøgt at se, hvad der var de grundlæggende
spørgsmål.

I realiteten mener jeg, at i hvert fald flertallet her i Parlamentet helt klart vil have mere
Europa, vil have fællesskabsmetoden og vil have flere ambitioner. Der blev ikke rettet nogen
specifik kritik mod Kommissionens forslag.

Nogle har sagt, at de ville have foretrukket et indlæg med en analyse af situationen. I stedet
for at kommentere på fortiden og nutiden foretrækker jeg at skabe fremtiden. Jeg mener,
at det vigtigste er ikke at kommentere – det overlader jeg til kommentatorerne, som jeg i
øvrigt har stor respekt for – men jeg mener, at vores rolle, Kommissionens rolle, er at
fremsætte forslag. For mig vedrører indlægget om situationen i Unionen også den situation,
som vi ønsker at lede Unionen hen imod ved fælles indsats. Det er det, jeg præsenterede
for Dem i dag, med specifikke og ambitiøse forslag.

Jeg vil dog ikke undvige nogen spørgsmål. Det er sandt, at Unionen for øjeblikket befinder
sig ved en skillevej. Det er sandt, at vi har en ny traktat. Det er også sandt, at der er nogle,
som på nationalt plan tilstræber en rent mellemstatslig fortolkning af disse institutioner.

Vi har allerede klart fastlagt vores vision, og – som jeg i øvrigt sagde i mit indlæg – jeg går
ind for fællesskabsmetoden og -ånden. Den bedste måde til at opnå sidstnævnte er dog
ikke at gå ind i endeløse diskussioner om institutionerne og endnu mindre at indlede en
institutionel guerillakrig, hvilket jeg ikke ønsker og ikke vil tage del i. Den bedste måde er,
at Kommissionen lever op til sin rolle som initiativtager ved at fremsætte væsentlige og
modige forslag af høj kvalitet, og at De – sådan som De i øvrigt også har gjort det – kan
arbejde sammen med os i denne ånd. Vi har fremsat forslag om dette, og det er efter min
mening her, vi virkelig vil kunne afprøve vores engagement i et stærkere Europa.

Der var nogle, som kom med resultaterne af meningsmålinger om støtte til eller tillid til
de europæiske institutioner. Det er rigtigt, at der er nogle problemer – alvorlige problemer
– som vi skal reagere på. Men hvis De havde foretaget en mere fuldstændig analyse, ville
De have bemærket, at der, selv om tilliden til de europæiske institutioner nogle gange
skaber problemer, af og til er et meget større problem, nemlig tilliden til de nationale
politikere og nationale regeringer, og sandheden er, at der ikke er nogen, som har nævnt
dette.
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Vi befinder os i øjeblikket i en overordentlig svær tid set fra et økonomisk og socialt
synspunkt, og det er en tid, hvor alle skal tage ansvar. Vi ved udmærket, at der i svære
økonomiske tider er en tendens til, at offentligheden ikke har megen tiltro til de politiske
institutioner, hverken på nationalt eller europæisk plan. Jeg mener, at den bedste måde at
håndtere disse bekymringer på er ved hjælp af resultater og forslag.

I alt væsentligt mener jeg, at vi er enige – det proeuropæiske flertal i Parlamentet er i hvert
fald. Vi går ind for en konsolidering af den finansielle regulering. Vi har tydeligt tilkendegivet,
at vi ikke vil give afkald på Kommissionens initiativret. Vi ønsker også, at bankerne og de
finansielle institutioner hjælper til med at løse de problemer, som de har været med til at
skabe. Derfor går vi ind for en beskatning af finansielle transaktioner. Vi ønsker forslag til
vækst i Europa. Det er det, vi vil arbejde hen imod.

Nogle af Dem nævnte et problem, der i øvrigt vil blive drøftet på plenarmødet i eftermiddag,
nemlig spørgsmålet om romaerne. Jeg vil ikke gå i detaljer om dette emne nu, eftersom
det vil blive drøftet i eftermiddag. Lad mig dog sige til Dem, at Kommissionen i lang tid
har været interesseret i dette problem.

I begyndelsen af året var vi endda med til at organisere et ministermøde om spørgsmålet
om romaerne. Jeg mener, at det kun var to eller tre ministre i hele Europa, der var til stede
på dette ministermøde. Fru Reding repræsenterede Kommissionen. Vi har vigtige
støtteprogrammer, der yder hjælp til romaerne og bistår deres integration. Vi er i konstruktiv
og seriøs dialog med alle regeringerne i Europa, både med regeringerne i de lande, som
romaerne stammer fra, og regeringerne i de lande, som romaerne for øjeblikket i høj grad
befinder sig i.

Jeg mener, at jeg ret oprigtigt kan bede Dem om ikke at slå politisk mønt af dette spørgsmål.
Dette er et ekstremt følsomt og ekstremt alvorligt spørgsmål. Vi europæere er ikke til nogen
hjælp, hvis vi polariserer drøftelserne om så følsomt et spørgsmål.

Vi har sagt – jeg har lige sagt det meget tydeligt – at Kommissionens og EU's principielle
standpunkt er at være imod alle former for forskelsbehandling. Det er fuldstændig
uacceptabelt. Når det drejer sig om at besvare de spørgsmål, som bliver stillet i nogle af
vores lande, må vi dog også sige, at alle vores borgere har rettigheder og forpligtelser. Vi
skal desuden altid understrege balancen mellem frihed, særlig den frie bevægelighed, og
sikkerhed.

Hvis vi ikke respekterer denne balance, løber vi en alvorlig risiko for, at dette spørgsmål
bliver brugt som et instrument af ekstremistiske kræfter, der på populistisk vis kan udnytte
den følelse af usikkerhed, som findes i mange af vores samfund. Lad os derfor komme med
et seriøst og ansvarligt svar, og lad os til enhver tid undgå at bruge et ekstremt alvorligt og
ekstremt følsomt spørgsmål til politiske formål. Kommissionen indtager denne ansvarsfulde
holdning.

Derfor mener jeg, at vi har et kæmpe arbejde foran os. Hvis den kritik, som nogle har rettet
mod mig, skyldes, at jeg søger konsensus mellem de primære europæiske politiske kræfter,
så er det en kritik, jeg tager imod med glæde. Kommissionen skal faktisk repræsentere den
generelle europæiske interesse, og vi skal prøve på at repræsentere den samme generelle
interesse ved at forsøge at opnå støtte fra forskellige proeuropæiske politiske kræfter. Det
er det, vi gør.

Budgettet blev drøftet. Jeg hørte Deres indlæg. For mig lader det til, at de fleste af Dem
ønsker et ambitiøst budget for Europa. Lad det dog også stå helt klart her: Kommissionen
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fremsætter et ambitiøst budget, men vi skal ikke blot gennemføre denne forhandling her
i Parlamentet – vi skal vinde over den europæiske offentlige mening. Derfor beder jeg Dem
om Deres hjælp og støtte, så vi i vores lande kan forklare de politiske kræfter, der danner
regering i vores hovedstæder, hvorfor – som hr. Daul i øvrigt ganske rigtigt påpegede – de
euro, som vi bruger på europæisk niveau, faktisk meget ofte udgør en besparelse
sammenlignet med de mange euro, som vi eventuelt bruger på nationalt niveau.

Denne kamp mod den offentlige mening er en kamp, som vi skal vinde ved at gennemføre
demokratiske forhandlinger i vores lande. Derfor beder jeg om Deres støtte, så disse
forhandlinger kan finde sted med de politiske kræfter, som De repræsenterer, ikke blot i
Strasbourg eller Bruxelles, men også i hovedstæderne, for vi skal skabe konsensus mellem
Parlamentet og Rådet. De forskellige institutioner skal nå til enighed. Kommissionen vil
være der. Kommissionen vil fremsætte ambitiøse forslag, men altid i en sand
partnerskabsånd for et stærkere Europa, et Europa præget af samarbejde og ikke et Europa
præget af uenighed.

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Jeg vil bruge mine to minutter på at
forsøge at komme tilbage til spørgsmålene og besvare dem. Jeg vil ikke komme med nogen
personlige angreb. De kender mig – jeg vil ikke komme med dem, og jeg er aldrig kommet
med dem.

Hvad angår budgettet, og det, som vi i fællesskab er blevet enige om, er det store flertal i
Parlamentet for det første enige om, at vi har brug for vores eget budget, så vi kan reducere
de ressourcer, som anvendes på nationalt plan. Dette er min første opsummering, men lad
os ikke glemme, at vi har at gøre med en enstemmig beslutning. Det handler ikke om at
kritisere vores stats- og regeringschefer eller fru Lagarde eller hr. Schäuble. Det handler om
at overbevise vores respektive partier, som hr. Barroso sagde. Det handler om en ordentlig
drøftelse af og et ordentligt arbejde med dette emne på vores respektive niveauer, i vores
respektive partier og i vores respektive lande, eftersom der er tale om enstemmige
beslutninger. Det vil blive meget mere kompliceret end at holde store taler her, men vi vil
kæmpe, og jeg vil kæmpe for, at vi får vores egne ressourcer på europæisk niveau.

(Bifald)

Lad os for det andet, hvad angår romaerne, kalde en spade for en spade. Vi er ansvarlige
mennesker, og vi skal finde løsninger. Det er byens borgmester, der taler nu. Vi står over
for enorme problemer, når det kommer til vores medborgere, der er ordentlige demokrater,
og som vi risikerer at sende over i den populistiske lejr. Vi har en pligt her. Ikke desto
mindre skal alvorlig kriminalitet fordømmes. Jeg har ikke sagt, at det er romaerne. Lad
være med at lægge ord i munden på mig. Det, vi skal bekæmpe, er bander, kriminalitet og
prostitution.

Siden den 1. januar er der blevet stjålet 11 traktorer fra landmænd i min kanton. Tror De,
at folk er tilfredse? Og se, hvad der sker i vores forskellige byer. Vi har her et yderst følsomt
emne, som vi skal forvalte med forsigtighed for alle vores medborgere, og – jeg starter ikke
en national debat, jeg starter en europæisk debat – jeg er enig med hr. Barroso på dette
område. Vi skal arbejde med dette område og fremsætte løsningsforslag vedrørende de
romaer, vi har her i Parlamentet, og også vedrørende Rumænien og de øvrige berørte lande.

Jeg mener, at dette emne er yderst vigtigt. Hvis det lykkes os at lade børnene af disse
indvandrere drage fordel af undervisning og uddannelse, vinder vi kampen inden for ti år.
Det er mit forslag til drøftelse.
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Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne komme med en kort
kommentar vedrørende de to punkter, som hr. Daul omtalte. For det første er vi enige i,
at vi har brug for vores egne ressourcer. Vi kæmper sammen om disse egne ressourcer,
men fordi der kræves enstemmighed, og fordi vi sandsynligvis ikke når frem til en
enstemmig beslutning, vil der derfor ikke blive nogen egne ressourcer, så derfor skal det
tydeliggøres, at der, hvis det er tilfældet, heller ikke foretages nogen reduktion af
EU-budgettet. Det er forhåbentlig også den konklusion, som vi når frem til i fællesskab.

Nu taler jeg som tidligere borgmester. I 11 år var jeg borgmester i en by, der havde meget
at gøre med romaerne. Min by ligger på grænsen mellem Tyskland, Belgien og Nederlandene.
Vi er transitområde for mange romaer. Jeg arbejdede med dette problem i 11 år, og der er
én ting, jeg gerne vil sige til Dem, hr. Daul, og til mine kolleger. Ja, romaerne er et vanskeligt
mindretal. Det er rigtigt, men selv vanskelige mindretal har ret til beskyttelse af deres
grundlæggende rettigheder. Det er hovedbudskabet. I den sammenhæng har Bernard
Kouchner ret i det, han sagde.

Mit andet punkt drejer sig om, at stater, hvor retsstatsprincippet finder anvendelse, er
forpligtet til at retsforfølge forbrydelser. Hvis noget bliver stjålet, eller hvis der sker
prostitution eller svig, skal en stat, hvor retsstatsprincippet finder anvendelse, håndhæve
loven, uanset hvem der er under mistanke for at have begået handlingen. Det har alle stater
ret til. Alle stater har dog også pligt til at undersøge hvert enkelt tilfælde og ikke give indtryk
af, at hele befolkningsgrupper mistænkes fra starten. Vi finder dette uacceptabelt.

(Bifald)

Min endelige bemærkning er, at De ikke må foretage en guerillaaktion. De har allerede sagt,
at jeg foretager en institutionel guerillaaktion. Det er overhovedet ikke tilfældet. De burde
foretage institutionelle frontalangreb – det er, hvad det drejer sig om, hr. Barroso. Vores
kritik af Dem vedrører ikke Deres meget bestemte evne til at opnå konsensus. Det er De
sandelig i stand til. De har i dag set, at alle er tilfredse med Dem.

I Deres personlige samtaler er De helt klart i stand til angreb, hr. Barroso – noget, som
Deres kommissærer og jeg selv udmærket ved. Jeg vil dog bede Dem om for en gangs skyld
at vise evne til offentligt at gå i offensiven, særlig i forbindelse med stats- og
regeringscheferne, for det er det, vi har behov for i Europa, et element, der er villigt til at
konfrontere dem, som ønsker at renationalisere Europa.

Til Dem, hr. Farage, vil jeg sige, at det er meget muligt, at jeg ikke ved, hvordan det fungerer,
at folk frit fylder deres lommer, men jeg ved udmærket, hvordan man sætter en stopper
for disse personers kneb.

Michał Tomasz Kamiński,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Hvis De troede, at jeg
kritiserede Dem, fordi De forsøger at tage hensyn til alle gruppernes behov, så lad mig
forsikre Dem om, at mine bemærkninger ikke var ment som en kritik, hr. Barroso. Jeg
værdsætter Deres diplomatiske evner på dette område, og jeg mener, at det er endnu sværere
at opretholde en balance mellem de forskellige medlemsstater. Jeg er sikker på, at dette
kræver en endnu større indsats af Dem, end det gør at gøre alle de politiske grupper tilfredse.
Eftersom De talte om et proeuropæisk flertal og et antieuropæisk mindretal, vil jeg gerne
i demokratiets og den ærlige debats navn bede alle om ikke at skære dem, som ikke kan
lide det, der er ved at blive planlagt for Europa, eller som ikke ønsker EU – for jeg er ikke
enig med disse mennesker – og dem, der siger, at de vil ændre noget i Europa, og som er
interesserede i disse planer, over én kam. Vi er ikke enige i mange af de sager, som har
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opbakning fra flertallet her i Parlamentet, men vi sidder her i Parlamentet, så Europa bliver
bedre og ikke værre, og vi er altid klar til at tale om dette. Jeg sætter pris på, at De er åben
over for denne forhandling med os, hr. Barroso.

Hvad angår spørgsmålet om romaerne, som er blevet fremsat her, er jeg ikke særlig tit enig
med hr. Schulz, men jeg er enig med ham om det her. Jeg mener, at et land, hvis det har et
problem af kriminel karakter, skal gøre alt, hvad det kan, for at løse problemet, for borgerne
betaler skat for, at staten bekæmper kriminelle. Det er åbenlyst. Vi skal dog undgå
situationer, hvor en etnisk gruppe tillægges en særlig tilbøjelighed til kriminalitet, for det
er efter min mening meget farligt og lige på grænsen til racediskrimination. Disse spørgsmål
skal behandles med takt, og de må ikke blive politiseret af nogen af de stridende parter.
Der er behov for en konstruktiv tilgang, og problemet skal løses.

Lothar Bisky,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne vende tilbage til
det, som hr. Barroso så rigtigt sagde om racisme og fremmedhad.

I den sammenhæng vil jeg dog gerne sige, at jeg stadig ikke er tilfreds med forhandlingen
om romaerne, som vi selvfølgelig fortsætter med at forhandle om i eftermiddag. Der
forhandles om bispørgsmål, som er ekstremt farlige. I Tyskland har vi f.eks. for øjeblikket
Sarrazin-debatten, som er ekstremt problematisk. I den forbindelse tages der ikke hensyn
til, at dele af befolkningen i Tyskland – tyskere, indvandrere og også romaer og statsborgere
fra andre lande – er dårligt uddannede, og at der sørges relativt dårligt for dem alle i skolerne,
og vi mangler tilstrækkelige midler og smarte metoder til virkelig at kunne hjælpe disse
børn. Det avler racisme. Endelig vil jeg gerne sige, at der nogle gange uforvarende kan opstå
racisme.

Jeg vil nødig glemme forhandlingen om Grækenland. I den sammenhæng har jeg i mit land
set ting, der ikke er særlig fremmedfjendske, som jeg ikke ville have troet mulige. Vi skal
forblive opmærksomme på nationalistiske, fremmedfjendske og racistiske erklæringer i
EU.

(Bifald)

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Balladen om romaerne i Frankrig er
naturligvis direkte forårsaget af mislykkede EU-politikker.

Det var en kæmpe fejl at lade Bulgarien og Rumænien tiltræde EU, samtidig med at millioner
af romaer i disse lande blev udsat for alvorlig forskelsbehandling. Det kan ikke undre, at
de nu, hvor de er en del af EU, prøver at flytte andre steder hen.

Det gælder dem alle sammen, gør det ikke? Hver og en af politikkerne slår fejl og fører til
et problem – uanset om det er det her, eller om det er euroen – og hele vejen igennem ser
vi en fanatisk politisk ambition om at opbygge et Europas Forenede Stater, uagtet
konsekvenserne. På intet tidspunkt har vælgerne støttet noget af dette. Det er den reelle
situation i Unionen, hr. Barroso.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, hr. Barroso, mine damer og herrer!
På vegne af Rådets formandskab vil jeg også gerne hilse kommissionsformandens indlæg
om situationen i Unionen velkommen.

Dette vigtige indlæg er kommet på det rigtige tidspunkt. Det gør det muligt for os at lægge
alle de europæiske emner tilbage på bordet efter en lang institutionel overgangsperiode
og efter den økonomiske og finansielle krise, som hele EU er gået igennem.
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Jeg tog Kommissionens fremsynede, ambitiøse tilgang, der har til formål at reagere på de
aktuelle udfordringer og – som vi sagde her til morgen – forsvare EU's værdier, omhyggeligt
til efterretning.

De fem emner, som kommissionsformanden identificerede – slippe ud af krisen og forbedre
den økonomiske styring, genopdage vejen til vækst via strukturreformerne i Europa
2020-strategien, gennemføre Stockholmprogrammet med henblik på at styrke områderne
frihed, retfærdighed og intern sikkerhed, modernisere EU-budgettet og endelig lade Europa
indtage sin plads på den internationale scene – er fuldt ud i overensstemmelse med trioens
prioriteter, men naturligvis også med det belgiske formandskabs prioriteter, som blev
fremlagt for denne forsamling af premierministeren i juli.

Det kræver dog tid at realisere disse målsætninger, og derfor skal adskillige formandskaber
ofre de nødvendige kræfter på dette. Formandskabet og Rådet vil undersøge Deres indlæg
samt det arbejdsdokument, der ledsager det, nærmere, hr. formand. Lad mig dog på
nuværende tidspunkt komme med to kommentarer.

Den første er, at det, som vores medborgere forventer af vores institutioner, er, at vi
omsætter vores projekter til noget konkret, hvilket gør det muligt for dem at forholde sig
roligere til fremtiden. Effektiv økonomisk overvågning og regulering, et økonomisk
overkommeligt og konkurrencedygtigt fællesskabspatent og en operationel europæisk
diplomatisk tjeneste er blandt de hasteprojekter, som vores tre institutioner vil blive bedømt
på.

Lad mig dernæst understrege, at det kun er vores institutioners – Parlamentet,
Kommissionen og Rådet, formanden for Det Europæiske Råd og den højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik – kollektive, fællesskabsbaserede
arbejde, der kan gøre denne type projekter mulige, og det vil måske også sætte os i stand
til at bekæmpe euroskepticismen, som fortsat vinder terræn i medlemsstaterne.

Derfor har det belgiske formandskab foreslået at styrke samarbejdet med Parlamentet om
gennemførelse af de aktuelle prioriteter. Vi har planlagt regelmæssige møder på
administrativt samt politisk niveau for at intensivere vores samarbejde. Det er i den ånd,
formandskabet har til hensigt at fortsætte sit arbejde i løbet af de næste fire måneder.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Hr. formand! Selv om gruppeledernes indlæg
her til morgen lød meget forskellige, er der én ting, som står klart, og det er, at mange af
de politiktiltag, som Kommissionen har annonceret, vil modtage bred støtte her i
Parlamentet, da vi alle i fællesskab går ind for fællesskabsmetoden. Der skal afholdes mange
flere drøftelser om indholdet. Her til morgen vil jeg gerne henlede særlig opmærksomhed
på de unge, på vores børn. De skal trods alt være godt rustet til at skabe velstand for os i
fremtiden, så de gode offentlige tjenesteydelser bliver bevaret, og den voksende gruppe af
ældre fortsat kan få pension. Derfor skal vi løse problemet med den store offentlige gæld
nu og iværksætte smertelige foranstaltninger til det formål, og derfor kan vi ikke acceptere
en ungdomsarbejdsløshed på 20 %. Denne procentdel er nu fastlagt i målene i
EU 2020-strategien, men det vil betyde, at dårligt stillede børn og børn fra mindretal fortsat
marginaliseres. Derfor står Rådet over for at skulle øge beskæftigelsen blandt de unge for
at opfylde Parlamentets ambition om at få 90 % af de unge i enten arbejde eller uddannelse
og nå en ungdomsarbejdsløshed på blot 10 %. Det er en meget vigtig målsætning for EU
at opnå dette inden 2020.
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Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Hr. formand! Siden den internationale finanskrise
og økonomiske nedgang er der opstået nye opdelinger i EU. Der er ikke længere nogen
grund til at skelne mellem gamle og nye medlemsstater. Kommissionsformand Barroso
har ikke nævnt årsagen til, at kløften mellem de østlige og sydlige dele af EU er ved at blive
dybere. Før vores tiltrædelse så vi i de nye medlemsstater Irlands, Spaniens og Portugals
succes med at indhente resten af Europa som et inspirerende eksempel. Vil denne
indhentningstendens fortsætte i disse lande? Vil der udvikle sig et Europa med flere
hastigheder? Vil de nye centraleuropæiske og baltiske stater få mulighed for at indhente
de andre? Vil der være nok ressourcer efter 2014? De nye medlemsstater ønsker et EU,
som er præget af styrke, solidaritet og dynamik.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! De har sagt en masse
fine ord til os. Jeg hører, hvad De siger, men jeg spørger mig selv om, hvad der skal ske?
Romaerne, for eksempel. Det er ikke vigtigt for mig, at De kritiserer hr. Sarkozy i særlig
kraftige vendinger. Det, som jeg godt kunne tænke mig at vide, er, hvad De har tænkt Dem
at gøre, hvad Kommissionen har tænkt sig at gøre for at håndhæve det, som er den generelle
følelse hos alle her, nemlig at borgernes rettigheder er ukrænkelige og skal gælde for alle?
På dette spørgsmål, som De bliver stillet fra alle sider i Parlamentet, svarer De, at De vil
handle på en ansvarlig måde. Dette svar er dog desværre baseret på idéen om, at banaliteter
er den europæiske politiks stærkeste våben. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt!

Mit andet punkt er, at der her er blevet talt om, at de europæiske borgere har mistet tilliden.
Borgerne blev nævnt meget lidt i Deres indlæg. Vi har dog også brug for, at de europæiske
institutioner er beskedne over for borgerne. Princippet om, at "det er bedre at bruge hver
eneste europæiske euro i Europa", er således forkert. Hvis ikke vi er tilpas beskedne over
for borgerne, vil selv de mest vidtløftige mål ramle sammen.

Timothy Kirkhope (ECR).   – (EN) Hr. formand! Troen på, at EU er en god ting, er faldet
væsentligt, sådan som kommissionsformanden anerkender det, og mange mennesker
mener, at deres medlemsstater ikke har fået gavn af medlemskabet. Vi bør være bekymrede,
men jeg er bange for, at Kommissionen er under pres fra dem, som mener, at løsningen
på enhver krise er mere Europa. Nogle hævder endda, at undersøgelser viser, at der er
opbakning til mere europæisk økonomisk styring. Offentligheden vil imidlertid ikke have
mere Europa, den vil have et bedre Europa og et Europa, der på enkel vis skaber merværdi.

EU har af sine medlemsstater fået tildelt en række primære funktioner, der skal opfyldes,
som f.eks. fuldførelse af det indre marked og fremme af den internationale frihandel. Disse
skal prioriteres, og det er derfor, vi støtter principperne i kommissionsformand Barrosos
centrale initiativ – Europa 2020 – og relanceringen af det indre marked, som medlemmer
af min egen gruppe har været så involverede i.

Mario Mauro (PPE).    – (IT) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, mine damer
og herrer! Der er ingen tvivl om, at mange regeringer bruger nætterne på at analysere det,
som Kommissionen fastlægger om dagen. Det er derfor vigtigt for Kommissionen at komme
med sit eget rettidige bidrag til en korrekt fortolkning af subsidiaritetsprincippet, så det
ikke bliver en undskyldning for at modarbejde og begrænse de fremskridt, der er opnået
via Lissabontraktaten.

Jeg vil gerne sige til mine liberale og socialdemokratiske kolleger, at hvis det ligger Dem så
meget på sinde at beskylde demokratiske regeringer for at føre racistiske politikker, og De
virkelig tror på det, De siger, og mener, at Kommissionen er medskyldig i eller har en
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svaghed for disse politikker, hvorfor opfordrer De så ikke kommissærer med liberale og
socialdemokratiske baggrunde til at fratræde deres stillinger?

Til sidst har jeg et forslag til hr. Buzek: Vi burde pålægge de fraværende
parlamentsmedlemmer de samme sanktioner, som Kommissionen helt sikkert pålægger
fru Ashton, som er fraværende.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Hr. formand! Situationen i Unionen er i dag for os
i Frankrig den, at borgerne, befolkningen og også gaderne summer af utilfredshed. Vores
europæiske medborgere befinder sig i en hidtil uset tillidskrise, og de har besluttet sig for
at nægte og stille krav, men også at være forhåbningsfulde. Det, som ligger bag, er et
mislykket forslag om pensionsreformer, men ikke kun det. Det, der er på spil, er at blive
ældre på en værdig måde. Det, der er på spil, er at sikre solidaritet mellem generationerne,
som gør det muligt for nutidens unge også at leve deres arbejdsliv, deres professionelle liv
med en pension, som de kan drage nytte af.

Kommissionen offentliggjorde en grønbog om netop dette emne, om reformen af
pensionssystemerne, som udløste stor bekymring hos fagforeningerne i forsommeren,
hr. Barroso. Det forslag om at hæve pensionsalderen, som De har fremsat, forekommer
mig at være urealistisk. Det ville være mere nyttigt, hvis Kommissionen fortalte os, hvordan
vi kan sikre os, at arbejdstagerne kan bevare deres job helt frem til den tilladte pensionsalder.
Jeg vil gerne høre Deres forslag, og jeg vil også gerne høre nærmere om det, som De kaldte
den finanspolitiske konsolidering snarere end den økonomiske koordinering af vores
medlemsstater, hvilket efter min mening må være rettet mod social solidaritet.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Mens jeg lyttede til hr. Barrosos indlæg,
var det et indlæg om et arbejdsprogram. Jeg troede, at det måske var et problem for EU, at
der ikke kunne foretages nogen analyse af situationen i Unionen inden for EU.

Der blev nævnt en masse rigtig gode målsætninger i indlægget, men ikke noget særlig
konkret. Jeg tænker f.eks. på hr. Barrosos løfte om, at EU ville støtte små og mellemstore
virksomheder. Det lød på en eller anden måde bekendt, men når jeg tænker tilbage, kan
jeg ikke se nogen forslag. Jeg håber, at vi får nogle nu.

Noget andet, som jeg godt kunne tænke mig at have set i en mere håndgribelig form, er
udenrigspolitikken. Problemet er helt sikkert, at medlemsstaterne ikke giver plads til EU's
repræsentanter. Nu, hvor det næste G20-topmøde skal finde sted, hørte jeg, at Frankrig
skal være formand for det. Hvad er meningen med det? Der burde være en repræsentant
for EU, selve EU, til stede. Jeg mener, at dette synspunkt skal fremsættes, og hvis EU vil
finde nyt fodfæste, skal en repræsentant for EU holde dette indlæg. Vi er nødt til at have
en forhandling om dette.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Hr. formand! Nogle gange ser De os alligevel, heroppe
på toppen af Himalaya. Deres vision om et Europa præget af retfærdighed, frihed, demokrati,
velstand og en moderne politisk moral af høj standard er meget vigtig, hr. Barroso. Jeg ville
ønske, at jeg havde tid til at analysere det, som Camus sagde om emnet, men der er ikke
nok tid. Denne vision er også vores vision, og derfor har mit lille land, Cypern, ofret en hel
del for frihed og demokrati i Europa og i verden. Det kæmpede hårdt for at tiltræde EU.

Så hvorfor underminerer og omgår De denne vision, som også er Deres vision, hr. Barroso?
Hvorfor tillader De et forsøg på at afvikle de grundlæggende principper og værdier, som
EU er baseret på? Jeg henviser til sagen i Cypern, hvor Deres insisteren på at lade artikel
207 i Lissabontraktaten finde anvendelse på forordningen om direkte handel er i strid med
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tiltrædelsestraktaten og især protokol nr. 10 om hele Cyperns tiltrædelse af EU, og er et
hårdt slag for Cyperns suverænitet og samtidig for dets solidaritet over for medlemsstaterne
og tillid til EU.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige til hr. Barroso, at han
tager fejl. De kan ikke have fornuftige forslag uden analyse og retrospektion. De tager også
fejl i, at De ikke kan have både den finanspolitiske konsolidering, som vi er ved at
gennemføre, og vækst med arbejdspladser.

Vi har ikke taget ved lære af historien. De sociale stødpuder, der blev iværksat efter krisen
i 1929, er ved at blive fjernet i så godt som alle medlemsstater.

I Deres indlæg fremhævede De den sociale markedsøkonomi og den sociale samhørighed,
men i Deres program lægges der vægt på konkurrencen på markedet og den finanspolitiske
konsolidering, hvilket udelukker en social dagsorden for markedet.

Jeg ønsker at se Dem anvende artikel 3, 9 og 14 samt protokol nr. 26 i deres fulde juridiske
og politiske omfang med henblik på at udvikle en ny socialpagt for Europa. Ellers genskaber
vi ikke tilliden hos Europas befolkning og deres enighed i at udvikle denne europæiske
Union.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Hr. formand! Jeg ville også gerne have hørt
hr. Van Rompuy, rådsformanden, tale under denne forhandling.

Efter min mening bør situationen i Unionen også afspejle de institutionelle forhold i
Unionen. Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har vi været vidne til en slags
"præsidentialisering", som kommer til udtryk gennem rådsformanden på adskillige
kerneområder af den europæiske politik.

I forbindelse med håndteringen af eurokrisen kunne den taskforce, som blev oprettet af
Det Europæiske Råd og med hr. Van Rompuy som formand, efter min mening have været
genstand for en forhandling om situationen i Unionen. Selv om der ikke er nogen, som
tvinger rådsformanden til at komme og tale i Parlamentet, er der heller ikke nogen, som
forhindrer ham i det.

Jeg vil gerne høre Dem tale om dette punkt og nævne de personer, der muligvis ser
hr. Van Rompuys tilstedeværelse som en pestilens, hr. Barroso.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Der er ikke nogen grund til at holde indlæg
om situationen i Unionen, hvis kommissionsformandens svar på et tidspunkt, hvor et af
de grundlæggende EU-principper er under angreb, er lunkent, vagt og tamt, hr. Barroso.
Deres første henvisning til det, der sker med romaerne i Frankrig, var mere eller mindre
fyldestgørende, hr. Barroso. Deres anden henvisning var helt ærligt pinlig for Kommissionen.
Det skyldes, at det, der startede med romaerne, allerede er kommet til at handle om de
fattige. Præsident Sarkozy sagde i går, at europæere i Frankrig, som ikke kan forsørge sig
selv, ikke må blive der i mere end tre måneder. Det betyder, at vi ud over at være tæt på at
ødelægge princippet om fri bevægelighed, som er grundlæggende for EU, nu også er mere
sårbare over for krisen, for arbejdsstyrkens mobilitet er, som vi udmærket godt ved, én
måde, hvorpå landene reagerer på krisen.

I USA tager folk til Chicago, hvis der er problemer med bilindustrien i Detroit. Det kan de
ikke gøre i Europa. Hvis Kommissionen taler klart om dette nu, vil den gøre Europa en stor
tjeneste ved at modarbejde den ødelæggelse af de grundlæggende EU-principper, som
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finder sted for øjeblikket. Hvis Kommissionen ikke giver sin mening til kende nu, gør den
Europa en stor bjørnetjeneste.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, mine damer og
herrer! Hvis vi befandt os i Italien, ville vi have beskrevet Deres indlæg som
"kristendemokratisk", med andre ord udformet med henblik på at appellere til alle.

Er der 4 mio. ledige arbejdspladser i Europa? Hvis der er det, så lad os give dem til vores
arbejdsløse, der, som De ved, udgør flere millioner, og skabe et europæisk arbejdsmarked.
Er vi på vej ud af krisen? Godt, så lad os hjælpe virksomhederne og arbejdstagerne med
tilskud til ny økonomisk vækst og med ordentlige lønninger og pensioner. Lad os skabe
et europæisk energimarked. Bliver Europa ældre? Det er en skam, lad os hjælpe traditionelle
familier bestående af mænd og kvinder med at få børn via bidrag og tjenesteydelser.

Styrke indsatsen mod klimaforandringer? Jo, men det skal ikke kun gå den ene vej.
Virksomhederne kan ikke altid være de eneste, der ofrer sig til gavn for deres ikkeeuropæiske
konkurrenter. Beskytte mindretalsrettighederne? Det er det rette at gøre, men når
medlemmerne af disse mindretal ikke respekterer vores love, er det rigtigt at sende dem
tilbage til deres egne lande. Vi kan ikke forestille os, at vi skal blive et samlingspunkt for
alverdens desperate mennesker. Vi må hjælpe dem i deres egne lande.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Hr. formand! Hr. Barroso talte om bæredygtig
vækst. Vi har faktisk været vidne til negativ vækst. Han talte om, at en stigende andel af
befolkningen er i beskæftigelse, selv om andelen er faldet. Han taler om at fremme
konkurrenceevnen for europæiske varer og tjenesteydelser. EU tilslutter sig imidlertid
ligesom mange af medlemsstaterne globalismen og accepterer frivilligt en syndflod af
billige varer, der kommer fra lande med lave lønninger i den tredje verden.

Den eneste måde, hvorpå vi kan konkurrere med sådanne lande, er, at vi sænker vores
lønninger til deres niveauer. Bare i tilfælde af at vores arbejdsgivere og arbejdstagere ikke
har fanget budskabet: Vi fylder vores lande med arbejdstagere fra den tredje verden, som
omdanner store områder af vores lande til dele af den tredje verden med lønninger, der
ligger under minimumslønnen, og utilfredsstillende arbejdsbetingelser. Vi gør arbejdstagerne
inden for kommercielle tjenester overflødige og flytter deres arbejdspladser til den tredje
verden.

De enkelte nationalstater i Europa og EU på vegne af kontinentet som helhed er ved at begå
identitetsmæssigt og økonomisk selvmord.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Fru formand! De fleste medlemsstater står over
for underskuds- og gældsrelaterede problemer.

Der er blevet udarbejdet lovgivningsforslag på europæisk niveau. Disse forslag skal afsluttes
og gennemføres. Kun en fælles finanspolitik og europæisk økonomisk styring kan løse
den nuværende situation. Jeg håber, at den nye lovgivning vil medføre, at banksystemet
ikke kun er med i overskuddet, men også i udviklingen og den økonomiske risiko.

Det kommende budget skal tage højde for den nuværende situation, men ikke med en
budgetreduktion for øje. Der skal findes bæredygtige midler til at sikre, at pengene bruges
effektivt på nationalt og europæisk niveau. Værdien og fordelingen af budgettet skal være
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baseret på kravene i den fælles landbrugspolitik, samhørighedspolitikken samt energi- og
klimapolitikken.

De nævnte, at der mangler flere millioner arbejdspladser i Europa. Det aktuelle budget
omfatter nogle uudnyttede ressourcer. Disse ressourcer skal omfordeles til områder, der
skaber arbejdspladser.

På den anden side skal medlemsstaterne have mulighed for at overføre midler fra områder,
hvor der er utilstrækkelig efterspørgsel, til områder, hvor ansøgningerne har overskredet
de tildelte ressourcer.

For noget tid siden fandt jeg ud af, at der var nogen, som var brudt ind i mit kabinetskontor
lige her i Parlamentet. Jeg mente ikke, at det var et problem, som havde at gøre med en
bestemt religion eller et bestemt folk. Jeg mente, at det drejede sig om nogen, som skulle
findes og straffes.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Fru formand! Deres redegørelse omhandlede
et meget ambitiøst og engageret program for den kommende periode, og Parlamentet ser
helt sikkert forventningsfuldt frem mod de foranstaltninger, som De nævner i redegørelsen.

Et minut er meget kort tid, og jeg vil blot sige, at Parlamentet – medlemmerne af Parlamentet
– måske nok er Deres modstandere, men vi er konstruktive modstandere, og vi ønsker at
hjælpe Dem med at gennemføre det, som De har fremlagt her. Vi kunne forene vores
kræfter mod dem, som virkelig bremser integrationen i EU. Det Europæiske Råd, med
andre ord.

Vi vil gerne række en hånd ud til Dem og tilbyde Dem vores hjælp i Deres kamp mod
regeringer, som fremmer national egoisme, og som forsinker EU's udvikling og videre
integration gennem denne nationale egoisme. Derfor håber jeg, at vi snart mødes her igen
og drøfter konkrete foranstaltninger, og at vi sammen også overvinder Rådet.

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Fru formand! Kommissionsformanden talte om
bæredygtig vækst og en målsætning om 75 % beskæftigelse i hele EU, en målsætning, som
vi alle er enige i.

Men i hele EU medfører de drastiske nedskæringer i de offentlige ydelser, at antallet af
arbejdsløse stiger, penge bliver taget ud af økonomien, og vigtige ydelser bliver reduceret.
Hvordan hjælper dette økonomien og forhindrer en jobkrise? Det giver virkelig ingen
mening. Genopretningen sættes på spil, en risiko, som Cameron-regeringen i mit eget land,
Det Forenede Kongerige, i øvrigt er ved at løbe.

Opretholdes investeringerne i områder, hvor EU potentielt kan gå i front, såsom vedvarende
energi og højhastighedsjernbaner, vil det bidrage til at skabe det Europa, som vi har brug
for, og det vil bidrage til at sikre økonomien.

Endelig er vi nødt til at sikre budgetterne til udviklingsbistand, som af nogle faktisk anses
for at være et nemt mål. Disse lande, som ikke, slet ikke, lever op til deres tilsagn, skal på
det kraftigste opfordres til at genoverveje denne katastrofale politik.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand, hr. formand for Kommissionen! De
understregede meget kraftigt, hvor vigtigt det er at træde varsomt med hensyn til
spørgsmålet om romaerne og ikke tale højt og åbent om det, der sker i Frankrig. Jeg
forventer, at De og Deres Kommission er meget mere klare og tydelige på dette område,
hr. Barroso.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA34



Det er naturligvis rigtigt at træde varsomt, men det skal vi gøre i forbindelse med vores
håndtering af de mennesker, de romaer, der nu er blevet udvist fra Frankrig og sendt hjem.
Så vidt jeg kan se, har De ikke handlet hurtigt nok, og De har ikke været tydelig nok i det,
De har sagt til den franske regering. Det vil vi også drøfte i eftermiddag.

Vi har brug for en fælles europæisk politik, der giver disse befolkningsgrupper – ikke blot
i Frankrig, men også i andre stater – mulighed for at bo i de lande, som de ønsker at bo i.
Som flere talere har sagt det, er romaerne i Europa europæere. I Frankrig tror jeg, at 90 %
har fransk statsborgerskab. Den nuværende politik i Frankrig er i strid med alle
grundlæggende europæiske rettigheder, og derfor forventer jeg en klar udmelding fra Dem.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Fru formand! Jeg har en meddelelse til
kommissionsformanden. Dakota-indianerne har et ordsprog: "Hvis du sidder på en død
hest, så stig af." Deres anbefalede 20-20-20-politik (20-20-20-målene) er præcis sådan en
død hest. Hvis man sætter dette ordsprog ind i en EU-sammenhæng, er vores adfærd stik
modsat disse indianeres. Vi etablerer grupper, som skal forbedre effektiviteten af den døde
hest, den døde hests kost og indtrykket af den døde hest. Jeg vil opfordre Dem til at overveje,
om det ikke er på tide at stige af den døde hest, hr. kommissionsformand.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! I Deres redegørelse om situationen i Unionen
lagde De særlig vægt på den fremtidige økonomiske styring af Europa, måske fordi Europa
stadig ikke kan holde trit med økonomierne i Asien og Amerika, der udvikler sig dynamisk,
hr. Barroso.

De ser en vej ud af denne vanskelige situation i de foranstaltninger, der er beskrevet i
2020-strategien. Jeg ønsker ikke at så tvivl om Deres ambitioner om at føre Europa ud af
disse problemer, men i mine øjne er den største forhindring for økonomisk vækst i Europa
et problem, som De slet ikke har nævnt. Det er EU's komplicerede erhvervsmiljø med dets
overordentlig store bureaukrati, som effektivt kvæler kreativiteten og iværksætterånden,
kendetegn, der er lige så almindelige her i Europa, som de er i USA, Japan, Kina og Indien.
Et simpelt, gennemsigtigt juridisk miljø med en begrænset bureaukratisk byrde ville helt
bestemt være en stærk, ny impuls for Europa og sætte yderligere gang i den økonomiske
vækst. Jeg vil gerne bede Dem om at tænke nærmere over dette, hr. Barroso.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru formand! Det har været en interessant forhandling.
Jeg vil imidlertid bare gerne påpege, at der er en tillidskrise, og måske burde
kommissionsformanden erkende dette. Der er en krise i tilliden til demokratiet, fordi
offentligheden mener, at de valgte repræsentanter har fejlet i forbindelse med reguleringen
af de finansielle markeder og alle markederne. Jeg mener, at vi må erkende vores svaghed
på dette punkt.

Der er en tro på, at EU kan gøre det bedre end de enkelte medlemsstater, og det er virkelig
en stærk tro i den medlemsstat, som jeg repræsenterer, Irland, hvor vi befinder os i en dyb
økonomisk krise og bankkrise, der kræver indgående analyser og undersøgelser.
Arbejdsløshed er det største af de problemer, som vi står over for, og hvis vi nu strengt
håndhæver stabilitets- og vækstpagten, er jeg bange for, hvilken effekt det får på
beskæftigelsen med et stigende antal desillusionerede unge mennesker, som er i krise på
grund af situationen.

Jeg hilser Deres kommentarer om fødevaresikkerhed, biodiversitet og bæredygtig vækst
velkommen, men De skal passe på, at Doha og de bilaterale handelsaftaler ikke ødelægger
disse ædle mål.
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Othmar Karas (PPE).   – (DE) Fru formand! For det første vil jeg understrege, at mange af
de aspekter, som er blevet taget op under forhandlingen, er vigtige i denne sammenhæng.
Vi har brug for ny dynamik. Vi skal holde fast i EU, i vores mål og i vores værdier. Fremtiden
starter i dag, ikke i overmorgen. Derfor er der brug for en god analyse kombineret med de
korrekte konsekvenser for fremtiden.

Vi står for øjeblikket over for en række problemer. Der er en strid mellem fremtiden og et
fælles Europa på den ene side og styrkelsen af nationalismen på den anden. Vi er nødt til
at beslutte os for, at vi endnu en gang, ligesom førhen, ønsker at udnytte denne krise til at
tage det næste skridt hen imod integration. Det er simpelthen ikke muligt at fortsætte med
status quo. Hvis vi ikke bevæger os fremad, sakker vi bagud.

Derfor er vi nødt til at støtte det projekt, der er rettet mod at etablere en økonomisk og
social union som supplement til den monetære union. I den sammenhæng har vi brug for
initiativer, tidsplaner og specifikke sanktionsordninger, ikke blot erklæringer. Vi er nødt
til at holde fast i forbuddet mod forskelsbehandling, i princippet om, at aftaler skal
overholdes, og i solidariteten. Vi har brug for flere solidaritetshandlinger, og vi har brug
for, at disse solidaritetshandlinger ikke blot anses for at være omkostninger, men
investeringer.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Europa skal omdanne sine gode
hensigter til handlinger, hr. Barroso. Den faste formand for Rådets lederrolle skal anerkendes,
for han har spillet en afgørende rolle i aftalen om finansielt tilsyn. Dette er vejen frem, for
at medlemsstaterne kan blive enige om økonomi- og udenrigspolitiske strategier, som kun
kan være effektive, hvis der er en fælles holdning. Ellers vil vi fortsætte med at miste vores
position og internationale synlighed, både i forbindelse med freds- og sikkerhedsspørgsmål
samt økonomiske og sociale spørgsmål.

Integrationen sker derfor oppefra og ned, men vi har også brug for integration nedefra og
op og for at skabe et reelt regionernes Europa. Vi skal gøre dette ved at anvende den protokol
om nærhedsprincippet, som er fastlagt i Lissabontraktaten, og som ifølge Kommissionens
egne oplysninger ikke har fungeret i løbet af de seneste ni måneder, og ved at drage fordel
af den erfaring og viden, som regionerne har, for så vidt angår innovation og
konkurrenceevne, for det vil gøre tingene bedre for Europa.

Hvordan kan vi i øvrigt være mere innovative, hvis størstedelen af medlemsstaterne ifølge
Deres oplysninger vil reducere deres budgetter til innovation? De taler ikke ret meget om
borgerne. Vi er nødt til at være til gavn for dem og virkelig regne med dem, hvis vi vil bringe
EU-projektet tættere på den europæiske offentlighed.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand, hr. Barroso, mine damer og
herrer! Den situation, som romaerne er blevet påtvunget – udvisningen af dem og fratagelsen
af deres ret til fri bevægelighed i Europa – er uacceptabel og strider imod de europæiske
værdier. Situationen er imidlertid blot et symptom på et mere alvorligt og generelt problem.
Den afspejler bare sygdommen i vores såkaldte moderne samfund, hvor vi glemmer, hvad
det er, der binder os sammen som mennesker. Nej, mennesker er ikke varer, som man kan
forøge eller formindske beholdningen af.

Den politik, som vi i EU følger i forbindelse med spørgsmål, der vedrører bevægeligheden
for personer i EU og ind- og udrejse i tredjelande, er uacceptabel. Vi kan ikke føre denne
politik som et belejret og tilbageholdende Europa.
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Den frie bevægelighed for personer er grundlæggende. Det har den altid været, og det er
det grundlag, som vores nuværende samfund bygger på. I dag er der ikke længere garanti
for ligestilling, når det drejer sig om bevægeligheden for europæiske og ikkeeuropæiske
borgere.

Selv om der er et meget stort antal europæiske turister og pensionister, som frit rejser sydpå,
særlig til Maghreb, kan borgerne i disse lande ikke bevæge sig rundt. Schengenvisaene og
ansøgningen herom i EU-medlemsstaterne er umenneskelige. De betydelige hindringer
for bevægeligheden forhindrer borgere fra landene i syd i at komme til landene i nord som
turister, venner eller familiemedlemmer.

Hvilke tiltag – dristige, konkrete tiltag – har De tænkt Dem at iværksætte for at sætte os i
stand til endnu en gang at holde os til vores værdier i denne sammenhæng, hr. Barroso?

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Fru formand! For det første vil
jeg gerne hilse det belgiske formandskab for Rådet velkommen og rose det for dets indlæg.

Jeg mener, at Parlamentets formål med at gennemføre denne forhandling om situationen
i Unionen også var at starte vores programlægning. Derfor må vi også fokusere på
lovgivningsarbejdet. Som De ved, har Kommissionen initiativretten i Europa, men
efterfølgende har vi naturligvis brug for, at Parlamentet og Rådet griber ind, så vi kan afslutte
lovgivningsprocessen.

Jeg vil også gerne fremhæve et aspekt, som det belgiske formandskab nævnte, nemlig
betydningen af at opnå konkrete resultater. Vi har, både i mit indlæg og i det dokument,
som jeg sendte til Dem via hr. Buzek, et meget ambitiøst udkast til program, der f.eks.
omfatter fællesskabspatentet, de offentlige tjenesteydelser – som nogle af Dem har talt om
– og mange andre foranstaltninger, der er den virkelige prøve, ikke blot for
fællesskabsmetoden, men for vores reelle ambitioner for Europa.

Nu vi er ved ambitioner, vil jeg gerne nævne en positiv udvikling. Jeg har lige fået at vide,
at Økofin-Rådet har godkendt vores forslag til et europæisk semester. Dette er ét godt
eksempel. Som De uden tvivl husker, var der, da Kommissionen for nogle få måneder siden
fremlagde idéen om et europæisk semester eller en periode i starten af året, hvor vi arbejder
sammen om at udarbejde vores budgetter med henblik på at finde ud af, hvordan vi reelt
kan koordinere økonomipolitikkerne, med det samme en kraftig reaktion fra nogle bestemte
velkendte enkeltpersoner, som sagde, at dette underminerede den nationale suverænitet,
og at det endda underminerede de nationale parlamenter. Det passede overhovedet ikke.

Sandheden er, at vi i sidste ende har nået vores mål takket være det arbejde, der også blev
udført af den taskforce, som hr. Van Rompuy er formand for, takket være de forslag, som
Kommissionen og Rådet i høj grad støtter, og ved hjælp af den vedvarende støtte her i
Parlamentet. Vi er i gang med at etablere denne europæiske økonomiske styring. Jeg har
sagt det før, og nu siger jeg det igen: Det er ikke nok at have en pengeøkonomi. Vi er nødt
til at have en ægte europæisk økonomipolitik.

Det er den retning, vi bevæger os i. Det erklærede jeg i mit indlæg, og Kommissionen vil
kæmpe for disse forslag.

Et af medlemmerne her i Parlamentet sagde: "De har fremlagt nogle interessante forslag,
men hvordan kan De være sikker på, at de vil lykkes?" Det er et godt spørgsmål. Vi er nødt
til at samarbejde. Vi vil gøre fremskridt med disse ambitioner. I sidste ende har vi brug for
Parlamentets klare opbakning og også medlemsstaternes – nogle gange enstemmige –
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opbakning. Kommissionen løfter sit ansvar, og nu opfordrer jeg de andre institutioner til
at følge trop.

Hvad angår spørgsmålet om romaerne, vil der blive afholdt en særlig forhandling herom
i eftermiddag. Næstformanden og kommissæren for retlige anliggender og grundlæggende
rettigheder, fru Reding, og kommissæren for sociale anliggender, hr. Andor, vil være til
stede. Jeg mener, at det er den bedste mulighed for at komme nærmere ind på de meget
vigtige spørgsmål, som De har rejst.

Med hensyn til spørgsmålet om subsidiaritet vil jeg meget gerne understrege, at vi går ind
for subsidiaritet og solidaritet i Europa. Jeg sagde ikke, at det altid er bedre at bruge en euro
på europæisk niveau end på nationalt niveau. Det sagde jeg ikke. Det, som jeg sagde – og
som jeg ville sige igen – er, at der virkelig er mange områder, hvor der er synergi- og
stordriftseffekter. Forbrug på europæisk niveau er den eneste måde til at sikre, at Europa
kan handle og opnå størst mulige fordele for vores medborgere.

Vi skal gennemføre denne forhandling, og vi skal gøre det på en seriøs måde, for jeg har
set flertallet af parlamentsmedlemmer komme med ambitiøse idéer til det kommende
budget. Vi skal vinde denne forhandling i offentlighedens øjne. Det vil helt sikkert blive en
meget kompleks forhandling i en meget svær økonomisk situation. Hvis medlemsstaterne
ikke kan øge deres bidrag, skal der findes ressourcer, så EU kan levere resultater.

Vi kan i hvert fald ikke bede Europa om at levere resultater uden at tilvejebringe ressourcerne
hertil. Det ville være umuligt at gøre dette, og derfor skal vi gennemføre en ekstremt seriøs
forhandling om dette spørgsmål om solidaritet og subsidiaritet.

Nogle af de politikker, som De har nævnt her, er politikker, der skal udvikles på nationalt
niveau. Pensionsspørgsmålet, spørgsmålet om social sikring – disse spørgsmål er primært
nationale. Der findes forskellige modeller. Det, som Kommissionen siger – og det har vi
faktisk erklæret i forskellige dokumenter – er, at vi naturligvis skal gennemføre reformer
inden for denne sektor. Hvis vi vil garantere bæredygtigheden af vores pensioner – ikke
blot vores pensioner, men også Deres børns – i lyset af Europas demografiske ændringer
og aldrende befolkning, så skal der naturligvis ske reformer. Det er nu op til hver enkelt
regering at sætte tempoet for, nå til enighed om og fastlægge mulighederne for
gennemgribende reformer.

Men selv om vi ønsker at vinde den globale kamp om konkurrenceevnen, så kan vi ikke
gøre det, hvis arbejdstiden hele tiden bliver reduceret, hvis antallet af mennesker i aktiv
beskæftigelse bliver reduceret. Det kan vi ikke gøre, og vi må have modet til at sige, at vi,
hvis Europa ønsker at vinde kampen om konkurrenceevnen, særlig når vi står over for
bestemte vækstlande, skal arbejde mere, og vi skal arbejde længere. Hvis nogen siger noget
andet, fortæller de ikke sandheden. Mere og bedre, det er sandheden.

Ligeledes skal det siges helt klart, at vi uden en budgetkonsolidering ikke opnår tillid. Hvis
der ikke er nogen tillid, er der ikke nogen vækst. Hvis der ikke er nogen vækst, er der ikke
nogen beskæftigelse. Derfor er budgetkonsolideringen et afgørende element.

Samtidig har vi brug for investeringer på områder, der naturligvis har fokus på fremtiden,
og vi har brug for dem på både europæisk og nationalt niveau. Dette er en stor udfordring
– for os i de europæiske institutioner, men også for dem, der er ansvarlige for at træffe
beslutninger på nationalt niveau. Hvordan kan vi i en så vanskelig periode garantere, at de
investeringer, vi foretager, har fokus på fremtiden? Vi her i Europa er i øjeblikket i gang
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med at definere de pågældende områder. Jeg har nævnt de områder, hvor vi vil fremsætte
forslag om et mere ambitiøst Europa.

I forbindelse med de små og mellemstore virksomheder har vi selvfølgelig nævnt nogle
specifikke idéer. Jeg vil også opfordre Dem til at tage stilling til det dokument, der ledsager
mit indlæg, særlig hvad angår retsakten vedrørende det indre marked, den lovgivning, som
vi vil foreslå med hensyn til elektroniske signaturer, de talrige forenklingsforanstaltninger
og fjernelsen af bestemte forhindringer, som for øjeblikket gør livet meget besværligt for
vores virksomheder, især vores små og mellemstore virksomheder. Sandheden er, at der
for langt de fleste af de små og mellemstore virksomheder indtil videre ikke findes noget
integreret marked. De opererer på deres nationale markeder, men der er indtil videre ingen
reelle grænseoverskridende muligheder, som de kan udnytte.

Afslutningsvis må jeg sige, at vi i lighed med dem, der gjorde opmærksom på dette, mener,
at der er et tillidsproblem. Et tillidsproblem ikke blot på europæisk niveau, men blandt de
politiske institutioner generelt. Det betyder, at alle politiske beslutningstagere står over for
en stor udfordring og et stort ansvar. Jeg mener, at vi netop ved at vise stor overbevisning
kan opnå både seriøse og stærke svar. Vi skal ikke vælge den gyldne middelvej, ikke nå til
falsk enighed, men have modet til i Europa at opretholde denne ligevægtspolitik, denne
politik, der respekterer de forskelle, som findes i Europa.

Der er forskelle i Europa. Der er forskelle mellem vores medlemsstater. Deres nationale
interesser er nogle i strid med hinanden. Det er sandheden, og det er kun ret og rimeligt,
at regeringerne forsvarer deres nationale interesser. Spørgsmålet er, hvordan vi kan vise,
at de kan opnå mere på nationalt niveau, hvis også Europa er stærkere. Til tider er der også
ideologiske forskelle. De er berettigede. Men kan vi, når vi ser ud over disse ideologiske
forskelle, opnå stærk enighed til fordel for Europa, eller kan vi ikke?

Jeg mener, at vi kan. Kommissionen når til enighed hver dag. Mine kolleger fra 27 lande
har forskellige kulturelle og nationale baggrunde og forskellige ideologier. Vi arbejder hver
dag hårdt til gavn for Europa. Jeg mener, at vi sammen med Dem, de repræsentanter, som
er direkte valgt af vores medborgere, kan gøre mere for et Europa, der repræsenterer denne
ånd, et solidarisk Europa, et overbevisende Europa, et Europa, som samtidig er det indre
markeds Europa og samhørighedens Europa.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Jean-Pierre Audy (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg satte virkelig pris på hr. Barrosos
fremadskuende redegørelse for situationen i Unionen. Det er imidlertid ærgerligt, at
spørgsmålet om forholdet til medlemsstaterne ikke blev behandlet med henblik på at give
borgerne den fornødne forsikring om, at disse strategier virkelig vil blive gennemført.
Vores borgere vil blive forvirrede over de forskellige globale, nationale, EU-forankrede og
mellemstatslige elementer. Jeg er glad for forslaget om en investeringsfond, som kan danne
grundlag for en EU-investeringsstrategi for de næste 10 år. Med fonden er der udsigt til en
planlagt investering på 1 000 mia. EUR over 10 år i et EU, som ikke investerer nok. Det er
på tide, at vi sammen kigger på fremtiden for vores kontinent Europa. Vi har 27 hære og
ingen fjender, én toldunion og 27 toldvæsener – og listen er lang. Det er uheldigt, at
formanden for Den Europæiske Union hr. Van Rompuy ikke kunne være til stede under
forhandlingen. Jeg vil foreslå, at vi nedsætter et organ, f.eks. kaldet EU-kongressen, bestående
af Parlamentet og delegationer fra medlemsstaternes parlamenter og regeringer, hvor
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fremtidens redegørelser for situationen i Unionen skal aflægges for at inddrage
medlemsstaterne mere direkte i kontinentets fremtid.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Bekendtgørelser som den,
kommissionsformanden kom med igen her i dag, hvor han sagde, at det værste var overstået
i forhold til krisen, finder sted lige så tit som de ubønhørlige fornægtelser af den virkelighed,
vi er oppe imod. Det er en kendsgerning, at EU stadig befinder sig i en dyb krise, som vi
ikke kan se enden på, hvilket den stigende arbejdsløshed og fattigdom i mange lande vidner
om. Kommissionsformanden er her i dag for at tale til os om EU's fremtid. Men det gjorde
han ved at bekendtgøre genoptagelsen af fortidens fremgangsmåder og politikker – netop
dem, der har bragt os i denne dystre situation. Stabilitets- og vækstpagten,
"strukturreformerne", med andre ord et angreb på de sociale rettigheder og
arbejdsmarkedsrettighederne, "konsolideringen af det indre marked", dvs. en fortsættelse
af liberaliseringen og privatiseringen, liberaliseringen og dereguleringen af den internationale
handel og optrapningen af EU's indgriben udefra, herunder militære indgreb. Denne vej
vil blot forværre den økonomiske og sociale krise på europæisk og globalt niveau. Det er
en vej, som arbejdstagerne og offentligheden afviser, hvilket fremgår af de protester, der
har fundet sted i mange lande, hvor millioner af mennesker har demonstreret mod de
foranstaltninger, som hr. Barroso her foreslår.

András Gyürk (PPE)  , skriftlig. – (HU) I sit indlæg lige før nævnte hr. Barroso også de
vigtigste prioriteter for handling på det energipolitiske område. Tillad mig i den forbindelse
at komme med tre bemærkninger. For det første er vi enige i, at infrastrukturprojekterne
er uundværlige. Vi kan dog stadig ikke se, hvor mange fællesskabsressourcer EU vil sætte
til side til dette formål. Sammenkobling af nettene og etablering af den sydlige gaskorridor
er imponerende målsætninger, men de vil forblive virkningsløse, hvis EU ud over indsatsen
i den private sektor ikke engagerer sig økonomisk. Betydningen af forhandlingerne om
det næste syvårsbudget bør derfor ikke undervurderes.

For det andet kan vi i EU's dokumenter om energistrategi ikke se, at der er tænkt på
jobskabelse. Det er dog absolut nødvendigt, at disse projekter, som ud over at opfylde
andre kriterier også skaber nye job, bliver prioriteret. Genopretningsplanen på næsten
4 mia. EUR levede ikke op til vores forventninger. Mens teknologier til CO2-opsamling
med deres begrænsede potentiale til jobskabelse fik stor støtte, dukkede de fleste
energieffektivitetsprojekter, der faktisk skaber job, for første gang op i den supplerende
lovgivning.

Sidst, men ikke mindst hører vi fine ord om, at det i EU vil blive lige så naturligt at oplade
elektriske bilbatterier, som det i dag er at fylde benzin på. Det vil dog kræve en stor indsats
af lovgiverne at opnå dette. De enorme lovgivnings- og standardiseringsmæssige
forhindringer for vedvarende teknologier skal nedbrydes, og forsknings- og
udviklingsprogrammerne skal udvides.

Edit Herczog (S&D),    skriftlig. – (HU) Det er godt nyt, at den aktuelle økonomiske
situation i den østlige centraleuropæiske region nu også vurderes som mere positiv. Det
er dog for tidligt at tro, at vi nu har lagt krisen fuldstændig bag os. Ungarns økonomiske
udsigter er også forbedrede. Samtidig vurderes landets aktuelle økonomiske situation i
nogen grad at være forværret. Inflationen forventes at stige i løbet af de næste seks måneder.
Ungarn er tilsvarende det eneste land, hvor de korte rentesatser ikke forventes at falde i et
godt stykke tid. Den negative tendens intensiveres yderligere af stigningen i værdien af
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schweizerfranc, eftersom de fleste realkreditlån angives i denne valuta. Alle stater i regionen
indfører nu udgiftsnedskæringer, hvilket er en tung byrde i forhold til de sociale vilkår.

Det forventes, at Den Tjekkiske Republik har størst mulighed for at få succes. Prognoserne
for Ungarn er imidlertid forsigtige. Evalueringer viser, at chancerne for, at Ungarns
besparelsespakke opnår succes, er små. En grundig undersøgelse af det forslag, som de ni
medlemsstater har fremsat for EU's formand, er vigtig for landene i regionen. I det fremsatte
forslag påpeges det, at beregningerne af den nationale gæld skal afspejle omkostningerne
til de reformer af pensionssystemerne, der allerede er vedtaget, nøjagtigt. I Kommissionens
grønbog om pensioner, som tager udgangspunkt i de negative demografiske tendenser i
Europa, opfordres der til en reform af pensionssystemet, og alligevel stilles de
centraleuropæiske lande, der allerede er i gang med at indføre disse reformer, ringere
gennem den aktuelle metode. Jeg opfordrer Parlamentet til at følge denne udvikling tæt.

Stavros Lambridinis (S&D),    skriftlig. – (EL) Omkostningerne til at afslutte krisen bør
fordeles retfærdigt, hr. Barroso, og krisen kan ikke søges ensidigt afsluttet ved at foretage
nedskæringer, der uundgåeligt øger arbejdsløsheden i visse medlemsstater (til gavn for
økonomierne i andre medlemsstater). Det, som vi har brug for, er tværtimod en rimelig
udvikling, hvilket i en periode med nedskæringer i de offentlige udgifter vil sige, at der skal
findes nye investeringsfonde. For at opfylde disse målsætninger fuldt ud skal EU fremme
to meget specifikke politikker, både i de enkelte medlemsstater og internationalt på det
næste G20-topmøde, og det skal gøres med overbevisning og styrke. For det første skal
der træffes beslutsomme foranstaltninger mod skattely. I en tid, hvor arbejdstagerne og
pensionisterne i vores lande oplever store nedskæringer, er det uacceptabelt, at nogle få
privatpersoner og virksomheder fjerner mindst 1 bio. EUR fra vores økonomier via denne
form for "lovlig" skatteunddragelse. For det andet har vi brug for en afgift på
kredittransaktioner, så dem, der rodede os ind i krisen, i sidste ende betaler deres andel. En
global afgift på 0,05 % ville indbringe over 400 mia. EUR i indtægter om året, som er
afgørende for en bæredygtig vækst og beskæftigelse i medlemsstaterne.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) Borgernes primære bekymring lige for tiden er,
hvordan vi overvinder den økonomiske krise og dens skadelige virkninger. Derfor går jeg
i høj grad ind for at etablere en europæisk økonomisk styring, som kan hjælpe os ud af
krisen. EU-institutionerne skal have adgang til effektive ressourcer for at træffe
foranstaltninger. Derfor støtter jeg oprettelsen af de permanente strukturer, der er
nødvendige for at håndtere kriser, som f.eks. dem, Kommissionen har foreslået.
EU-institutionerne skal også holde øje med, om stabilitets- og vækstpagten bliver overholdt,
herunder den finanspolitiske disciplin. Budgetmæssige og økonomiske beslutninger, som
én stat træffer, har direkte indvirkning på den økonomiske situation i alle
EU-medlemsstaterne (en kendsgerning, som i praksis også kan ses på krisen i Grækenland,
og som anerkendes i Lissabontraktaten). Fremover ville det være yderst nyttigt og bidrage
til at undgå samt bekæmpe kriser, hvis Kommissionens eksperter foretog økonomiske
analyser i god tid. Indførelsen af det "europæiske semester" giver medlemsstaterne mulighed
for i god tid at få gavn af professionelle evalueringer og analyser vedrørende budgetterne
og deres makroøkonomiske resultater, hvilket gør dialogen mellem Kommissionen og
medlemsstaterne yderst nyttig. Jeg vil gerne understrege, at etableringen af økonomisk
styring på europæisk niveau burde hjælpe stater, der befinder sig i en vanskelig situation.
Alle kriser tester anvendelsen af solidaritets- og ansvarlighedsprincipperne samt EU's
sammenhæng og effektivitet.
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Kristiina Ojuland (ALDE),   skriftlig. – (ET) Det var en forbløffende tale, som formanden
for Kommissionen holdt i dag. Den mindede mig om "de gode gamle sovjetdage", hvor der
blev holdt flere og flere taler, jo værre den økonomiske situation blev. Vi hører stadig
parolen "lad os øge, lad os vokse, lad os forbedre". I stedet for "kommunistpartiet" siger
formanden "Kommissionen". Talen i dag var fuldstændig misvisende og populistisk.
Formanden ønsker at appellere til alle politiske grupper fra venstrefløjen til det yderste
højre. Han taler om social retfærdighed og social markedsøkonomi og om, hvordan
Kommissionen vil sikre jobskabelse. Jeg tror end ikke, at han selv tror på, hvad han siger.
Siden hvornår har Kommissionen skabt job, siden hvornår har medlemsstaternes regeringer
skabt job, spørger jeg. Så vidt jeg ved, bliver jobbene stadig skabt af iværksætterne, som
formanden i øvrigt glemte at nævne i sin tale! Hvorfor vildleder han EU's borgere ved at
love dem social retfærdighed i en situation, hvor vores økonomi hænger i en tynd tråd? I
stedet for at give folk sødemidler og love dem et bedre liv, bør han fortælle dem sandheden,
nemlig at de primært er overladt til sig selv, til at arbejde hårdere og til at gøre en indsats
for at forblive konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. Jeg ville også have forventet, at
talen indeholdt en vis opbakning til Europas iværksættere i den skærpede globale
konkurrence i form af lavere skat og enklere lovgivning. Jeg må sige, at jeg er skuffet over
talen.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Den første forhandling nogensinde om
situationen i Unionen ligger bag os. Der er ingen tvivl om, at den var højst tiltrængt, og
man kan kun håbe, at dette tiltag fortsættes i de kommende år. Jeg har dog mine forbehold,
hvad angår forløbet og indholdet af selve forhandlingen. For det første mener jeg, at
hr. Barroso henviste meget lidt til den nuværende situation i Unionen. I stedet sagde han
en masse om de kommende udfordringer, og efter min mening var det, han sagde, for
generelt og ikke særlig specifikt. Hans indlæg manglede bl.a. en reference til
Lissabontraktaten og dens virkning på Unionens funktion og institutioner. Hr. Barrosos
indlæg manglede også en grundig analyse af den aktuelle vanskelige økonomiske situation
i Europa, som bl.a. er et resultat af, at landene i euroområdet ikke har overholdt stabilitets-
og vækstpagten. Det skal også understreges, at der var mangel på effektiv overvågning af
dens overholdelse fra Kommissionens side. Dette er underligt, i lyset af at hr. Barroso også
sad på magten i den foregående valgperiode, ligesom hr. Almunia, der dengang var
kommissær for økonomiske og monetære anliggender, og som nu er kommissær for
konkurrence. Kunne Kommissionen, der har et personale på hundredvis af mennesker til
sin rådighed, ikke se uregelmæssighederne i f.eks. Grækenland? Det er næppe sandsynligt
i betragtning af den manglende reaktion over for de største medlemsstater, som hyppigt
overtrådte pagtens anbefalinger og konvergenskriterierne.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Selv om jeg hilser kommissionsformandens
indlæg til Parlamentet velkommen, må jeg kritisere hans holdning til romaernes skæbne
i Frankrig. Det var forkert at undlade at nævne den franske administrations beslutning.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Europæerne gennemgår en dramatisk tid med en
ekstremt høj arbejdsløshedsprocent, meget svag økonomisk vækst og skrøbelige offentlige
finanser. Desuden føler de sig ikke rigtig tæt på det europæiske projekt og de europæiske
institutioners arbejde. Denne situation kan kun vendes, hvis vores europæiske medborgere
endnu en gang kan se, at de er blandt EU's prioriteter, som fastlagt af selv samme
institutioner, og hvis de tror på, at disse prioriteter kan opnås.

Dette første indlæg om situationen i Unionen fra kommissionsformandens side
demonstrerer hans engagement i at gentage disse bekymringer i orienteringen om den
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kort- og mellemlangsigtede politik. Jeg er overbevist om, at vi, hvis vi alle er engagerede,
kan vende disse svære tider til vores fordel og skabe nyt håb for befolkningen.
Europa 2020-strategien er en unik mulighed for at gøre dette, men strategien giver kun
mening, hvis den samt dens ambitiøse målsætninger omfatter midlerne til at opnå dette.

Kraftig økonomisk vækst er afgørende for at fuldføre stabilitets- og vækstplanerne, og den
kan stimuleres via de reformer og investeringer, der ligger bag den nye strategi. Disse
fremmer territorial samhørighed ved at reducere den eksisterende ubalance mellem
medlemsstaterne og deres regioner, særlig dem, der er mest sårbare, som f.eks. de yderste
regioner.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) EU har en social markedsøkonomi. EU's
økonomiske og sociale udvikling afhænger i lige høj grad af et konkurrencedygtigt åbent
marked samt af antallet og kvaliteten af job, der kan sikre anstændige levevilkår. Den
økonomiske og finansielle krise har haft en enorm effekt på arbejdspladserne i EU.
Arbejdsløsheden er steget i et alarmerende tempo i løbet af de seneste to år, fra 6,8 % (i
maj 2008) til 10 % (i juli 2010). Det er netop derfor, de europæiske borgere primært
bekymrer sig om at beholde deres job. Jobskabelse kræver store investeringer på områder,
der kan sætte gang i EU's konkurrenceevne. Jeg mener, at EU's prioriteter, for så vidt angår
investeringer, burde være modernisering og udvikling af energi- og transportinfrastrukturen,
landbrug, uddannelse og sundhed, økonomisk og social samhørighed og en miljøeffektiv,
konkurrencedygtig industripolitik med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling. Disse
prioriteter skal dog afspejles både i EU-budgetterne og de nationale budgetter. EU bør
endvidere have forbedret energieffektivitet og reduceret afhængighed af traditionelle
energileverandører som sin målsætning for at sætte gang i EU's konkurrenceevne og skabe
job.

(Mødet udsat kl. 11.55 og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

5. Højtideligt møde - Mali

Formanden.   – Hr. præsident, fru Touré, Deres Excellencer, hr. kommissær, minister,
mine damer og herrer! Det er med stor fornøjelse, at jeg i dag kan præsentere Dem for Hans
Excellence hr. Amadou Toumiani Touré, Præsident for Republikken Mali, og hans hustru.
Det er ikke første gang, hr. Touré besøger Parlamentet, men i dag er første gang, han holder
en tale her. Hans foregående besøg fandt sted for halvandet år siden i april 2009.

Talen i dag er særlig vigtig, eftersom den kommer lige før FN-topmødet i New York om
ca. to uger. Målet med topmødet er at gennemgå millenniumudviklingsmålene. Vi husker
også de senere år og måneders hændelser i forbindelse med terrorisme. Vi er udmærket
godt klar over, at Republikken Mali spiller en særlig vigtig rolle i kampen mod terrorisme.
Vi husker også, at Republikken Mali er et land, hvor demokratiseringsprocessen har været
en reel succes. Det er et eksempel på stor succes på vejen til demokrati. Jeg vil gerne
understrege dette igen. Det var takket være hr. Tourés lederskab, at hændelserne i
begyndelsen af 1990'erne fandt sted. Efter 23 års militærdiktatur blev der indført et
demokratisk system samt en fri markedsøkonomi. Vi ved udmærket godt, at der stadig
skal gøres meget. Vi tager alle ved lære, og vi befinder os alle i en tid med forandringer. Vi
forstår også, at en reform er en vedvarende proces, ligesom vi selv oplever det i EU. Sådan
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skal det også være i Republikken Mali. Derfor er vi sikre på, at det, som De siger til os i dag,
vil være vigtigt, ikke blot set i lyset af hvad der sker i Afrika, og hvordan Deres land kan
repræsentere hele kontinentet på vej mod demokrati og et frit marked, men det vil også
være vigtigt for os i Europa. Vi vil gerne være på forkant med politikker for lande, der har
brug for støtte. Vi vil også gerne være på forkant med lande, der forsvarer det demokratiske
system, beskyttelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende værdier, for vi tror
fuldt og fast på disse ting i Europa. Jeg er sikker på, at vores borgeres forhåbninger svarer
til forhåbningerne hos borgerne i Republikken Mali. Ordet er Deres, hr. præsident.

Amadou Toumani Touré,    præsident for Republikken Mali. – (FR) Hr. formand, hr. Barroso,
fru højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, hr. kommissær
for udvikling, mine damer og herrer! Jeg vil gerne begynde med at lykønske Dem, hr. Buzek,
med Deres udnævnelse som formand for Parlamentet, men frem for alt vil jeg gerne oprigtigt
takke formændene for de politiske grupper og alle parlamentsmedlemmerne for at have
gjort mig den ære at invitere mig her i dag, for det første for at dele mine tanker omkring
nogle store udfordringer, som mit land og hele Afrika står over for, med Dem, og for det
andet og frem for alt for at fremhæve den indsats, som mit land hver dag gør for at finde
passende løsninger.

Mali har et areal på 1 240 000 km2, ligger i det centrale Vestafrika og deler 7 000 km
grænser med syv andre lande. Et land med en ældgammel civilisation, der har en rig og
varieret kulturarv – Malis fornemme historie kan fortælles gennem en lang række
begivenheder, milepæle og symboler.

En af dem, som jeg gerne vil nævne, er chartret om Kurukan Fuga. Chartret om "Kurukan
Fuga", som blev vedtaget for 776 år siden, da Mali-Imperiet blev grundlagt af Sundiata Keita
i 1236, havde alle de samme kvaliteter som en forfatning. Det lovfæstede organiseringen
af magt, restriktioner og forpligtelser, forsvaret af menneskerettigheder og civile rettigheder,
beskyttelsen af professionelle aktiviteter og beskyttelsen af personer og deres varer.

En af artiklerne heri lød som følger, og jeg citerer: "Mennesket er helligt og ukrænkeligt."
Det indeholdt altså, nogle århundreder forud for sin tid, en erklæring om det, der senere
skulle blive et af hovedprincipperne i vore dages demokratiske forfatninger. Jeg føler, at
det er nødvendigt at minde om dette i dette store forum for det demokratiske udtryk, som
Parlamentet er.

Malis historie omfatter også Timbuktu, den mystiske by, de 333 helgeners by, der i det
16. århundrede husede næsten 25 000 studenter, som kom fra mange lande for at lytte til
lærde i skyggen af den gamle Sankore-moské og dens universitetskompleks.

Mahmud Kati, forfatter til "Tarikh al-fattash", beretter således om perioden, og jeg citerer:
"Timbuktu var kendt for sine institutioners styrke, politiske frihedsrettigheder, sikkerhed
for personer og varer, barmhjertighed og medfølelse med fattige og udlændinge, herunder
også studenter og videnskabsmænd og den støtte, der blev ydet til disse mennesker."

I 2006 blev Timbuktu udnævnt til hovedstad for den islamiske kultur.

Mali er også synonym med Dogon-landet, som er kendt i hele verden for sin meget specielle
natur og sin kulturelle rigdom, hvilket gør det til det største turistmål i vores land.

Malis historie er også historien om et ældgammelt forhold til Europa. Lad mig minde Dem
om, at kejser Mansa Musa, bedre kendt som Kanku Musa, etablerede diplomatiske
forbindelser med Portugal tilbage i det 14. århundrede.
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Når jeg i dag står her foran Dem, de valgte repræsentanter for Europa, vil jeg gerne udtrykke
den maliske befolknings dybe taknemmelighed for kvaliteten og niveauet af samarbejdet
mellem EU og Mali.

EU er Malis primære udviklingspartner. Vi modtager det næsthøjeste støttebeløb fra Den
Europæiske Udviklingsfond (EUF) i Afrika syd for Sahara.

Jeg vil først og fremmest gerne udtrykke min tilfredshed med den fine måde, hvorpå vores
samarbejde finder anvendelse i praksis.

Den 9. EUF er f.eks. tildelt fuldt ud, og gennemførelsen af den 10. EUF, som startede for
næsten to år siden, fortsætter på et meget stærkt grundlag.

Resultaterne af vores samarbejde har direkte indflydelse på befolkningens livskvalitet. De
styrker også grundlaget for vores demokratiske system.

Den demokratiske proces i Mali, der blev indledt efter de hændelser, som ledte frem til
statskuppet den 26. marts 1991, har været præget af visse centrale milepæle, herunder
den demokratiske overgang fra den 26. marts 1991 til den 8. juni 1992, som blev afsluttet
inden for tidsgrænserne og i overensstemmelse med de indgåede forpligtelser.

Efter en overgangsperiode på 14 måneder blev der afholdt frie og demokratiske valg i 1992.
Ti år senere, i 2002, tiltrådte jeg efter et præsidentvalg, der markerede Malis allerførste
fredelige og demokratiske politiske magtskifte.

Efter mit valg foreslog jeg det politiske samfund i Mali en form for konsensusbaseret
lederskab. Filosofien bag dette var grundlæggende baseret på følgende formel, nemlig at
regere sammen med respekt for vores forskelligheder.

Det, der gør Malis erfaring unik, er, at den ikke stammer fra nogen krise efter valget. Der
træffes bevidste og frivillige foranstaltninger med henblik på at imødekomme behovet for
en fælles indsats for yderligere udvikling i Mali fra de politiske, sociale og samfundsmæssige
grupper.

Efter min mening skal magt være en drivkraft for samhørighed snarere end for opdeling,
og der skal vises respekt for grundlæggende frihedsrettigheder som helhed.

Jeg vil gerne påpege, at den politiske konsensus, som vi nåede frem til – som jeg foreslog
– ikke er det samme som enstemmighed. Konsensus er snarere idéen om kompromis.

Den politiske konsensus i Mali er et avanceret forsøg på at opbygge dette nye politiske
system, der er under konstant udvikling, i Afrika, og her henviser jeg til brede
regeringskoalitioner.

Mali har erfaring med at forene alle de politiske grupper om visionen om en uafhængigt
valgt præsident.

Den politiske konsensus har styrket grundlaget for forsoning mellem det politiske samfunds
centrale aktører og republikkens institutioner på den ene side og mellem politikerne selv
på den anden.

Det er i den samme konsensusånd, at vi har iværksat tiltag for at konsolidere demokratiet
i Mali efter 20 års praksis.
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Det ekspertudvalg, der er ansvarligt for at føre tilsyn med denne opgave, har holdt møder
med det politiske samfund, det civile samfund, religiøse grupper, fagforeninger og
traditionelle institutioner.

De reformer, der blev foreslået i slutningen af disse høringer, er primært rettet mod at løse
de mangler og svagheder, som den institutionelle praksis har afdækket, opnå stor
valgdeltagelse og reducere valgomkostningerne, styrke de politiske partiers handleevne
og fastlægge statutter for oppositionen og for lederen af oppositionen. De vil blive genstand
for en folkeafstemning, som naturligvis vil blive afholdt efter deres vedtagelse i Malis
nationalforsamling.

Dette er for mig et passende øjeblik til her foran Dem at takke Malis parlamentsmedlemmer,
som jeg har det bedst mulige forhold til, uanset om de tilhører det flertal, der står bag
præsidenten, eller oppositionen. Lad mig udtrykke min dybeste taknemmelighed over for
de parlamentsmedlemmer, der har indvilliget i at ledsage mig her til Strasbourg.

(Bifald)

Decentralisering vil altid spille en stor rolle i Malis politiske og institutionelle udvikling.
Jeg vil gerne påpege, at vores store imperier – og dem har vi haft mange af siden det
10. århundrede – alle var decentraliserede. I vores land er decentralisering en realitet.

De oprindelige tilgange til decentralisering, som blev udviklet og gennemført i Mali, var
baseret på følgende faktorer: For det første grundlaget for politisk vilje i forhold til troen
på, at decentralisering ikke kan lykkes uden spredning, som skal gennemføres i faser. Den
kan ikke lykkes uden udvikling og gennemførelse af omfattende reformer, som er rettet
mod at forbedre den økonomiske og sociale styring, særlig på lokalt niveau. Den kan ikke
lykkes uden fortsat økonomisk og frem for alt teknisk støtte fra EU.

Programmet for administrative reformer og decentralisering (PARAD) og programmet for
institutionel udvikling har begge draget fordel af EU's støtte. De bidrager til at forbedre
statens organisation og modernisere statsadministrationen ved at styrke dens handleevne.

Mali omfatter 703 by- og landkommuner, 49 kredse eller territoriale enheder, der omfatter
flere kommuner, 8 regioner og 1 distrikt som ledes af kommunalråd, kredsråd og
regionalforsamlinger. Et højt råd for territoriale samfund sikrer, at vores decentraliserede
organer er repræsenteret nationalt. Oprettelsen af et senat ses som en del af de foreslåede
politiske reformer, der skal styrke vores decentraliseringsproces.

Som et forsøg på at støtte den lokale udvikling har et egentligt finansielt instrument, det
nationale agentur for investeringer i territoriale samfund, gjort os i stand til at gennemføre
en række fælles faciliteter og frem for alt levere grundlæggende sociale tjenesteydelser til
vores samfund.

I min tale til Parlamentet her i dag ønsker jeg også at komme ind på spørgsmålet om
indvandring. Migration vedrører os alle, eftersom det er et spørgsmål med mange facetter
for os alle, for alle vores lande. Demografiske og økonomiske problemer, sociale og
humanitære hensyn og identitets- og sikkerhedsinteresser hører alle under migration.

Opgaven i dag er at finde fælles interesseområder og incitamenter, der hjælper med at sikre,
at migration bidrager til den samlede vækst og generelle velfærd på vores to kontinenter.
Det er den udfordring, vi står over for.
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Hjerneflugten udgør den højeste migrationsomkostning for de afrikanske lande på grund
af den begrænsede mængde kvalificeret personale på en række områder som f.eks.
uddannelse, men særlig sundhed. Ifølge Den Internationale Organisation for Migration
(IOM) har 40 % af de afrikanske lande oplevet, at 35 % eller flere af deres
universitetsuddannede flytter til udlandet.

Tag ikke fejl. Afrikanerne migrerer først og fremmest inden for Afrika. Af de
ca. 1 mia. afrikanere bor knap 2 mio. fra Afrika syd for Sahara i Europa.

Tragedien med disse unge mennesker, disse kvinder og piger, der forsøger at krydse
ørkenerne, havene og oceanerne for at nå det europæiske paradis, og som overlades til alle
mulige former for fare – undskyld jeg siger det, skrupelløse smuglere – står stadig klart i
vores erindring. Hvor mange er døde af tørst? Hvor mange er døde på bunden af havet og
forsvundet?

Ingen statistik vil nogensinde kunne afspejle den reelle situation.

(Bifald)

Tag nu f.eks. mit land, Mali, der har en høj forekomst af ind- og udvandring. Af de
4 mio. malier i verden bor 3,5 mio. på det afrikanske kontinent, og ca. 200 000 bor i hele
Europa og resten af verden.

Økonomisk set estimeres indkomstoverførslerne i de maliske indvandrersamfund ifølge
en undersøgelse, som Den Afrikanske Udviklingsbank foretog i 2005, til 456 mio. EUR
om året eller 11 % af BNP. I henhold til de samme kilder svarer disse overførsler til 85 %
af den officielle udviklingsbistand, som Mali modtager hvert år.

Det giver mig lejlighed til at rose kvaliteten af den politiske dialog mellem EU og Mali om
migrationsspørgsmål.

Fælles udvikling er et aktiv. Det gør det muligt for en række af vores partnere at finansiere
erhvervsuddannelsesprogrammer for unge mennesker i forskellige beskæftigelsessektorer
og støtte lokale iværksætterinitiativer uden at glemme programmerne for reintegration af
hjemvendte migranter.

Den politiske dialog om migration mellem EU og Vestafrika har sat os i stand til at starte
et pilotprojekt og oprette migrationsinformations- og forvaltningscenteret (CIGEM) i
Bamako. Centerets ansvarsområde er at øge kendskabet til migrationstendenser, hjælpe,
rådgive, vejlede og støtte potentielle og hjemvendte migranter, give oplysninger om de
juridiske forhold i forbindelse med migration, øge befolkningens opmærksomhed på at
forhindre ulovlig migration og udvikle de humanitære, økonomiske og tekniske ressourcer
for malier fra udlandet.

Sikkerhedsspørgsmålet er et vigtigt aspekt af vores forhold til EU. Det er derfor relevant at
tale til Dem om Sahel-Sahara-regionen, der nu udgør en fælles trussel, også for Europa.

Sahel-regionen, der dækker et areal på 8 mio. km2 eller en fjerdedel af det afrikanske
kontinent og strækker sig fra Mauretanien til Sudan via Mali, Burkina Faso, Niger, Algeriet,

Libyen og Tchad, har en befolkningstæthed pr. km2 på næsten nul, noget af det vanskeligste
terræn, der findes, bjerge, som strækker sig over hundredvis af kilometer, og sandområder,
der dækker hundredtusindvis af kvadratkilometer. Det er et meget fjendtligt område med
et særdeles barsk klima.
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Temperaturen kan ligge på blot 1 grad i december og 50 grader i skyggen fra februar og
frem.

Den eneste aktivitet i regionen består i intensivt opdræt i et af de mest barske miljøer, der
findes. Dette års tørke kostede os f.eks. 50 % af vores besætninger i Sahel-Sahara-regionen.

Lokalbefolkningerne har usikre levevilkår, og de unge har ikke andet valg end at melde sig
som soldater i alle mulige kriminelle grupper. De unge er fortsat et vigtigt fokusområde.

Mali ligger i den central-vestlige del af Sahel-Sahara-regionen, som dækker et areal på

650 000 km2 eller 70 % af vores lands samlede areal.

Mali er et transitområde, og lad mig i dag understrege, at også mit land både er gidsel og
offer for de grænseoverskridende trusler, der kommer andre steder fra, og som egentlig er
beregnet på andre regioner og andre kontinenter. Disse trusler er primært cigaretsmugling,
menneskesmuglere, der smugler illegale indvandrere til Europa, narkotika fra Sydamerika
og salafistiske grupper fra Maghreb.

De kommer til udtryk i form af gidseltagninger og snigmord, men deres vigtigste egenskab
er deres ekstreme mobilitet – de bevæger sig langs grænserne mellem landene.

Ingen af de trusler, som jeg lige har nævnt, stammer fra vores land. Ingen af dem er direkte
rettet mod os. Mali er et sekulært land, selvfølgelig med et stort muslimsk flertal. Islam er
blevet praktiseret siden det niende århundrede. Vi har altid praktiseret islam i fred og ro
og frem for alt med respekt for mennesket.

Derfor kan vi ikke forstå den islamiske fundamentalistiske ideologi, der bliver prædiket i
Sahel-Sahara-regionen.

(Bifald)

Den har stadig ikke haft nogen stor religiøs betydning, men hvor længe vil det gøre sig
gældende? Det er det spørgsmål, vi skal besvare.

Landene i Sahel-Sahara-regionen, herunder Mali, har længe forsøgt, både på det
menneskelige plan og på det materielle og økonomiske plan, at begrænse
usikkerhedsfænomenet, hvis grænseoverskridende karakter må siges og erkendes at være
ved at antage et meget foruroligende omfang. Fænomenets omfang berettiger Mali til at
udarbejde og vedtage en national politik til bekæmpelse af usikkerhed og terrorisme i
Sahel-Sahara-regionen.

Denne politik vil i alt væsentligt være baseret på støtte til befolkningerne for at sikre, at de
påtager sig et ansvar for sikkerhedspolitikken, på bistand til sårbare befolkninger ved at
opfylde deres grundlæggende behov og frem for alt ved at give langsigtet adgang til
grundlæggende sociale tjenesteydelser, på vedtagelse af nye foranstaltninger til
gennemførelse af denne sikkerhedspolitik, på styrkelse af genopretningsprogrammer for
håndvåben og lette våben som en del af kampen mod deres spredning og på etablering af
et subregionalt samarbejde for at sætte os i stand til at iværksætte tiltag på lokalt niveau.

For at vise, hvor vigtige disse sikkerhedsspørgsmål er, har Mali oprettet et center, der skal
foretage analyser og fremsætte forslag om kampen mod terrorisme og andre trusler, og
som aflægger rapport til republikkens præsident. Dette initiativ støttes af EU, som vi
lykønsker og takker, og visse af de medlemsstater, der er repræsenteret her.
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Vi har desuden også oprettet et nationalt kontor til forebyggelse af narkotikahandel og
styrket vores juridiske rammer.

I overensstemmelse med de strategiske prioriteter i programmet til forebyggelse mod
usikkerhed og terrorisme har Mali indført et nødprogram – som vi har kaldt PIRIN – for
at reducere usikkerheden og bekæmpe terrorismen i det nordlige Mali i perioden 2010 til
2012.

PIRIN's overordnede mål er at reducere årsagerne til usikkerhed i det nordlige Mali væsentligt
eller helt udrydde dem ved at gennemføre stærke tiltag på sikkerhedsområdet og frem for
alt, vil jeg gerne understrege, i forbindelse med udviklingen af fællesskabet.

Den strategi, der skal udvikles, vil først og fremmest være baseret på statsadministrationens
ansvarlige og frem for alt rationelle besættelse, den øgede mobilitet af de tropper, som er
involveret i forebyggelse eller indgreb, oprettelsen af et relevant netværk i målområdet
med infrastruktur til de væbnede styrker og sikkerhedsstyrkerne samt mobiliseringen af
samfundet med henblik på at dæmpe de religiøse sekters og kriminelle gruppers indflydelse.

For så vidt angår finansiering af nødprogrammet, vil regeringen i Republikken Mali og de
lokale myndigheder for vores vedkommende betale omkostningerne til personale,
operationer og administrative, sociale og fælles faciliteter.

Projektet vil blive forvaltet af et ad hoc-organ i form af en taskforce, der kan få
sektorbudgetstøtte og koordinere flere intervenienter og ministerier.

Forvaltningen af Sahel-Sahara-regionen drejer sig primært om en klar og objektiv analyse
inden for rammerne af det, som frem for alt er en fælles vision. Derfor foreslog jeg i 2006
personligt en konference om udvikling og fred i Sahel-Sahara-regionen.

Vi må fordele ansvaret i dag. Der er ikke noget land i Sahel-Sahara-regionen, som bliver
skånet, men der er heller ikke noget land, som kan handle på egen hånd mod de forskellige
trusler.

Det er imidlertid vigtigt at fremhæve den væsentlige mangel på subregionalt samarbejde i
forhold til de grænseoverskridende udfordringer.

Det er også vigtigt at understrege, at denne kamp mod terrorisme ikke blot handler om
sikkerhed. Vi har set begrænsningerne ved den tilgang.

Kampen mod terrorisme drejer sig primært om, at valgte repræsentanter, lokale
myndigheder og befolkninger forpligter og engagerer sig. Grundlaget for denne kamp vil
dog være lokal udvikling, så vi kan tilbyde alternativer til samfundene i nord og særlig til
de unge.

Ved at uddanne befolkningen kan vi helt sikkert styrke vores operationelle og logistiske
evner samt vores informationsindsamlingsevner, men de lande, der ligger i
Sahel-Sahara-regionen, er i bund og grund ansvarlige for kampen mod kriminelle netværk.

Tidligere understregede jeg behovet for at tilbyde indbyggerne i de golde områder i
Sahel-Sahara-regionen en bedre fremtid. Lad mig dog tilføje, at denne forhåbning om social
fremgang og velfærd deles af alle vores landsmænd.

Derfor skal spørgsmålene om udvikling og særlig opfyldelse af millenniumudviklingsmålene
behandles på højeste niveau.

49Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



Mali har iværksat en række initiativer for at fremskynde sit program. Disse omfatter
initiativet i de 166 landkommuner, der står over for flest sikkerhedsproblemer, initiativet
om "millennium-landsbyer" og initiativet inden for sundhed, som vi har kaldt COMPACT.

Vi er sikre på, at det ikke er alle målene, der vil blive nået, men vi har gjort store fremskridt
både i Mali og i Afrika som helhed med hensyn til at tilvejebringe uddannelse, reducere
forekomsten af aids og frem for alt tilvejebringe adgang til drikkevand.

Vi har store forhåbninger til det topmøde, der finder sted om nogle få dage i New York,
hvor målet er at fremskynde gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene Det er efter
vores mening afgørende, at vi koncentrerer indsatsen om de lande og regioner, der halter
bagefter, sådan som EU understreger det i forårspakken.

Om to uger fejrer Mali 50-års dagen for sin uafhængighed – jeg vil gerne påpege, at
Forbundsrepublikken Tyskland faktisk var det første land, der anerkendte Mali, to dage
efter vores uafhængighed eller den 24. september 1960 for at være helt nøjagtig – og mit
land er taknemmeligt over for EU for den væsentlige rolle, som det har spillet i udviklingen
heraf.

At De i dag viser os den ære at byde os velkommen ved Parlamentets plenarmøde fylder
mig med store forhåbninger til Deres ønske om og vores evne til at gå endnu længere på
baggrund af tillid og frem for alt venskab.

Formanden.   – Mange tak, hr. præsident. De sagde, at De hilser den politiske dialog mellem
EU og Mali velkommen. Vi siger det samme. Vi hilser den politiske dialog velkommen. De
talte om reformer i Deres land. Disse er nødvendige overalt, også her i EU. De henviste til
etableringen af et politisk kompromis for en bedre fremtid for Afrika. Vi hilser dette
velkommen, for det er det, vi gør her i EU. Det er noget, vi har gjort i de sidste 60 år. Vi
hilser Dem velkommen som en sand repræsentant for et demokratisk Afrika. Tak fordi De
kom og holdt Deres tale på vores plenarmøde.

(Bifald)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
Næstformand

6. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

6.1. Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen – kodificeret tekst
(A7-0222/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)

6.2. Autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede
til at være i omløb (A7-0212/2010, Slavi Binev) (afstemning)

6.3. Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (A7-0242/2010, Iuliu Winkler)
(afstemning)
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6.4. Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import
af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne
(A7-0232/2010, Danuta Maria Hübner) (afstemning)

6.5. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2010, del 1: BEREC (Sammenslutningen af
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation)
(A7-0240/2010, László Surján) (afstemning)

6.6. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet
(A7-0244/2010, Bernhard Rapkay) (afstemning)

– Før afstemningen:

Viktor Uspaskich (ALDE).   – (LT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er under
politisk angreb. Ordføreren lyver om, at jeg ikke har fremlagt nogen beviser. Retsudvalget
forhindrede mig i at kommentere på denne betænkning på udvalgsmødet. Jeg er blevet
officielt anerkendt som et offer for politisk forfølgelse, officielt, i henhold til den europæiske
konvention.

Sagen blev ikke anlagt af politiet, men af den korrupte og politiserede afdeling for
statssikkerhed. Denne afdeling forsøgte at bortføre mig ulovligt midt om natten, og under
valget forhindrede retten mig i at mødes med vælgerne, men jeg fik tilladelse til at rejse til
Thailand og Indonesien under valget. Ordføreren beder Dem om at overtræde seks
foregående beslutninger fra Parlamentet. Parlamentet har aldrig før ophævet immuniteten
for politiske ledere i sådanne tilfælde.

Dette er ikke det, jeg sagde i udvalget. Jeg fik overhovedet ikke lov til at kommentere på
denne beslutning i udvalget. Jeg er blind. Beslutningen blev taget uden mig ligesom i Stalins
tid.

6.7. Aftale mellem EU og Japan om gensidig hjælp i straffesager (A7-0209/2010,
Salvatore Iacolino) (afstemning)

– Før afstemningen:

Salvatore Iacolino,    ordfører. – (IT) Hr. formand! Jeg kan forsikre Dem alle om, at mit
indlæg vil være kort.

Fordi dette er den første aftale mellem EU og Japan, er dens symbolske værdi ikke uden
betydning. Den er en vigtig aktivitet, der ganske givet udgør et kritisk øjeblik i vores kamp
mod organiseret kriminalitet. Der er opnået balance mellem de mest forskellige behov,
som tillader, at produktet bliver betragtet i fuld overensstemmelse med forventningerne.

Af den årsag skal den selvfølgelig godkendes, for den repræsenterer helt bestemt et specifikt
trin mod det, som begge lande ønsker, nemlig at modernisere retssystemet, mere specifikt
gennem anvendelse af bilaterale aftaler.

6.8. Sammenkobling af selskabsregistre (A7-0218/2010, Kurt Lechner) (afstemning)
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6.9. Udvikling af jobpotentialet i en ny bæredygtig økonomi (A7-0234/2010,
Elisabeth Schroedter) (afstemning)

– Før afstemningen:

Elisabeth Schroedter,    ordfører. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
henlede Deres opmærksomhed på den historiske karakter af denne afstemning. Vi har her
i Parlamentet taget initiativ til grønne job, og nu baner vi vejen for disse job og skaber nyt
spillerum for bæredygtige job og godt arbejde.

I den forbindelse følger vi eksemplet fra Blue Green Alliance i USA. Miljøforandringerne
vil skabe nye job og fastholde eksisterende job. Seks udvalg her i Parlamentet har arbejdet
med denne betænkning. Jeg vil gerne takke alle de ordførere og skyggeordførere, som har
været aktivt involveret i dette, og det glæder mig, at det belgiske formandskab allerede har
tilkendegivet, at det vil tage Parlamentets initiativ op, og at Rådet vil tage sagen op med
henblik på dens vedtagelse på topmødet i december og dens medtagelse i konklusionerne.
Dette er et parlamentsinitiativ for fremtiden.

6.10. EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked
(A7-0216/2010, Rafał Trzaskowski) (afstemning)

– Før afstemningen:

Rafał Trzaskowski,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg vil bare takke formanden for
Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Malcolm Harbour, for at gå forrest
på dette område og takke alle skyggeordførerne, som jeg havde et forbilledligt samarbejde
med.

6.11. Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea
(A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)

– Før afstemningen om udkastet til lovgivningsmæssig beslutning:

Pablo Zalba Bidegain,   ordfører. – (ES) Hr. formand! Frihandelsaftalen med Sydkorea vil
åbne muligheder for både europæisk og koreansk industri, men for at undgå negative
virkninger for europæisk industri er det væsentligt at have en effektiv beskyttelsesklausul.

Alle de politiske grupper besluttede enstemmigt i sidste uge, at tiden var kommet til, at
Parlamentet formulerede en holdning på plenarmødet til de ændringsforslag, der blev
vedtaget i juni i Udvalget om International Handel med 27 stemmer for og kun én, der
undlod at stemme, da dette er afgørende for, at beskyttelsesklausulen kan blive anvendelig
og effektiv.

Som De er klar over, skal vi udelukkende stemme om ændringsforslagene og i
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57 udsætter vi afstemningen om den
lovgivningsmæssige betænkning til den anden mødeperiode i oktober.

Samtidig besluttede vi enstemmigt ikke at lukke døren for en mulig aftale ved
førstebehandlingen, hvilket vi mener, er absolut muligt. Til det kræves imidlertid, at vi
sender et klart signal om enhed og styrke fra alle politiske grupper.

Derfor er det vigtigt, at Parlamentet som helhed bakker fuldt ud op om hele pakken af
ændringsforslag.
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Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Som kommissær De
Gucht mindede om i går, så hilser Kommissionen det frugtbare samarbejde med Parlamentet
om denne sag velkommen. Afstemningen i dag vedrører kun ændringsforslagene og ikke
hele forslaget til lovgivningsmæssig beslutning med henblik på at bringe synspunkterne
tættere på og måske nå til enighed ved førstebehandlingen. Den første trepartsforhandling
fandt sted den 30. august, og den næste forventes omkring den 22. september.

På nuværende tidspunkt ønsker Kommissionen ikke at udtale sig offentligt for at lade
trepartsforhandlingerne spille deres rolle fuldt ud. Kommissionen tager et standpunkt,
udtaler sig og forpligter sig om nødvendigt under afstemningen ved førstebehandlingen.

(Parlamentet vedtog forslaget)

6.12. Rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende
fødevareforsyningskæde i Europa (A7-0225/2010, José Bové) (afstemning)

– Før afstemningen om punkt 21:

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne bede om, at der bliver tilføjet
nogle få ord til punkt 21. Teksten ville så lyde som følger:

"Mener, at salg til under købsprisen på landbrugsprodukter bør forbydes på fællesskabsplan."

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

6.13. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og
funktionsmåde (A7-0236/2010, Miguel Portas) (afstemning)

6.14. Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på
det civil- og handelsretlige område (A7-0219/2010, Tadeusz Zwiefka) (afstemning)

6.15. Social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper
(A7-0221/2010, Antonyia Parvanova) (afstemning)

6.16. Kvindernes rolle i et aldrende samfund (A7-0237/2010, Sirpa Pietikäinen)
(afstemning)

6.17. Journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa
(A7-0223/2010, Morten Løkkegaard) (afstemning)

Formanden.   – Afstemningstiden er afsluttet.

7. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Hr. formand! Mange tak. Jeg anmodede om at
afgive stemmeforklaring om hr. Lechners initiativbetænkning, fordi jeg mener, at den er
overordentlig vigtig, og jeg antager, at der nu afgives stemmeforklaringer om
Lechner-betænkningen, eftersom De har henvendt Dem til mig. Tak skal De have.
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Hr. Lechners initiativbetænkning, som vi drøftede her i går, er efter min mening kort sagt
overordentlig vigtig. I denne betænkning foreslås en sammenkobling af selskabsregistre
eller lignende registre over juridiske og fysiske personer i de forskellige medlemsstater med
det formål at tilvejebringe en pålidelig og troværdig informationskilde om en gruppe
potentielle handelspartnere, forbrugere eller kreditorer, hvilket skaber gennemsigtighed
og retssikkerhed i forbindelse med juridiske og kommercielle forbindelser.

En forudsætning for, at det indre marked fungerer, er, at der fastlægges et grundlæggende
sæt data om hver enkelt registreret enhed, og derfor også, at selskabsregistrene
sammenkobles. Jeg har også støttet denne betænkning, fordi den indeholder et forslag om
at integrere de europæiske selskabsregistre i det såkaldte e-justice-projekt, hvilket sikrer
en bedre gennemførelse af dette tiltag.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Hr. formand! Jeg er sikker på, at De kan huske den
fantastiske scene i filmen Dr. Zhivago, hvor bedsteborgerne og aristokraterne drikker
champagne i det varme, gyldne lys på en restaurant, mens folk gør oprør udenfor i det
omgivende mørke. Da jeg lyttede til vores forhandling her til morgen, var det ikke første
gang, at jeg blev mindet om det filmøjeblik.

Vi har lige haft en undersøgelse fra Eurobarometer, som viste, at tilliden til EU befinder sig
på et historisk lavpunkt. Det er nu et fåtal af EU-borgerne, der mener, at EU er til gavn. Men
vi hørte fra hr. Verhofstadt, hr. Daul og andre, at det er fordi, vi ikke gør nok, for de vil
have Europa til at gøre mere. Vi hørte fra kommissionsformanden, at det alt sammen var
nationalstaternes skyld. Jeg formoder, at det ligger i menneskets natur ikke at forsøge at
bebrejde sig selv for sin egen upopularitet, men det ville have været rart at få en eller anden
form for signal om, at krisen kunne have noget at gøre med euroen, med redningsplanerne,
med hvor uretfærdigt det er, at de offentlige midler skubbes rundt med den samme
egenmægtighed, som vi afviser valgresultater med.

Tillad mig at slutte af med Edmund Burkes ord, som forekommer usædvanligt rammende
for vores aktuelle utilfredshed: "Fordi et halvt dusin græshopper sidder under en bregne
og får en hel mark til at genlyde af deres skingrende musik, medens tusinder af kreaturer
hviler i skyggen af britiske ege og tygger drøv i stilhed, må De endelig ikke forestille Dem,
at de, der støjer, er markens eneste beboere".

Betænkning: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Akilleshælen ved aftalen med Korea er
godtgørelsen af toldtarifferne eller fritagelsen fra tarifferne, særlig hvad angår produkter,
der er importeret til Korea fra Kina, og som er svære at overvåge og forventes at skade den
europæiske industri. Dette åbner markedet på en hidtil uset måde, som tilmed ikke er til
gensidig fordel for EU. Derfor støtter jeg ikke undertegnelsen af en sådan aftale med Korea.
I betænkningen fra Udvalget om International Handel forsøges det at henlede
opmærksomheden på disse problemer og lette gennemførelsen af
beskyttelsesforanstaltninger. Aftalen skal ændres i den henseende, før vi ratificerer den.
Ellers saver vi den gren, som den europæiske industri – og ikke blot bilindustrien – sidder
på, af. Jeg hilser udsættelsen af afstemningen velkommen. Den er et fornuftigt skridt.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Hr. formand! Jeg vil gerne være helt sikker på, at de,
der under stemmeforklaringerne ønsker at tale om to betænkninger, kan gøre dette.

Jeg taler om Binev-betænkningen og Winkler-betænkningen. Eftersom vi begyndte med
de efterfølgende betænkninger, ville jeg sikre mig, at jeg fik lov til at tale, ellers…
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(Formanden informerede taleren om, at det i medfør af artikel 170, stk. 3, i forretningsordenen ikke
ville være muligt at afgive stemmeforklaringer om de to nævnte betænkninger)

Så der bliver altså ikke nogen stemmeforklaringer om disse to betænkninger.

Betænkning: José Bové (A7-0225/2010)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Hr. formand! Tak, og undskyld mig. Med mit indlæg vil
jeg gerne fremhæve, hvordan den progressive udhuling af de europæiske landbrugeres
indtægter på trods af de stigende fortjenester i den agroindustrielle sektor skaber en
bekymrende økonomisk marginalisering af landbrugsarbejderne med en deraf følgende
opgivelse af landbrugsaktiviteterne.

Dette kræver derfor en kursændring, hvilket Parlamentet selv anerkender, og hvilket er
fremhævet i den betænkning, der undersøges og stemmes om i Parlamentet her til morgen
– som jeg gerne vil udtrykke min støtte til – med grundige forklaringer og forslag på både
lovgivnings- og afdelingsniveau.

Vi skal virkelig bekæmpe den globale spekulation i råvarer og garantere
forsyningssikkerheden. Derudover skal der også sikres en større prisgennemsigtighed, ikke
blot for at give landbrugerne retfærdighed og værdighed, men også for at korrigere de
alvorlige skævheder i forbindelse med forhandlingsposition og for at forhindre misbrug
mellem de forskellige aktører.

Landbruget skal anerkendes som en sektor med økonomisk og social stabilitet, og det skal
genvinde sin indflydelse i den europæiske og globaliserede kommercielle sammenhæng.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg mener, at vi har truffet en god beslutning i dag,
en, der er god for landbrugerne, god for forbrugerne, men også god for den europæiske
økonomi som helhed. Det vigtigste aspekt ved denne initiativbetænkning er det politiske
signal, som den sender. Det er et signal til værdikæden om, at også landbrugerne, og særlig
landbrugerne, har ret til en passende aflønning for deres arbejde. Den nuværende situation
må ikke fortsætte.

Jeg har absolut intet imod tilvejebringelse og køb af lavprisfødevarer, der er pengene værd,
men her skal der lægges vægt på, at de er pengene værd. Men enhver, der sælger fødevarer
under deres energiværdi, hvis energiudnyttelsen af fødevarerne med andre ord ville give
flere penge end markedsføringen heraf, så er der noget, som ikke er rigtigt i systemet. I så
fald er konkurrencen ikke retfærdig. Hvis konkurrencen ikke er retfærdig, så må politikerne
træde til. Det er netop indholdet af det forslag, vi har vedtaget i dag.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg støttede også Bové-betænkningen
og kan gentage min kollega, hr. Jahrs bemærkninger.

Dette sender et meget stærkt signal til alle, både inden for politik og den økonomiske kæde,
om, at Parlamentet mener det alvorligt. Vi havde en målrettet forhandling i går aftes. Det
er ikke alle, der er enige i hele indholdet i betænkningen, men vi er alle enige om, at
landbrugerne ikke må fortsætte med at blive presset. Blodet bliver bogstavelig talt presset
ud af dem lige for tiden. De får mindre og mindre af den slutpris, som vi alle betaler for
vores fødevarer i supermarkederne, og den situation skal stoppes.

Vi er nødt til at kigge på de dominerende aktørers rolle. Vi har brug for en ombudsmand
for fødevaresektoren, og vi må se på, hvad det globale marked gør for vores
fødevareproducenter. Vi må undersøge konkurrencelovgivningen. Det glæder mig, at
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denne betænkning fik den forhandling og den støtte, som den har fortjent, her i Parlamentet.
Det er et vigtigt skridt i retning af opbakning til den seneste tids retorik.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Jeg støttede betænkningen om rimelige
indkomster for landbrugere, og det glæder mig, at Europa-Parlamentets Udvalg om
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter interesserer sig for den dårligt fungerende
fødevarekæde og modsætningen mellem lave indkøbspriser for landbrugere og høje priser
for forbrugerne. Jeg vil dog gerne endnu en gang understrege, at landbrugerne fra EU 12
udsættes for uacceptabel forskelsbehandling og ulige konkurrence på grund af de højere
subsidier, som EU 15 modtager. Det er svært for tjekkiske kunder at få f.eks. mælk,
grøntsager, æg og andre varer fra de tjekkiske landbrugere, fordi de multinationale kæder
foretrækker varer fra EU 15-landene, som er mere subsidierede og derfor billigere. Dette
skal ændres så hurtigt som muligt.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak. Jeg mener, at denne
betænkning, der omhandler rimelige indkomster for landbrugere, er absolut væsentlig,
særlig fordi priserne på landbrugsprodukter er steget kraftigere, omkostningerne er steget
kraftigere end det beløb, som landbrugerne får for deres produkter. I den situation er det
faktisk de store detailkæder, der ikke mister noget gennem denne proces. Jeg vil gerne sige,
at det altid har været EU's målsætning at forbedre landbrugernes indkomster, men vi kan
se, at det er umuligt at opfylde disse kriterier for udvikling af landdistrikterne. De ressourcer,
der anvendes til landbruget, stiger fortsat, men der opnås ingenting. Landbrugere fra flere
af de nye EU-medlemsstater, herunder Letland, er de klare tabere sammenlignet med
industriproducenter og deres kolleger i de økonomisk stærkere europæiske lande, der har
råd til at give dem yderligere støtte. På den måde vanskeliggøres gennemførelsen af EU's
samhørighedsprincip også i betydelig grad. Jeg glæder mig også særlig over erklæringen i
betænkningen om, at de fortjenester, som forsyningskæderne og engroshandlerne samler
sammen på landbrugernes bekostning, skal offentliggøres.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det glæder mig at kunne støtte denne betænkning.
Titlen "Rimelige indkomster for landbrugere" siger det hele og tilkendegiver, at indkomsterne
er og i lang tid har været urimelige.

Heldigvis er vi på vej i den rigtige retning. Fortjenesterne skal fordeles rimeligt mellem
producenterne, forarbejdningsvirksomhederne og detailhandelen, hvilket ikke sker lige
for tiden. Denne betænkning sender i det mindste et ordentligt signal, og så kan vi gå videre
derfra.

Når vi har opnået det, håber jeg, at vi kan fastlægge en stærk og velfinansieret fælles
landbrugspolitik med henblik på at sikre bæredygtigheden af familielandbruget og
fødevareforsyningssikkerheden fremover. Vi er kommet godt fra start i dag. Med tiden kan
vi forhåbentlig opfylde forventningerne.

Betænkning: Miguel Portas (A7-0236/2010)

Romana Jordan Cizelj (PPE).    – (SL) Hr. formand! Jeg har stemt for betænkningen om
anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og
funktionsmåde. For mange er europæisk solidaritet et abstrakt koncept, men det er en
mekanisme, der skal gavne de enkelte europæiske borgere direkte, særlig nu, hvor de er i
knibe og befinder sig i en vanskelig situation.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA56



Fonden har dog vist sig ikke at fungere ordentligt, og derfor forventer jeg, at Kommissionen
tager kravet om en midtvejsrevision af fondens funktionsmåde og en revision af
lovgivningen alvorligt.

Jeg har mine forbehold angående fondens uafhængighed. De vedrører dens ubegrænsede
varighed. Jeg mener, at fonden er en politisk reaktion på den aktuelle situation, og at EU i
fremtiden skal fremme beskæftigelsen gennem andre instrumenter. Den europæiske
økonomis konkurrenceevne skal sikres. Vi skal passe på, vi ikke indfører en mekanisme,
der imødekommer dem, som ikke tilpasser sig de omskiftelige globale omstændigheder.
Det er i den sammenhæng, jeg afgiver min stemme.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Hr. formand! Som skyggeordfører for Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) på denne initiativbetænkning vil jeg først gerne
takke ordføreren for det vigtige arbejde, som han gjorde i starten, særlig i forbindelse med
alle de politiske grupper.

Jeg mener, at denne betænkning indeholder nogle vigtige punkter for en forbedring af Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i lyset af midtvejsevalueringen. Disse
gennemførelsesforslag er i overensstemmelse med mine egne konklusioner i sager, som
jeg har gennemgået i 2010 i Budgetudvalget, og de stemmer overens med behovet for at
forenkle og fremskynde de procedurer, der vedrører fonden.

På baggrund af den særlig vanskelige økonomiske situation for de europæiske virksomheder
og det stigende antal anmodninger om støtte fra medlemsstaterne mente jeg, at det var af
afgørende betydning at fremhæve i betænkningen, at fonden skal forlænges indtil 2013
for arbejdstagere, der mister deres arbejde som følge af den økonomiske krise.

Endelig opfordres de europæiske institutioner til at sende et stærkt signal for at stimulere
den økonomiske genopretning, og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
er et vigtigt budskab til vores borgere.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak. Når vi tager højde for, at
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at
reducere arbejdsløshedstruslen og skabe flere jobmuligheder for mennesker, der lider under
globaliseringen, er det stadig bekymrende, at de 500 mio. EUR, som hvert år sættes til side
til Globaliseringsfondens formål, anvendes i så lav grad, og at der er ikke mindre end ni
lande, som ikke engang har indsendt en enkelt ansøgning. Denne positive start, hvor
Kommissionen efter krisens udbrud besluttede at gøre mekanismen for betalinger fra
fonden lettere og enklere samt at forbedre den, skal helt klart fortsættes. Dette arbejde skal
imidlertid fortsættes. Jeg mener, at dette særlig er tilfældet i sammenhæng med de nye
medlemsstater, som har mange små og mellemstore virksomheder, hvor det ikke er mange
mennesker i en enkelt virksomhed, der mister deres job, men mange mennesker i mange
virksomheder, som mister deres job. Det er netop dette aspekt, der skal forbedres yderligere,
så Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen virkelig kan anvendes i de lande,
hvis bruttonationalprodukt er lavere end EU-gennemsnittet.

Betænkning: José Bové (A7-0225/2010)

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Hr. formand! I dag har vi vedtaget en vigtig
betænkning om rimelige indkomster for landbrugere og en bedre fungerende
fødevareforsyningskæde i Europa. En effektivt fungerende fødevareforsyningskæde er ikke
blot et resultat af længden på den vej, som landbrugsprodukterne følger, fra marken til
forarbejdning, engroshandel, detailhandel og forbrugerens bord, men også af dens særlige
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beskaffenhed og kompleksitet. Landbrugsproduktionen er i vidt omfang afhængig af de
naturlige og klimatiske forhold, som landbrugerne kun har meget begrænset indflydelse
på. Fødevareforarbejdningsindustrien dikterer priserne over for landbrugerne, mens
distributørerne gør det samme over for både forarbejdningsvirksomhederne og forbrugerne.
Derfor er det vigtigt at analysere priserne og overvåge deres gennemsigtighed. Det betyder
ikke, at lovgivningen om det frie marked overtrædes, men monopoleffekten af mellemmænd
begrænses. Der indføres for øjeblikket overvågnings- og tilsynsinstitutioner på de finansielle
markeder. Nogle ønsker, at overvågningen og tilsynet fjernes fra landbrugsmarkedet. Disse
mennesker tager ikke højde for, at producenterne er små og uafhængige, og at de bliver
tabere i forhold til magtfulde handelsinteresser og lider enorme tab.

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

Bruno Gollnisch (NI)  . – (FR) Hr. formand! Hr. Zwiefkas betænkning vidner om stor
dygtighed og et stort arbejde i forbindelse med undersøgelsen af eksisterende lovgivning,
internationale konventioner – særlig Haagerkonventionen – og retspraksis, hvor visse
aspekter til tider må siges at være modstridende.

I virkeligheden løser denne betænkning kun en del af problemet. Hvis der er et område,
hvor den europæiske lovgivning har fuldstændig legitimitet, er det ikke harmoniseringen
af den materielle ret, som ville resultere i en standardisering af lovgivningen i alle
medlemsstaterne, men af reglerne vedrørende konflikter om kompetenceområde – primært
for at finde ud af, hvilken domstol der har kompetence – og for det andet af lovvalgsreglerne,
med andre ord fastlæggelse af, hvilke love der finder anvendelse.

Hvilken lov finder anvendelse i sager om kontrakter, herunder når folk befinder sig
forskellige steder? I sager om ejendom, uanset om det er fast ejendom, løsøre eller immateriel
ejendom – hvilket er, hvad industriel ejendomsret er? I sager om kontrakter, selv når de
kontraherende parter befinder sig forskellige steder?

Alt dette skal reguleres af en europæisk kodeks. Indtil vi har denne europæiske kodeks for
den internationale privatret, står vi over for betydelige problemer. Denne betænkning har
den fordel, at den delvist løser dem, for så vidt angår eksekvaturproceduren.

Betænkning: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Jeg er enig med forfatteren til betænkningen
i, at kvinder fra etniske mindretal i EU lider under forskellige former for forskelsbehandling,
og at det er vores pligt at forsøge at forbedre deres vilkår, særlig hvad angår adgang til
uddannelse, arbejdsmarkedet, social sikring og sundhed. I betænkningen opfordres
Kommissionen imidlertid også til at indsamle statistiske data kategoriseret efter etnisk
gruppe. Chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder forbyder udtrykkeligt
indsamling af data grupperet efter race.

Jeg vil derfor gerne stille to spørgsmål. Kan Kommissionen foretage en sådan analyse uden
at overtræde den internationale lovgivning, eller er det her et forsøg på at ændre den
relevante artikel i chartret, så det bliver muligt at foretage disse analyser? Er forfatteren
eller hele denne forsamling overhovedet opmærksom på denne modsætningsfyldte
situation? På trods heraf stemte jeg for betænkningen.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Hr. formand! Jeg stemte imod Parvanova-betænkningen om
social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper, eftersom denne
betænkning – i lighed med næsten alle politisk korrekte initiativer af denne art – virker
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imod hensigten. Det grænser f.eks. til det latterlige, at ordføreren gør sig så stor umage for
at undgå at bruge ordet "islam". Et andet eksempel er anerkendelsen af, at kvinder fra etniske
mindretal forskelsbehandles af mænd fra de samme mindretal. Ifølge betænkningen er der
ikke nogen som helst begrundelse for vold på baggrund af sædvane, traditioner eller religiøse
hensyn, men man undgår at sætte fingeren på det og sige det ligeud: Mange af islams
principper kan ikke integreres i vores europæiske samfund. Indtil vi i Parlamentet ser
sandheden i øjnene, er alle de foranstaltninger, der er rettet mod integration af kvinder fra
islamiske lande, dømt til at slå fejl fra starten.

Betænkning: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! I dag anses ældre mennesker alt for ofte
med urette som ineffektive og uegnede til at arbejde, selv om EU-lovgivningen er imod
aldersdiskriminering. Den enorme merværdi, som de skaber for nationaløkonomierne
takket være deres mangeårige erfaring, er glemt. I den sammenhæng og på grund af den
fortsatte kønsdiskriminering befinder kvinderne sig i en særlig vanskelig situation på
arbejdsmarkedet. Derudover lever kvinder ifølge statistikken længere end mænd, hvilket
betyder, at de i højere grad har problemer med fattigdom og lavere pensionsudbetalinger,
fordi de har fået lavere lønninger end mænd i de samme stillinger. Alle disse problemer
gør sig særlig gældende i landdistrikter. I forbindelse med ovennævnte glæder det mig, at
der udarbejdes beslutningsforslag, som minder os om dette problem og mobiliserer os til
at gøre en fortsat indsats for at forbedre den nuværende situation.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg støtter denne betænkning og ønsker
især at henlede opmærksomheden på tre punkter, som efter min mening er virkelig vigtige
i betragtning af iveren efter at sende ældre mennesker på plejehjem frem for at se efter dem
i samfundet eller i deres egne hjem. Punkt 17, 19 og 25 er særlig opmuntrende i den
henseende. Vi skal sikre os, at tilgangen til pleje af de ældre er rettighedsbaseret. Vi skal
sikre, at de ældre kan leve selvstændigt i deres egne hjem, og at der findes støtte til, at de
kan gøre dette. Vi skal ikke tillade, at der skabes profit på, at de ældre flyttes til den private
plejesektor.

Jeg vil også gerne gøre opmærksom på punkt 13, kombinering af arbejde og pleje. Må jeg
forslå Parlamentet og mange parlamenter i hele Europa – og andre steder – at vi ser nærmere
på en kombinering af politisk arbejde og pleje. Jeg vil gerne undersøge, hvor mange
mennesker her i Parlamentet der både har en plejerolle og en politisk rolle. Der er langt
imellem dem.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Hr. formand! Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
indeholder nogle meget vigtige principerklæringer.

Den første er, at ældre mennesker, selv om aldring normalt anses for at være noget negativt,
udgør en økonomisk og social ressource, som vi trækker på, men ikke anerkender, at den
økonomiske krise har mere alvorlige konsekvenser for kvinder og særlig ældre kvinder, at
der ikke bør eksistere aldersdiskriminering i forbindelse med integration, og at kvinder har
større risiko for fattigdom og frem for alt begrænsede pensioner, selv om de er grundpillerne
i velfærden.

I denne betænkning foreslås en vigtig metode til at hjælpe med at puste nyt liv i nationernes
Europa og dermed i befolkningernes Europa, alle befolkningernes Europa. Metoden
indebærer udvikling af en tilgang til fastlæggelse af vurderinger, statistikker og data på
baggrund af opmærksomhed omkring kønsbestemte uligheder i alderdommen, hvilket
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navnlig skyldes akkumulerede kønsbestemte skævheder gennem hele livet. Den betragter
også vedtagelse af en livscyklus-tilgang, hvor der tages hensyn til sammenhængen mellem
aldring og køn, som vejen fremad i aldringspolitikken.

Der anmodes om tre grundlæggende og vigtige aspekter i dette beslutningsforslag, nemlig
at der udvikles en mekanisme til at sikre akkumuleringen af pensionsrettigheder, også i
perioder hvor en person har plejeopgaver, at der tages højde for kønsaspektet i forbindelse
med reformer af pensionssystemerne, og at pensionsalderen tilpasses, samt at der udbetales
løn for plejeopgaver.

Dette er en meget vigtig oplysning, for så vidt enkelte medlemsstater, særlig Italien, er ved
at tilpasse deres nationale pensionssystemer, så de opfylder de europæiske retningslinjer.
Dette er de rigtige europæiske retningslinjer.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Jeg stemte imod denne betænkning på
grund af vedtagelsen af forslaget om, at staterne skal tage særlig højde for situationen for
ældre lesbiske, biseksuelle og transseksuelle kvinder. Betyder det, at de skal have en højere
status end andre ældre kvinder? Under gårsdagens forhandling understregede jeg, at den
større risiko for fattigdom for kvinder i pensionsalderen skyldes, at de tager sig af familien
og opfostrer børnene, og at deres livsindkomster gennemsnitligt set er lavere end mændenes,
og det skal der laves om på. Dette har dog intet at gøre med deres seksuelle orientering.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det glæder mig at kunne støtte denne betænkning.
Jeg var den eneste deltager i forhandlingen i går aftes, som ikke kom med et indlæg. Årsagen
til, at jeg ikke kom med et indlæg, var, at jeg følte, at titlen på visse måder var misvisende.
I stedet for at tale om kvindernes rolle i et aldrende samfund, drøftede vi i virkeligheden,
hvordan ældre kvinder bliver behandlet i et aldrende samfund.

Nogle af de fremsatte synspunkter var naturligvis fuldstændig berettigede, særlig forskellen
mellem pensionsudbetalingerne til mænd og kvinder, hvilket ikke er acceptabelt i et
demokratisk samfund. Der er dog et stort og presserende behov for yderligere drøftelser
om både mænds og kvinders roller i et aldrende samfund. Der skal tages højde for disse,
særlig i forbindelse med budgetlægningen. Jeg tror ikke, at dette er blevet gjort tidligere.
De økonomiske konsekvenser af et aldrende samfund er ikke blevet behandlet ordentligt.
Dette skal ske i en fart, hvis disse planer ikke skal gå skævt.

Betænkning: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Hr. formand! De, jeg og nogle få andre er her stadig. Jeg
stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at den er vigtig for forholdet mellem
politikere med ansvarsposter og vælgere, og alt dette kan tjene som et centralt element i
vores repræsentative demokrati. Jeg mener, at alt dette er en vigtig forudsætning for at sikre
borgernes fulde, bevidste og demokratiske deltagelse i EU's integrationsproces.

Vi må dog desværre konstatere, at der også ved det seneste europæiske valg var en høj
procentdel, som undlod at stemme, og dette er meget almindeligt i alle de europæiske lande
– og ikke kun i Europa. Det viser tydeligt, hvor få oplysninger borgerne egentlig får om de
europæiske politikker og spørgsmål, og hvor lidt føling de desværre har med vores
institution.

I lyset af at Lissabontraktaten indfører en ny form for borgerdeltagelse i EU's
beslutningsproces, er det vigtigt, at vi gør en indsats for at afhjælpe dette. Institutionen
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skal faktisk stræbe efter at sikre ubegrænset gratis adgang til alle oplysninger offentliggjort
af Kommissionen.

Til sidst vil jeg påpege, hvor vigtigt det er at sikre, at de europæiske institutioner arbejder
sammen med befolkningen og de ansvarlige nationale myndigheder om at forbedre
kommunikationen. Alt dette skal desuden opnås ved at opfordre medlemsstaterne til at
spille en mere aktiv rolle og informere borgerne om sager, der vedrører vores Europa.

Morten Løkkegaard (ALDE)  . – (DA) Hr. formand! Først og fremmest glæder det mig,
at vi i dag har fået vedtaget en betænkning om bedre kommunikation i EU. Jeg har personligt
også stemt for den fælles beslutning med PPE-, S&D- og ALDE-Grupperne, da det er en
betænkning, som giver os et stærkt grundlag. Betænkningen medtager stort set alle de
forslag, som blev vedtaget i marts måned i Kulturudvalget. Dog vil jeg sige, at der undervejs
har været flere kompromiser på bordet, som jeg selvfølgelig havde håbet på holdt hele
vejen til den endelig afstemning. Det kunne ikke lade sig gøre, da stærke lobbyistkræfter i
sidste øjeblik fik gjort visse parter i sagen svage i knæene. Men det noterer jeg mig og
konstaterer og glæder mig over, at disse forslag har medført en god debat, sådan at vi nu
kan gå videre med de 46 forslag til en forbedret EU-kommunikation.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Hr. formand! Som tidligere journalist var jeg særlig
glad for at støtte denne betænkning. Idet jeg kender begge sider af denne diskussion –
tidligere som journalist og nu som politiker – mener jeg, at det er risikabelt at sætte
lighedstegn mellem information og journalistik. Det skal vi være meget forsigtige med.

Min bekymring går for øjeblikket på, at den økonomiske krise gør et enormt antal
journalister arbejdsløse. Det sker i Irland. Lokalaviser og lokale radiostationer skiller sig af
med personale, og der lægges pres på for at komme af med folk. Det betyder, at kvaliteten
af journalistikken lider, fordi folk ikke har tid og ressourcer til at undersøge historier og
lave kvalitetsreportager om emner.

Jeg er bange for, at Europa har en tendens til at gå i forsvarsposition, fordi lokalhistorier
bliver dækket, og europæiske historier ikke gør, medmindre de er relevante for befolkningen
i vores medlemsstater. Det er udfordringen for de valgte medlemmer af Parlamentet – at
gøre vores arbejde relevant derhjemme, for det er yderst relevant.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Hr. formand! Det positive ved denne betænkning er helt
sikkert, at det heri gentagne gange anerkendes, at de nationale parlamenter spiller en stadig
større rolle, og at subsidiaritetsprincippet fremhæves. Den indeholder også forskellige
forslag som f.eks. større gennemsigtighed, offentliggørelse af oplysninger, lettere
akkreditering af journalister osv., hvilket bestemt er værd at støtte. På den anden side
indeholder den idéer, der er ikke så lidt kontroversielle. Betænkningen indeholder et forslag
om at nedsætte en gruppe af korrespondenter, hvis opgave skulle være at dække emnet
EU på en mere opløftende måde. Den indeholder også en opfordring til alle medlemsstaterne
om at have en særlig tjeneste for EU-anliggender, som skulle være ansvarlig for at forklare
EU-politikkers implikationer. Samtidig indeholder den et forslag om øgede bevillinger til
Parlamentets informationskontor. Efter min mening kunne der opnås større resultater
gennem effektivitetsforbedringer og nye metoder og ikke gennem øgede budgetter. Derfor
stemte jeg imod denne betænkning.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak. Jeg glæder mig særlig
over, at denne betænkning minder os om massemediernes forpligtelse til at underrette
befolkningen om, hvad der sker i EU, og at de problemer, som EU står over for, skal
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medtages i skolernes undervisningsplaner. I en situation, hvor der alt i alt er en umådelig
stor mængde oplysninger om EU, spiller Parlamentets informationskontorer i
medlemsstaterne en meget større rolle. Jeg vil også gerne fremhæve behovet for at
kontrollere, hvad der sker på disse kontorer, og hvor effektivt de midler, som EU giver til
disse kontorer, bliver brugt. Det fokus, som betænkningen retter mod tv-kanalen Euronews'
betydning, er også særlig glædeligt. Jeg vil gerne understrege, at denne kanal skal transmittere
præcis sådan som angivet i betænkningen, nemlig på alle de officielle EU-sprog. I Letland
modtager vi f.eks. oplysninger fra denne kanal på russisk, men der er ikke nogen oplysninger
tilgængelige på lettisk, det officielle sprog. Uafhængig journalistik har en særlig rolle. Jeg
vil også gerne foreslå, at vi indfører omfattende EU-lovgivning, som gør os i stand til at
identificere de reelle massemedier, også i de stater, hvor den politiske evne til at indføre
national lovgivning af denne art ganske enkelt mangler.

Emma McClarkin (ECR).   – (EN) Hr. formand! Denne betænkning og det
beslutningsforslag om nye medier og journalistik, som vi har stemt om i dag, skulle have
omhandlet de måder, som de nye medier ændrer journalistikken på. I stedet er de reelt
blevet en ønskeseddel for parlamentsmedlemmer, der vil øge deres spalteplads, og som vil
styre, hvor meget der rapporteres om EU. Forslagene omfatter europæiske
efteruddannelsesprogrammer for journalister, flere penge til Parlamentets
informationskontorer og endnu flere penge til EU's kommunikationspolitik.

Jeg tror på ytringsfriheden. Jeg tror også på den uafhængige, troværdige journalistik. At
tvinge journalister og uafhængige offentlige radio- og tv-virksomheder til at dække EU-sager
og finansiere dem for at fremme det europæiske ideal er åbenlys propaganda, og derfor
stemte jeg imod denne betænkning og dette beslutningsforslag. Af forfængelighed har man
forspildt en chance for at se på, hvordan man opmuntrer til demokratisk engagement via
sociale medier.

Skriftlige stemmeforklaringer

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for min polske kollega Lidia Joanna
Geringer de Oedenbergs betænkning om forslaget om at kodificere Europa-Parlamentets
og Rådets forordning fra oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for
Fællesskabet, som blev ændret i 1968, 1976, 1992 og to gange i 2004. I april 1987 pålagde
Kommissionen sine tjenestegrene at kodificere alle retsakter senest efter den 10. ændring
og understregede samtidig, at det var en minimumsregel, og at Kommissionens tjenestegrene
af hensyn til klarhed og korrekt forståelse af bestemmelserne skulle gøre en indsats for at
kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med stadig kortere mellemrum. Selv om der
blev fastlagt en hurtig arbejdsmetode i den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994,
har der desværre været forsinkelser i kodifikationen af EU-lovgivningen. Disse forsinkelser
har konsekvenser for både vores borgere og medlemsstaterne, især offentlige forvaltninger,
juridiske erhverv, jurastuderende og professorer osv. Der er alt for mange bestemmelser,
der er blevet ændret gentagne gange og nu findes spredt rundt om i den oprindelige tekst
og de efterfølgende ændringsretsakter.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. − (IT) Når jeg bestræber mig på at underbygge mit
mellemstatslige og territoriale syn på EU-politikken, forsvarer jeg altid
subsidiaritetsprincippet til døden og udfordrer de bekostelige bureaukratiske og
administrative byrder, som EU ofte lægger på medlemsstaterne, borgerne og
virksomhederne.
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Jeg kan derfor kun stemme for Geringer de Oedenberg-betænkningen, som minder os om
betydningen af "bedre lovgivning". Det kan man til dels sikre gennem en mere solid
vurdering af virkningen af lovgivningsprocedurerne, før forslaget til en given akt fremlægges
som et officielt lovforslag af Kommissionen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Dette nye forslag indeholder en kodifikation
af Rådets forordning nr. 1612/68/EØF om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for
Fællesskabet. Dette forslag fastholder indholdet i de kodificerede akter og efterstræber
afklaring for at anvende retlige standarder på arbejdskraftens frie bevægelighed. EU skal
nå et langsigtet mål og sikre arbejdskraftens frie bevægelighed i alle medlemsstaterne. Alle
arbejdstagerne skal have ret til at bevæge sig frit og finde arbejde i medlemsstaterne.

EU skal sørge for, at arbejdsstyrkens mobilitet bliver mere gennemsigtig, hjælpe
arbejdstagerne med at forbedre deres levevilkår og vinde ordentligt fodfæste i samfundet,
og derfor skal diskriminering på baggrund af nationalitet og ansættelsesvilkår uden
undtagelse afskaffes. Der skal være et bedre samarbejde blandt medlemsstaterne om
gennemførelse af mere fleksible ansættelsesvilkår.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Fri bevægelighed er en grundlæggende
rettighed og et middel til at forøge mulighederne for bedre arbejds- og levevilkår. Dette
ønske skal næres af faste arbejdstagere, sæsonarbejdere og grænsegængere og af dem, der
leverer tjenesteydelser, i enhver medlemsstat. Jeg stemmer for denne beslutning, fordi jeg
anerkender dens bidrag til den støtte, der ydes af arbejdsformidlingskontorerne til andre
medlemsstaters borgere, til ligebehandling og til retten til almen uddannelse, lærepladser
og undervisning af børn af andre medlemsstaters borgere, som er eller har været beskæftiget
i en anden medlemsstat.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne forordning har til formål at erstatte
forordningen fra 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed samt de forskellige akter,
som blev indarbejdet i den. Dette er således en kodifikationsproces, hvor der inden for
rammerne af udtalelsen fra Den Rådgivende Gruppe bestående af De Juridiske Tjenester i
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke blev foretaget nogen væsentlige
ændringer. Jeg støtter uforbeholdent dette initiativ, som har til formål at forenkle og
præcisere EU-lovgivningen, der har været genstand for hyppige ændringer og er fordelt på
adskillige akter. Kun på den måde kan vi garantere større gennemsigtighed i EU-lovgivningen
og gøre den mere tilgængelig og lettere at forstå for den almindelige europæer, hvilket vil
give dem nye muligheder og en chance for at få gavn af de specifikke rettigheder, som de
har fået tildelt, og således skabe et borgernes Europa.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning for at sikre, at en
medlemsstats borgere, som arbejder inden for en anden medlemsstats territorium, modtager
samme behandling som arbejdstagere, der stammer fra det pågældende land, hvad angår
beskæftigelse og arbejdsvilkår, ikke mindst med hensyn til aflønning, afskedigelser og
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Denne beslutning begrænser sig til ren
og skær kodifikation af eksisterende retsakter om arbejdstagernes frie bevægelighed i EU
uden væsentlige ændringer, så jeg stemte for. Jeg vil dog gerne nævne, at denne frie
bevægelighed indebærer øget politisk integration. Kun et nyt solidaritetsbegreb i EU, som
kan garantere enhver europæer et minimum af sociale rettigheder, vil kunne tillade
arbejdstagernes frie bevægelighed uden sociale problemer, ikke mindst social dumping.
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Jeg tror, at denne frie bevægelighed gør det nødvendigt at gennemføre minimumsstandarder
inden for sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og de sociale pensioner, som bør
garanteres på EU-plan. Med hensyn til sociale rettigheder øger sådanne minimumsstandarder
ensartetheden i beskæftigelsesvilkårene og tjener til at regulere bevægelserne i
arbejdskrafttunge virksomheder.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg hilser denne betænkning, som med rette
indeholder en bemærkning om Schweiz og EØF's betydning for EU's handelsforhold,
velkommen. I betænkningen anføres det udtrykkeligt, at Parlamentet fuldt ud respekterer
årsagerne til den særlige karakter af forholdet mellem Schweiz og EU. Jeg vil gå endnu
længere og opfordre til fuld respekt for, at borgerne i alle fire EFTA-lande træffer en
beslutning om deres egne landes forhold til EU.

Et område af fælles interesse for EU og EØF-landene, som ikke er omfattet af aftaler om
det indre marked, er fiskeriet. I de seneste måneder har Island ensidigt fastlagt en kvote for
makrelbestanden, som kan være en trussel mod bæredygtigheden af netop denne type
fiskeri. Selv om jeg i høj grad støtter idéen om national fiskerikontrol, skal denne være
baseret på regionalt samarbejde og international lovgivning. Jeg opfordrer den islandske
regering til at sætte sig til forhandlingsbordet sammen med deres naboer for at opnå en
gensidigt tilfredsstillende og ansvarlig løsning på denne situation.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. − (EN) Denne procedure opretholder den frie bevægelighed
for arbejdstagere inden for Fællesskabet, hvilket har været et af EU's store resultater.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Arbejdstagernes frie bevægelighed i EU er en af de
primære målsætninger for alle medlemsstater og fører til udvikling af økonomien i alle
EU-lande. Der må derfor ikke finde nogen form for forskelsbehandling sted. Derfor er det
meget vigtigt, at alle regler, der kan befordre opfyldelsen af denne målsætning, bliver perfekt
hjemlet og kodificeret. Vedtagelsen af denne forordning gør det muligt at lede alle
medlemsstater i retning af koordinering af deres respektive beskæftigelsespolitik. Derfor
stemte jeg, som jeg gjorde.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Kommissionen lægger stor vægt på at forenkle
og forbedre gennemsigtigheden af EU-lovgivningen for at gøre den mere lettilgængelig for
medlemsstaternes borgere. Denne målsætning kan imidlertid ikke opfyldes, så længe flere
væsentlig ændrede forordninger er spredt vidt og bredt. Som det ser ud nu, er der i nogle
tilfælde brug for omfattende undersøgelser for at fastlægge, hvilken lovgivning der er
gældende. Eftersom Rådets afgørelse om beskæftigelse inden for EU også er blevet ændret
flere gange, skal denne tekst også kodificeres. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi kodificerer
denne og lignende EU-love så hurtigt som muligt. Derfor stemte jeg for dette forslag til
forordning.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. − (DE) Bulgarien og Rumænien kom for tidligt med i EU.
De store samfundsøkonomiske forskelle mellem de gamle og de nye medlemsstater, især
Bulgarien og Rumænien, medfører enorme arbejdskraftbevægelser fra øst til vest inden
for EU. At bruge arbejdstagernes frie bevægelighed som begrundelse herfor er ikke et gyldigt
argument i dette tilfælde, fordi forskellene er så store, at de afføder billig arbejdskraft og
integrationsproblemer på arbejdsmarkedet i de gamle medlemsstater. Derfor stemte jeg
imod denne betænkning.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. − (PT) Jeg stemte for, fordi det er et emne af allerstørste
betydning, især nu hvor romaernes bevægelighed inden for EU debatteres.
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Zuzana Roithová (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg har stemt for Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen i den udgave, som
tager højde for Europa-Parlamentets retlige betænkeligheder. En vedtagelse ved
førstebehandlingen vil fremskynde indførelsen af denne forordning, hvilket er vigtigt. Ikke
desto mindre må jeg sige, at nogle medlemsstater stadig lægger forskellige hindringer i
vejen for den frie bevægelighed for personer i EU på forskellige niveauer og under forskellige
påskud, og derved overtræder de traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Jeg vil i den forbindelse gerne henlede opmærksomheden på den aktuelle, uberettigede
chikane, som det tyske politi udøver mod tjekkiske chauffører i grænseområderne.
Gårsdagens arbejdsmøde mellem højtstående politibetjente fra begge lande hjalp ikke på
at løse problemet og endte endda med en krig på ord, hvilket medierne også fangede. Jeg
opfordrer Kommissionen til helt seriøst at begynde at gøre noget ved denne sag.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Dette var en ret teknisk, men
ukontroversiel betænkning. Derfor støttede vi i De Grønne den.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, som beskytter
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Det indre marked er afhængigt af, at
kvalificerede arbejdstagere uden hindring kan bevæge sig mellem medlemsstaterne, og
derfor støttede jeg denne betænkning.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Forenklingen og præciseringen af den europæiske
lovgivning er af største betydning for, at lovene bliver mere forståelige og tilgængelige for
offentligheden. Hvis befolkningen har let ved at forstå lovene, kan de få større viden om
de rettigheder, som de kan drage nytte af, og som derfor skaber nye muligheder.

Det er nødvendigt at kodificere bestemmelser, der er spredt og ofte bliver ændret, for at
kunne sikre, at den europæiske lovgivning er tydelig og gennemsigtig, og bringe den tættere
på borgerne.

Dette er endnu mere vigtigt i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, et
spørgsmål, der er blevet en af de vigtigste arenaer for etablering af europæisk integration,
og som har givet borgerne i medlemsstaterne nye muligheder, fordi de har ret til frit at
arbejde i en anden medlemsstat med ligebehandling og forbud mod al forskelsbehandling.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed inden
for Unionen, fordi jeg mener, at den frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU
og for det indre marked. Jeg opfordrer Kommissionen og Rådet til at benytte lejligheden
til at vedtage denne forordning og bede medlemsstaterne om at fjerne de aktuelle hindringer,
som rumænske og bulgarske arbejdstagere møder. De aktuelle hindringer, der forhindrer
den frie bevægelighed for arbejdstagere fra medlemsstater, som tiltrådte EU efter
den 1. maj 2004, lægger begrænsninger på rettighederne for borgerne i disse lande. De
kan også føre til ulovlig beskæftigelse og social dumping. En fjernelse af disse hindringer
vil beskytte både vandrende og lokale arbejdstagere. Opfyldelsen af denne målsætning
sikrer også beskyttelsen af og respekten for EU's grundlæggende principper. Jeg håber, at
både Kommissionen og medlemsstaterne vil vise den nødvendige politiske vilje.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Den frie bevægelighed er en grundlæggende
rettighed for arbejdstagerne og deres familier. Det hedder meget rammende i denne
betænkning, at arbejdskraftens bevægelighed inden for EU skal være et af midlerne til en
forbedring af EU-borgernes liv og arbejdsvilkår. Det er et spørgsmål om både frihed og
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værdighed. I den sammenhæng havde EU-tiltrædelsen en enorm betydning for mit land,
Litauen. Med undtagelse af nogle få lande kan vi i teorien arbejde frit i alle EU-medlemsstater.

Nu oplever vi lavprisflyselskabet Ryanairs glansperiode, hvilket gør det lettere at rejse. Folk
kan flyve fra Litauens tre største lufthavne til over 40 europæiske byer. Det er både en
velsignelse og en forbandelse. Der er stor bekymring over, at Litauen på grund af den
konstante migration oplever en hjerneflugt. Der bor næsten 60 000 litauere i Det Forenede
Kongerige – i 2001 boede der under 5 000.

I Irland bor der ca. 90 000 litauere. Vi er en lille nation, og efter at have givet dem en
uddannelse og investeret i deres studier mister vi nu vores mest aktive folk i tyverne og
trediverne. Vi, Litauen og nogle af EU-medlemsstaterne, må gøre en større indsats, hvis vi
vil stoppe denne farlige tendens.

Betænkning: Slavi Binev (A7-0212/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) Som det tydeligt står i den pågældende
betænkning, er forfalskning af euromønter en reel og betydelig trussel.

Det er netop af den årsag, at vedtagelsen af en specifik forordning kunne bidrage til en
væsentlig reduktion af antallet af falske mønter i omløb via anvendelse af fælles procedurer
for autentificering af mønter i omløb og mekanismer til myndighedskontrol af disse
procedurer. Derfor stemte jeg for hr. Binevs betænkning, og jeg vil gerne takke ham for
det arbejde, han har udført.

Sophie Auconie (PPE),   skriftlig. – (FR) I dette forslag til en forordning defineres de
foranstaltninger, der kræves for at beskytte euroen mod forfalskning. Blandt andet kræves
det, at kreditinstitutter og visse andre økonomiske aktører som f.eks. pengetransportfirmaer
verificerer autentificeringen af eurosedlerne og -mønterne, som de modtager og agter at
sende tilbage i omløb. Det kræver også, at de identificerer forfalskninger. Imidlertid har
manglen på en bindende fælles standard for autentificering af mønter affødt forskellig
praksis i de forskellige medlemsstater, hvilket betyder, at vi ikke kan yde konsekvent
beskyttelse af valutaen i hele EU. Som ordfører for min gruppe arbejdede jeg tæt sammen
med hr. Binev om dette forslag til forordning. Som hr. Binev støtter jeg Kommissionens
forslag og har stemt derefter.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Eksistensen af mekanismer og lovgivningsrammer, der
sikrer, at enhver valuta i omløb godkendes af de nødvendige myndigheder, er afgørende
for beskyttelsen af de finansielle institutioner og markederne mod svig. Garanti for valutaens
gyldighed og dens omløb kræver også en passende behandling, som skal sikres på nationalt
niveau. På den baggrund er det vigtigt at indføre bindende regler, som strømliner
anvendelsen af procedurer for autentificering af euromønter med kontrollen af disse
procedurer. Disse spørgsmål skal behandles af kvalificerede fagfolk, der har erfaring med
den slags sager, for at sikre at procedurerne er effektive. Desuden mener jeg, at denne
strømlining er uundværlig, hvis der skal være større tillid i euroområdet hos forbrugerne
og markedet som helhed.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Forfalskning af euromønter er en betydelig
trussel, især for de højeste pålydender. Manglen på obligatoriske regler for autentificering
af mønter kan i nogle medlemsstater udgøre en hindring for beskyttelsen af metalmønter.
Den netop vedtagne forordning udgør det retligt bindende instrument, der kan skabe en
fælles metode til autentificering af euromønter.
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Et af forordningens vigtigste mål er at sikre, at institutterne garanterer, at euromønter, der
bringes i omløb på ny, underkastes en autentificerings- og screeningsproces.
Autentificeringen bør gennemføres ved hjælp af de møntbehandlingsmaskiner, der er
opført på den i artikel 5, stk. 3, nævnte liste, eller af behørigt uddannet personale i
overensstemmelse med metoder fastlagt af medlemsstaterne. Desuden foreslår jeg, at
institutterne får ret til at opkræve et behandlingsgebyr i betragtning af, at autentificeringen
af euromønter uundgåeligt vil påføre de berørte institutter, bl.a. kreditinstitutter og en
række andre organer som f.eks. pengetransportfirmaer, nogle udgifter.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Bekæmpelsen af forfalskninger af eurosedler og -mønter
samt procedurerne for autentificering af euromønter er årsag til vedtagelsen af denne
forordning, så der kan indføres en obligatorisk fælles ramme for møntautentificering.
Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Betænkningen tager fat om problemet med
omløb af falske mønter.

Indtil nu har medlemsstaterne haft forskellige fremgangsmåder for tilbagetrækning af
falske mønter i omløb. Formålet med dette forslag er i denne sammenhæng at sikre, at der
følges fælles procedurer for autentificering af euromønter i omløb i hele euroområdet, og
at myndighederne anvender de kontrolordninger, som procedurerne omfatter. Jeg stemte
for, fordi jeg mener, at det er vigtigt med ensartede procedurer i hele Europa.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Som medlem af Økonomi- og Valutaudvalget
deltog jeg aktivt i og fulgte lovgivningsprocessen for denne betænkning, som jeg bakkede
op om.

Bred ensartethed blandt de systemer, der i Europa anvendes til at bekæmpe forfalskning
af mønter, er noget, som vi stærkt ønsker, særlig efter at vi har tilvejebragt fremragende
beskyttelsesforanstaltninger i kampen mod forfalskede pengesedler. I medfør af det forslag,
som vi er i gang med at vedtage, vil det blive muligt at kontrollere og overvåge omløbet
og mængden af falske mønter i de enkelte medlemsstater, der for øjeblikket ikke har
standardiserede, tilstrækkelig sikre systemer til dette formål. Vi skal ihærdigt bekæmpe
problemet med forfalskning med effektive, topmoderne instrumenter for at forhindre, at
der lægges tunge byrder på vores borgere, vores kommercielle aktører og i sidste ende
vores egne nationale budgetter.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Forfalskning af euromønter er en betydelig trussel,
specielt for de højeste pålydender.

Manglen på obligatoriske regler for autentificering af mønter kan i nogle medlemsstater
udgøre en hindring for, at de berørte institutioner aktivt kan søge efter forfalskninger.
Dette skaber forskelle på tværs af EU med hensyn til valutaens beskyttelse.

Forslaget til forordning udgør det retligt bindende instrument, der nu er nødvendigt til
fastlæggelse af en fælles metode for autentificering af euromønter, som skal følges af de
berørte institutter, og for medlemsstaternes nødvendige kontroltiltag. Formålet med dette
forslag er i denne sammenhæng at sikre, at der følges fælles procedurer for forbedring af
kontrollen og udryddelse af forfalskningen af mønter i hele euroområdet.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Alle falske mønter og mønter, der er uegnede til at
være i omløb, skal trækkes tilbage og sendes til de relevante nationale myndigheder, så de
kan blive destrueret.
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Vi stemte for denne tekst, på trods af at den ikke indeholder nogen foranstaltninger til
beskyttelse af borgere, der i god tro er i besiddelse af falske penge, og som må stå og se på,
at deres banker trækker dem tilbage, når de foretager deres indbetalinger. Det er ofte ældre
mennesker, som bliver snydt af dem, der sætter falsk valuta i omløb, og derfor har vi brug
for, at der indføres et system, som godtgør i hvert fald en del af de penge, der bliver taget
fra dem. Der skal også indføres skrappere foranstaltninger mod falskmøntnere og dem,
der sætter falske mønter i omløb.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, som
indeholder et forslag til fastlæggelse af en fælles metode til at sikre, at der gøres en effektiv
indsats mod forfalskning i landene i euroområdet. Der findes i øjeblikket ingen
harmoniserede regler for autentificering og tilbagetrækning af euromønter, der er uegnede
til at være i omløb. Disse regler ville hjælpe med at beskytte forbrugerne mod falske mønter,
og derfor støtter jeg denne betænkning.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig.  –  (IT) Jeg stemte for hr. Binevs betænkning, som har til
formål at indføre fælles procedurer både for autentificeringen af falske mønter og for
håndteringen af mønter, der er uegnede til at være i omløb.

Banker og institutioner, der er ansvarlige for levering af penge, er i øjeblikket forpligtet til
at foretage autentificering af de pengesedler og mønter, som de modtager, før de sender
dem tilbage i omløb. Når der identificeres falske mønter, skal de tages ud af omløb.
Fremgangsmåden for sporing af falske mønter er ikke desto mindre forskellig fra det ene
EU-land til det andet. Derfor mener jeg, at det er rigtigt at støtte dette initiativ, som sigter
mod at garantere en ensartet valutabeskyttelse i hele euroområdet.

Betænkning: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg går ind for at yde makrofinansiel bistand
til Republikken Moldova, fordi det er et af de lande, som har været hårdest ramt af
konsekvenserne af den globale økonomiske krise. Som anført i denne betænkning skal
denne foranstaltning faktisk bidrage til at dække landets eksterne finansieringsbehov i
2010 og 2011, men frem for alt øge reformtempoet ved at støtte regeringens økonomiske
program og dets bestræbelser i retning af en integration med EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter dette forslag om makrofinansiel
bistand til Republikken Moldova. Moldova er et af de østlige partnerskabslande, der er
hårdest ramt af den globale krise med et drastisk faldende output, en forringet
budgetsituation og et voksende behov for ekstern finansiering. Derfor mener jeg, at
bistanden, hvis den bliver givet i tide, vil bidrage til, at landet kan håndtere konsekvenserne
af finanskrisen hurtigere og mere effektivt, og løse landets betalingsbalance- og
budgetproblemer.

Der vil også blive skabt forudsætninger for at styrke de reformer, som gennemføres i landet,
ved at støtte regeringens økonomiske stabiliseringsprogram og dens bestræbelser i retning
af en integration med EU. For at sikre effektiviteten og gennemsigtigheden af bistanden er
det imidlertid nødvendigt at styrke Kommissionens overvågnings- og kontrolfunktion på
dette område.

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den globale økonomiske krise har ramt Republikken
Moldovas økonomi alvorligt. Landet har en af de laveste indkomster pr. indbygger blandt
landene i det østlige partnerskab i EU. I betragtning af at EU har påtaget sig at støtte landene
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i det østlige partnerskab, og at den nye regering i Republikken Moldova har vist sig at være
klart modtagelig over EU, mener jeg at det er et mere end nødvendigt initiativ at yde
makrofinansiel bistand til Republikken Moldova i form af støtte til en værdi af op til
90 mio. EUR.

Jeg må nævne, at den foreslåede bistand er særlig gavnlig, eftersom Republikken Moldovas
usikre økonomiske situation også er blevet forværret af de alvorlige oversvømmelser, som
landet blev ramt af i sommer. Det er vigtigt at sige, at der i april blev undertegnet en
mellemstatslig aftale, på baggrund af hvilken Rumænien har tilbudt at give Republikken
Moldova finansiel bistand på 100 mio. EUR, der ikke skal tilbagebetales, og som er
øremærket til at støtte Republikken Moldovas infrastruktur. Jeg vil gerne slutte af med at
sige, at den finansielle bistand fra EU vil blive brugt til at hjælpe Republikken Moldova på
vej hen imod politisk og økonomisk integration i EU.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig.  –  (IT) Jeg stemte imod denne betænkning, primært af
realistiske og praktiske årsager. Idéen om at tilbyde bistand til Republikken Moldova kan
generelt set virke som en god idé, forstået på den måde at det at hjælpe lande tæt på Europa
også kan hjælpe os med at undgå problemer, der skyldes fattigdom og den deraf følgende
indvandring, som rammer vores kontinent. Ikke desto mindre stemte jeg imod forslaget
af to årsager. For det første er jeg stærkt i tvivl om den omfattende og betydelige brug af
midler, der skal tildeles til EU. På trods af de beskeder og den beroligelse, som vi har fået
fra de moldoviske myndigheder, ved vi, at dette land er plaget af udbredt korruption, og
dets økonomiske og finansielle system er stadig meget forældet. Der er derfor ikke
tilstrækkelige garantier for, at de europæiske midler vil blive håndteret rationelt og
samvittighedsfuldt. Selv om vi fik tilstrækkelige garantier for, at midlerne ville blive brugt
effektivt, ville det foreslåede beløb desuden stadig forekomme utilstrækkeligt. Jeg har svært
ved at se, hvordan de 90 mio. EUR, som drøftes i betænkningen, skulle kunne hjælpe et
land på vej hen imod intern modernisering og økonomisk og politisk genopretning.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Republikken Moldova er en af de
europæiske stater, som er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise. Myndighederne i
Chişinău har desuden oplevet politisk usikkerhed i langt over et år, hvilket kun kan forværre
virkningerne af den økonomiske krise, ikke blot for befolkningen, men også for regeringens
finanser. Ydelse af bistand til Moldova på ca. 90 mio. EUR, hvis anvendelse – som vil blive
overvåget – udelukkende er beregnet på at sikre betalingsbalancen og finansiere
statsbudgettet, vil hjælpe Moldova med at nå de makroøkonomiske målsætninger, som
IMF har fastlagt, samtidig med at landets troværdighed på de globale finansmarkeder på
mellemlang og lang sigt bliver styrket.

Jeg glæder mig over, at Parlamentet og Kommissionen indfører kontrolmekanismer for at
sikre, at EU-bistanden når frem til den tilsigtede destination. Moldova befinder sig i en svær
politisk situation, og nogle kan måske føle sig fristet til at foretage nogle populistiske
politiske tiltag med henblik på det forestående hurtige valg. Jeg glæder mig også over
premierminister Filats forsikringer og hans beslutsomhed om at leve op til sine forpligtelser,
hvilket kun kan have en positiv effekt på Moldovas økonomi. Moldova har brug for, at det
internationale samfund viser velvilje, for landet befinder sig i en svær situation. Det er i
EU's interesse at række hånden ud til Moldova, så det får en økonomisk og politisk stabil
stat ved sin østlige grænse.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg undlod at stemme om denne
betænkning om finansiel bistand til Moldova, på trods af at jeg mener, at EU skal yde
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finansiel bistand, så Moldova kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Støtten er dog
desværre afhængig af, at de forpligtelser, som IMF har pålagt dette land, overholdes. At EU
har kædet ydelsen af finansiel bistand sammen med, at landet skal overholde de politikker,
som IMF dikterer, er moralsk og politisk uacceptabelt. De katastrofale konsekvenser af IMF
er synlige i Grækenland og i andre lande, som fonden er kommet igennem, eller hvor den
stadig er til stede, og det er vi imod.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om makrofinansiel bistand til
Republikken Moldova. Som skyggeordfører for min politiske gruppe har jeg opfordret til,
at der ydes finansiel bistand på op til 90 mio. EUR så hurtigt som muligt. Republikken
Moldova, et land der er involveret i det østlige partnerskab, er blevet hårdt ramt af den
finansielle og økonomiske krise. Samtidig har landet oplevet vigtige politiske reformer,
som skal konsolideres og ledsages af en gennemførelse af europæiske standarder. Derfor
mener jeg, at denne finansielle bistand er et middel til at sætte gang i reformtempoet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) På baggrund af den virkning, som den aktuelle
økonomiske og finansielle krise har haft på Moldova, og den vej hen imod integration med
EU, som landet har forsøgt at følge, mener jeg, at det ville være klogt af EU at vælge at yde
makrofinansiel bistand til landet. Solidaritet med dem, der hører ind under den europæiske
naboskabspolitik, skal ikke bruges til at kaste EU's behov for at udøve ordentlig kontrol
med den måde, som bistand herfra bruges på, over bord eller forvente ansvarlighed af de
lokale myndigheder, der modtager bistanden.

Medmindre bistanden overvåges nøje, vil den ikke være til nogen gavn, og den kan endda
være til skade i lande som Moldova, der forsøger at stabilisere deres institutioner og styrke
demokratiet og retsstatsprincippet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (PT) Den makrofinansielle bistand til Moldova,
der foreslås her, er ikke reel og uegennyttig bistand. Tværtimod. Denne bistand er betinget
af Den Internationale Valutafonds (IMF) krav og overvågning og de hovedprincipper og
-målsætninger for økonomiske reformer, som er fastlagt i memorandummet om den
økonomiske og finansielle politik, særlig afskedigelser og ansættelsesstop i den offentlige
sektor, indførelse af foranstaltninger til yderligere svækkelse af arbejdsforholdene, hvilket
reducerer arbejdstagernes rettigheder, hævelse af pensionsalderen, højere energipriser,
privatiseringer, lønstop i den offentlige sektor, reduceret bistand til landbrugere, højere
direkte og indirekte skatter, skolelukninger og privat finansiering af universiteter samt
deregulering og yderligere liberalisering af interne og eksterne investeringer.

Disse årsager er mere end nok til, at vi ikke støtter en makrofinansiel bistand til Moldova.
Denne pakke med foranstaltninger vil endda yderligere forstærke forarmelsen af et land,
der allerede i dag er et af regionens fattigste. Når EU og IMF går ind for dette brutale angreb
på den moldoviske befolknings rettigheder, kan man spørge, hvem der har brug for fjender
med sådan nogle venner.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg støttede betænkningen om makrofinansiel
bistand til Republikken Moldova. Bistand til Moldova er et vigtigt punkt, fordi det kan få
en væsentlig indflydelse på landets fremtid som en del af Europa. Under et besøg i
Parlamentet i sidste uge sagde Polens præsident, Bronisław Komorowski, at samarbejdet
med Moldova skulle gøres til en prioritet i vores udenrigspolitik.
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Mange medlemmer blev lidt overraskede over denne erklæring, men Moldova er, når alt
kommer til alt, en europæisk stat, og landet bliver måske en dag medlemsstat i EU. Netop
derfor skal vi samarbejde med Moldova og seriøst overveje landets fremtid. Jeg håber, at
den aktuelle konstitutionelle krise i Moldova snart er overstået, og at det nye valg baner
vejen for et parlament, der er i stand til at foretage historiske ændringer.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) EU har et godt politisk og økonomisk forhold
til Republikken Moldova, og det er vigtigt, at dette forhold vedligeholdes og udvides. Af
den årsag er makrofinansiel bistand til Republikken Moldova, som blev ramt hårdt af den
økonomiske krise, helt klart noget, der skal støttes. De penge, som EU har lovet, er forbundet
med klare betingelser og vil nå de rette områder. Denne finansielle bistand samt støtten
fra IMF vil bidrage til at stabilisere Republikken Moldovas nationalbudget og få en positiv
effekt på forhandlingerne om en associeringsaftale med landet. Jeg støtter den
makrofinansielle bistandspakke, der bidrager til at styrke de politiske og økonomiske bånd,
og som med tiden ikke blot vil være til gavn for Moldova, men også hele EU.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Republikken Moldovas økonomi er
blevet ramt hårdt af den globale finanskrise, hvilket understreges af landets forringende
budgetsituation og dets stigende behov for ekstern finansiering. På grund af den forringede
økonomiske situation har Republikken Moldova anmodet om makrofinansiel bistand fra
EU. Jeg stemte for denne bistand, eftersom jeg mener, at EU samt Den Internationale
Valutafond, Verdensbanken og andre internationale institutioner skal være involveret i at
afhjælpe den vanskelige situation, som Republikken Moldova befinder sig i. Denne bistand
vil sikre ordentlig støtte til regeringen i Chişinău, for så vidt angår finansiering af
underskuddet på betalingsbalancen og andre budgetproblemer. Samtidig styrker
foranstaltningen de bilaterale relationer mellem denne stat og EU og giver EU mulighed
for at vise solidaritet med en stat, der er part i det østlige partnerskab.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, som vores kollega,
Iuliu Winkler, præsenterede, da jeg går ind for at yde makrofinansiel bistand til Republikken
Moldova for at hjælpe landet med at bekæmpe den økonomiske krise. Kommissionen
foreslår at bevilge 90 mio. EUR i mindst tre trancher. EU-støtten supplerer den finansielle
støtte fra IMF og Verdensbanken, som landet har anmodet om. Den europæiske
makrofinansielle bistand har til formål at øge reformtempoet i Republikken Moldova ved
at støtte regeringens økonomiske program og dens indsats for at tilslutte sig EU.

Alliancen for Europæisk Integration, ledet af den fungerende formand, Mihai Ghimpu, og
premierminister Vlad Filat, har bekræftet sin forpligtelse til at fremme demokratiske
reformer og gennemføre europæiske standarder. Som medlem af Den Parlamentariske
Forsamling Euronest og rumæner tror jeg fuldt og fast på, at det er i hele EU's interesse at
have stabile, velstående, venlige lande som østlige naboer.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Den økonomiske stabilisering og genopretning i
Republikken Moldova understøttes af finansiel bistand fra Den Internationale Valutafond
(IMF). Republikken Moldova har anmodet om makrofinansiel bistand fra EU på baggrund
af forværringen af landets økonomiske situation og fremtidsudsigter. Det makrofinansielle
bistandsprogram er også afgørende for forbedringen af den finansielle stabilitet i de
europæiske nationer, som har kæmpet sig gennem den nylige globale krise og har lidt
under dens virkninger for deres vigtigste handelspartnere. Den finansielle ubalance vedrører
budgetter og betalingsbalancen. Bistanden er vigtig for, at Moldova kan klare krisen på den
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mest sammenhængende måde. EU må derfor vise solidaritet. Derfor stemte jeg, som jeg
gjorde.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig.  –  (DE) Republikken Moldovas økonomi er blevet alvorligt
ramt af den internationale finanskrise med et drastisk faldende output, en forringet
budgetsituation og et voksende behov for ekstern finansiering. Eftersom landet er
umiddelbar nabo til EU og har stærke forbindelser til EU-medlemsstaten Rumænien, er
det også i høj grad i EU's interesse at stabilisere situationen i regionen og sætte en hurtig
stopper for den omfattende, økonomisk baserede migration.

Økonomisk stabilisering og genopretning i Republikken Moldova støttes også gennem
finansiel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). Kommissionen skal sikre, at EU's
makrofinansielle bistand juridisk set og i alt væsentligt er i overensstemmelse med de
foranstaltninger, der træffes på de forskellige eksterne indsatsområder, og andre relevante
EU-politikker. EU's makrofinansielle bistand skal forvaltes af Kommissionen. For at sikre
at Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg kan følge gennemførelsen af
denne beslutning, skal Kommissionen regelmæssigt underrette dem om fremskridtene i
forbindelse med bistanden og fremlægge relevante dokumenter for dem. Dette skal sikre,
at beslutningen gennemføres korrekt, og at skatteydernes penge håndteres omhyggeligt.
Derfor stemte jeg for beslutningen.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    skriftlig. – (PL) Det er med stor tilfredshed, at jeg i dag
bemærker vedtagelsen af Winkler-betænkningen om makrofinansiel bistand til Republikken
Moldova. En af vores grundlæggende roller som medlemsstater i EU er ved hjælp af alle
mulige midler at støtte de lande, der har brug for denne hjælp fra os. Dette spørgsmål er
vigtigt, idet det forekommer væsentligt at være mere opmærksomme på vores partnere i
øst, herunder Moldova.

Et stærkt Europa er et Europa, der taler med én stemme, hvor solidaritet i bredere forstand,
herunder økonomisk solidaritet, er et grundlæggende princip. Efter min mening vil en
stabil økonomi i Moldova helt sikkert være en vigtig faktor, som kan hjælpe med at forbedre
de politiske forbindelser der.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) De Grønnes politik med hensyn til
makrofinansiel bistand har hidtil været at kontrollere, hvorvidt der findes nogen reelle
politiske årsager til ikke at yde makrofinansiel bistand. Eftersom der for øjeblikket ikke er
nogen særlige problemer med hensyn til Republikken Moldova, er der ikke nogen grund
til at holde den makrofinansielle bistand tilbage. De Grønne stemte derfor for i udvalget
og har gjort det samme i dag på plenarmødet. De Grønne understreger dog fortsat, at vi
forventer, at Kommissionen opstiller rammer for sin politik vedrørende makrofinansiel
bistand.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi er meget skeptiske omkring, at EU påtager sig den
byrde at yde finansielle bidrag til lande uden for EU.

Det er en ting at skride til handling på baggrund af Lega Nords højtelskede motto – "Lad
os hjælpe folk i deres eget hjem" – med projekter, som er udformet med henblik på at
hjælpe befolkninger gennem anvendelse af humanitære foranstaltninger, bekæmpe
fattigdom og finansiere ordninger til beskyttelse af børn. Det er imidlertid en anden ting
at yde makrofinansiel bistand til en nationalstat. Det er klart, at handlinger af denne art
ikke medfører direkte støtte til de fattige, men til et statsligt system, som ikke har kunnet
styre sine egne finanser. Vi stemte derfor imod.
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Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Det kræver en indsats fra hele EU at støtte en
tilnærmelsespolitik mellem EU's medlemsstater og Moldova. EU bør tvinge Rusland til at
lade Moldova træffe en uafhængig beslutning om Transnistrien, som er en integreret del
af Republikken Moldova. Der skal skabes betingelser for, at EU's bistand kan anvendes
effektivt i regionen.

Traian Ungureanu (PPE),    skriftlig. – (EN) I min egenskab af skyggeordfører for
PPE-Gruppen om betænkningen om en associeringsaftale med Republikken Moldova hilser
jeg pakken om makrofinansiel EU-bistand til Republikken Moldova, som blev vedtaget af
et overvældende flertal, velkommen. Den proeuropæiske regering i Republikken Moldova
har et presserende behov for denne bistand, mens Parlamentets afstemning om den er et
stærkt signal om EU's støtte til de nuværende moldoviske myndigheder og deres indsats
for at afbøde de negative konsekvenser af flere kriser.

Jeg håber, at EU's støtte til de europæiske kræfter og Republikken Moldovas kurs på den
måde bliver mere synlig for befolkningen og gentager budskabet om, at Republikken
Moldova fortsat vil modtage konkret EU-støtte til alle landets bestræbelser på at tilnærme
sig EU's standarder og værdier som f.eks. god regeringsførelse og styrkelse af de
demokratiske institutioner.

Endelig vil jeg endnu en gang beklage EU's uacceptabelt lange beslutningsproces for
makrofinansiel bistand til Republikken Moldova og opfordre EU-institutionerne til at tage
ved lære af dette års erfaringer for at undgå sådanne forsinkelser fremover.

Iuliu Winkler (PPE),    skriftlig. – (EN) Som ordfører for forslaget om makrofinansiel
bistand til Republikken Moldova glæder jeg mig over den hurtige vedtagelse på plenarmødet,
hvor et relevant flertal var udtryk for den enstemmige støtte fra den politiske gruppe i
Parlamentet. Republikken Moldova er et af de lande i det østlige partnerskab, som er hårdest
ramt af den globale krise. Bistanden medvirker til genopretningsindsatsen efter krisen og
støtter landets behov for ekstern finansiering. Jeg er desuden overbevist om, at den bidrager
til en styrkelse af de moldoviske reformer og nabolandenes bestræbelser på integration
med EU. I overensstemmelse med PPE-Gruppens hovedprincipper og -målsætninger
fremsatte jeg ændringsforslag for at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og
ansvarligheden af bistanden, herunder især systemerne til forvaltning af de offentlige
finanser i Republikken Moldova.

I betænkningen anføres det, at Kommissionen har pligt til regelmæssigt at orientere
Parlamentet om udviklingen i forvaltningen af bistanden og forsyne os med relevante
dokumenter. Afstemningen på plenarmødet er kendetegnet ved en dybfølt europæisk ånd.
Jeg vil gerne fremhæve, at denne betænkning blev enstemmigt vedtaget i Udvalget om
International Handel. Jeg vil også gerne takke Udenrigsudvalget for dets støtte til den hurtige
vedtagelse af denne betænkning.

Betænkning: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, som har til
formål at styrke konkurrenceevnen hos de erhvervsdrivende på Azorerne for at sikre en
mere stabil beskæftigelsessituation og derved overvinde de økonomiske ulemper, der
skyldes deres geografiske beliggenhed.

Denne midlertidige suspension af satser vil gøre det muligt for erhvervslivet på Azorerne
og Madeira at indføre en vis mængde råmaterialer, dele, komponenter og slutprodukter
toldfrit og omfatter områder såsom fiskeri, landbrug, industri og tjenesteydelser. I en

73Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



vanskelig økonomisk situation giver dette mulighed for en styrket konkurrenceevne og
på lang sigt gunstigere rammer for investorerne.

Sophie Auconie (PPE),   skriftlig. – (FR) Efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten har
Parlamentet fået en reel rolle at spille i den europæiske lovgivningsproces. Nu hvor denne
betænkning er vedtaget, vil Parlamentet få besked, når der stilles forslag om ændring af de
delegerede retsakters status (artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde). Det er et vigtigt element, fordi Parlamentet skal være i stand til at bidrage
til debatten om de til tider nødvendige tekniske ændringer af listen over varer, der er omfattet
af en midlertidig suspension af autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse
industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer med begejstring for indholdet i denne
betænkning. I økonomiske krisetider er det særlig vigtigt at træffe de nødvendige
foranstaltninger for at reagere på de specifikke problemer i EU's mest afsidesliggende
regioner. Den geografiske isolation af de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne
medfører markante handelsmæssige tab for de erhvervsdrivende, som opererer dér. Disse
tab har en negativ effektiv på de demografiske tendenser, på beskæftigelsen og på den
økonomiske og sociale udvikling.

De regionale økonomier på Madeira og Azorerne er påfaldende afhængige af turismen, en
temmelig ustabil økonomisk ressource, som afhænger af mange faktorer ud over de
respektive lokale myndigheders og den portugisiske regerings evne til at kontrollere og
styrke den. Den økonomiske udvikling på Madeira og Azorerne lider derfor under de heraf
følgende begrænsninger.

Under disse omstændigheder er det naturligvis vigtigt at støtte økonomiske sektorer, som
er mindre afhængige af turistsektoren, med henblik på at kompensere for dennes udsving
og på den måde stabilisere beskæftigelsessituationen i regionen. Der er specifikt brug for
støtte til, at lokale små og mellemstore virksomheder og landbrugere kan foretage
investeringer og skabe en stabil beskæftigelsessituation i regionen.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om "midlertidig
suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter
til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne", fordi den i sammenhæng med den
internationale krise er nødvendig for at styrke det lokale erhvervslivs konkurrenceevne og
sikre en stabil beskæftigelsessituation i de mest afsidesliggende regioner.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Som jeg sagde i januar vedrørende det samme spørgsmål,
mener jeg, at den midlertidige suspension af de autonome satser i toldtariffen er af
altafgørende betydning for en styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne i Portugals
selvstyrende regioner Madeira og Azorerne med henblik på at sikre en mere stabil
beskæftigelsessituation på disse øer.

Godkendelsen af denne fritagelse er yderst vigtig for udviklingen af disse portugisiske,
selvstyrende regioner, som begge er særdeles afhængige af turismen og således yderst
sårbare over for de svingende konjunkturer i denne sektor. Det betyder, at deres fulde
økonomiske udvikling begrænses af deres lokale økonomis karakteristika og af deres
geografiske beliggenhed. På den baggrund bidrager ethvert incitament til det lokale
erhvervsliv med den støtte, der er nødvendig for at forbedre lokalbefolkningens levevilkår,
og baner vejen for oprettelsen af arbejdspladser på øerne, hvilket er af helt afgørende
betydning for at fastholde indbyggerne og sikre vilkår for udviklingen.
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João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Efter anmodning fra de regionale myndigheder
på Madeira og Azorerne i august og december 2007 om at indføre en midlertidig suspension
af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter fra
den 1. januar 2010 til den 31. december 2019 vedtager Parlamentet Rådets forordning,
men indfører, at Parlamentet skal underrettes og gives meddelelse herom, hvis der vedtages
en delegeret retsakt, eller hvis Rådet agter at gøre indsigelse.

Vi er enige i den suspension, som disse to regioner har anmodet om, eftersom den udgør
et vigtigt tiltag for regionens udvikling samt for regionens små og mellemstore virksomheder
og de lokale landbrugere og producenter. Den anerkender de begrænsninger, som det
medfører at være en af de mest afsidesliggende regioner. Derfor stemte vi for.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over vedtagelsen af
denne betænkning, som er afpasset efter den reelle situation i de mest afsidesliggende
regioner. Disse regioner har i sagens natur sårbare økonomier og meget specifikke
kendetegn, som kræver særlige reaktioner, der er tilpasset til disse kendetegn. De
foranstaltninger, som nu er blevet vedtaget, har til formål at styrke det lokale erhvervslivs
konkurrenceevne og dermed hjælpe små og mellemstore virksomheder og lokale
landbrugere med at foretage investeringer og skabe arbejdspladser. Det vil fremme en mere
stabil beskæftigelsessituation i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne. Under den
udbredte økonomiske krise er dette en specifik foranstaltning for at stimulere den
økonomiske aktivitet og beskæftigelsen på mellemlang sigt og et vigtigt bidrag til
samhørighed og konvergens i Europa. Suspensionen af toldafgifterne vil vare i ti år og
omfatte en lang række produkter såsom slutprodukter til industrielle formål, råmaterialer,
dele og komponenter til anvendelse inden for landbruget, til forarbejdning eller til industriel
vedligeholdelse. Om end det ikke er muligt at foretage en nøjagtig vurdering af effekten af
disse foranstaltninger, eftersom de er en del af en række andre foranstaltninger, der er
tilpasset de specifikke problemer i disse selvstyrende regioner, forventer Kommissionen,
at disse aftalte foranstaltninger vil få en indflydelse på dens egne ressourcer og indtægter
på ca. 0,12 % pr. år i perioden 2010-2019.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for, fordi de vitale interesser i to portugisiske
regioner står på spil.

Zuzana Roithová (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg vil gerne benytte lejligheden til at påpege,
at Kommissionen i sit forslag til forordning har glemt, at den i kølvandet på
Lissabontraktaten ikke kan omgå Parlamentet, for så vidt angår samarbejde om overdragelse
af beføjelser for at vedtage denne type retsakter. Det lader til, at den har glemt, at
Lissabontraktaten nu er trådt i kraft. Jeg vil gerne takke ordførerne for at ændre de væsentlige
artikler, så Kommissionen skal underrette Parlamentet, inden der vedtages retsakter om
overdragelse af beføjelser på toldområdet, og tage højde for vores synspunkter. Jeg mener,
at Kommissionen også kan tage ved lære heraf i andre tilfælde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) De regionale myndigheder i Madeira
og Azorerne har anmodet om en midlertidig suspension af satserne i den fælles toldtarif
med henblik på at styrke det lokale erhvervslivs konkurrenceevne og stabilisere
beskæftigelsessituationen på øerne, der udgør EU's mest afsidesliggende regioner.
Virkningerne ved den foreslåede suspension vil blive begrænset til de pågældende regioner
og vil hjælpe lokale små og mellemstore virksomheder og landbrugere med at foretage
investeringer og skabe arbejdspladser i dette afsidesliggende område. I sin oprindelige
betænkning støttede Regionaludviklingsudvalget forslaget. Der blev indgivet
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ændringsforslag (den forenklede procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 2), som
blev vedtaget, om tilføjelse af flere produkter i forhold til det oprindelige forslag (ny KN-kode
tilføjet) og en ny dato for forordningens ikrafttræden (1. februar 2010 i stedet for
1. januar 2010) samt om, at forordningen skal gælde frem til den 31. december 2019.
Under dagens afstemning stemte vi i Verts/ALE-Gruppen for betænkningen, da vi støtter
en fornyet høring og forpligtelsen til også at underrette Parlamentet.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Den midlertidige suspension af autonome satser
for import af visse industriprodukter til Madeira og Azorerne er en foranstaltning, der
sigter mod at styrke lokaløkonomiernes konkurrenceevne og således sikre beskæftigelse
i disse to regioner i EU's yderste periferi. Suspensionen afhænger af, hvad produkterne i
sidste ende skal bruges til, og er kun til gavn for det lokale erhvervsliv i regionerne og skal
tiltrække investeringer ved at give langsigtede perspektiver, der gør det muligt at opnå et
stabilt økonomisk og socialt miljø i regionerne.

Forslaget vil ikke blot gøre det muligt at anvende suspensionen på industrier i
frihandelsområderne, men vil være til gavn for alle typer økonomiske aktører i regionerne.
Listen over produkter er endvidere blevet udvidet til at omfatte bearbejdede produkter til
industrielle formål, råvarer og andre materialer samt dele og komponenter til brug i
landbruget, til forarbejdning eller til vedligeholdelsesformål i industrien.

Økonomierne i regionerne i den yderste periferi er skrøbelige økonomier med helt særlige
kendetegn, som kræver specifikke løsninger, der er tilpasset regionens specifikke træk. Det
er beklageligt, at dokumentet ikke vedrører et større antal produkter, men det er et positivt
incitament for økonomierne i den yderste periferi, og jeg stemmer derfor for betænkningen.

Betænkning: László Surján (A7-0240/2010)

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Eftersom forslaget ikke giver anledning til yderligere
udgifter, men blot præciserer de administrative og operationelle bevillinger, hvilket gør
sektion III i budgettet mere specifik og præcis, støtter jeg ordførerens godkendelse af Rådets
holdning.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Lissabontraktaten har givet Parlamentet nye
ansvarsområder. Denne situation betyder ekstra administrativt arbejde med det resultat,
at medlemmerne har brug for kvalificeret personale til at fungere som rådgivere. Denne
nye situation medfører to problemer. Det ene er øgede omkostninger, der følger med
behovet for flere assistenter, og det andet er behovet for mere plads, så de kan udføre deres
pligter under gode arbejdsforhold. Denne situation fører til øgede omkostninger. Det er
vanskeligt at forklare i en krisetid, men hvis Parlamentets arbejde skal være i orden, skal
det have de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer.

Betænkning: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. – (PT) Parlamentet har ansvaret for at forsvare medlemmernes
mandats uafhængighed, og den uafhængighed må ikke sættes på spil. Da medlemmet
anklages for lovovertrædelser i form af forfalskning af regnskaber i forbindelse med
finansiering af et politisk parti i en periode forud for hans valg til Parlamentet, vedrører
disse lovovertrædelser ikke hans virke som parlamentsmedlem. Derfor må vi ophæve hans
immunitet. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg undlod at stemme om anmodningen om
ophævelse af vores kollega Viktor Uspaskichs immunitet, da jeg ikke mener, at immunitet
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er en slags "småpenge". Enten har man immunitet, eller også har man ikke. Immuniteten
giver medlemmerne mulighed for at gøre deres arbejde og beskytter dem imod eventuelt
pres. Jeg mener ikke, at immuniteten kan ophæves uden en dom fra EU-Domstolen.

I betragtning af at Litauens regering og præsident ofte har insinueret, at der er et højt
korruptionsniveau i Litauen, er jeg ikke overbevist om, at den litauiske domstol har været
retfærdig. Hvilken garanti har vi for, at dommen blev afsagt på objektivt grundlag? Hvis vi
beslutter at ophæve Viktor Uspaskichs immunitet i dag, skal vi fjerne begrebet immunitet
fra forretningsordenen.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod ophævelsen af hr. Uspaskichs
immunitet, da det ved nærmere undersøgelse af dokumenterne klart fremgår, at retssagen
mod hr. Uspaskich er indledt af partipolitiske årsager. Som medlem af det russiske mindretal
er han og hans parti i Litauen gentagne gange blevet angrebet offentligt af regeringen. Han
beskyldes nu for at have fejlberegnet partiets midler over en periode på tre år. Underligt
nok er der ikke indledt nogen sag mod partiets kasserer. Derudover var hr. Uspaskich kun
koordinator for partiet, og derfor ansvarlig, det første år. Den ukorrekte måde, hvorpå
sagen blev behandlet i Parlamentet, hvor hr. Uspaskich blev nægtet muligheden for at
redegøre for sin holdning eller afgive en erklæring i Retsudvalget, fuldender dette billede.
Den socialdemokratiske ordfører lader således til at være involveret i denne politiske proces.
Anmodningen bør afvises, da hver enkelt sag skal behandles i henhold til retsstatsprincippet,
hvilket i hvert fald i denne sag ikke har været tilfældet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Dette emne blev sat på dagsordenen
for september I-mødeperioden i sidste øjeblik. I sidste uge besluttede Retsudvalget at
ophæve hr. Uspaskichs immunitet. Vores gruppe støttede Retsudvalgets afgørelse, da det
drejede sig om falsk bogføring i forbindelse med finansiering af et politisk parti og ikke
holdninger, som han har givet udtryk for, eller stemmer, som han har afgivet i forbindelse
med sit arbejde som medlem af Parlamentet. Vi gav udtryk for dette synspunkt i dag ved
at stemme for betænkningen.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Hr. Rapkays betænkning er ulovlig. Parlamentet
har krænket min ret til et forsvar. Jeg stillede omfattende dokumentation for politisk
forfølgelse til rådighed for ordføreren, men han nægtede kynisk at overdrage
dokumentationen til andre medlemmer af Retsudvalget.

Jeg fik ikke adgang til udkastet til afgørelse eller mulighed for at kommentere det under
udvalgets møde. Jeg fik ikke lov til at fortælle om den kendsgerning, at jeg officielt har
status som offer for politisk forfølgelse i Rusland, eller til at kommentere Parlamentets
præcedens. Ordførerens version og fortolkning af Litauens forfatning i udkastet til afgørelse
er forkert – medlemmerne af Seimas (Litauens parlament) har også immunitet, for så vidt
angår handlinger, der har fundet sted, inden de blev valgt ind i parlamentet. Det fik jeg ikke
lov til at udtale mig om under mødet.

Derudover har Parlamentet handlet i strid med sin obligatoriske præcedens. Immuniteten
er aldrig i EU's historie blevet ophævet i en situation som min. For det første har jeg officiel
status som offer for politisk forfølgelse. For det andet, som Seimas selv har erkendt, er
afdelingen for statens sikkerhed, som indledte angrebet, politiseret – som en af afdelingens
ledere har bekræftet, gav Seimas' formand ordre til at indlede angrebet. For det tredje
forbyder anklagemyndigheden mig at mødes med vælgere – at rejse til en anden by i Litauen
– men under selve valget giver de mig lov til at rejse på ferie, deltage i sportsarrangementer
og besøge steder med religiøs betydning. For det fjerde kan en politisk leder i henhold til
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præcedens, jf. Herkotz, Blumenfeld, Venelzi, Amadei, Gaibisso og Marchiani, ikke holdes
ansvarlig for bogføring.

Jeg vil indbringe en klage til EU-Domstolen over denne ulovlige afgørelse, og den vil blive
ophævet.

Henstilling: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) På dette specifikke tidspunkt i historien viser
globaliseringen sit ansigt i alle dele af dagligdagen, og det gælder desværre også
kriminaliteten. Som forklaret i betænkningen viser statistikkerne vedrørende de strafferetlige
samarbejdsprocedurer mellem de enkelte medlemsstater og Japan, at selv om der mangler
en retlig ramme, finder de europæiske og de japanske retsmyndigheder det nødvendigt at
samarbejde.

I denne henseende følte jeg mig forpligtet til at stemme for betænkningen, og jeg vil benytte
lejligheden til at takke hr. Iacolino for hans fremragende arbejde.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Internationalt strafferetligt samarbejde er et mål,
som EU i disse tider bør forfølge med størst muligt engagement. Den aktuelle stigning i
international organiseret kriminalitet presser statslige, nationale og internationale
organisationer til at indgå aftaler, der letter bureaukratiske og administrative formaliteter
og letter efterforskningen af lovovertrædelser og de strafferetlige procedurer. Den aftale
mellem Europa og Japan, som vi skal stemme om, garanterer i tilstrækkeligt omfang
respekten for lovgivningen og borgerrettighederne. Frem for alt er det en historisk mulighed,
da den for første gang med afsæt i lovgivningen sanktionerer to enheders vilje til at opnå
samarbejde inden for det strafferetlige område og inden for bekæmpelse af kriminalitet.
Jeg har derfor stemt for Iacolino-betænkningen.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne aftale sigter mod at etablere et mere effektivt
samarbejde om gensidig retshjælp i straffesager mellem EU-medlemsstaterne og Japan. Jeg
mener, at det er vigtigt at undertegne aftalen, ikke blot fordi den giver mulighed for at
oprette en klar og sammenhængende retlig ramme med henblik på at regulere dette
samarbejde, men også fordi der hidtil ikke engang har været bilaterale aftaler mellem
medlemsstaterne og Japan på dette område. Udfordringerne i forbindelse med
globaliseringen gør det i stadig stigende grad nødvendigt at finde grænseoverskridende
løsninger. Bekæmpelse af kriminalitet er et klart eksempel herpå, hvor samarbejde og
gensidig bistand mellem de forskellige stater i det internationale samfund spiller en
afgørende rolle.

I henhold til aftalen kan der indgives en formel anmodning, eller der kan ganske enkelt
være tale om en uopfordret udveksling af oplysninger, f.eks. vidneudsagn og udtalelser,
dokumentation eller bankudskrifter eller om lokalisering og identifikation af personer.
Den anmodede stat har altid mulighed for at afvise anmodningen ud fra en af de "klassiske"
grunde til afslag på retshjælp, men de berørte stater skal konsultere hinanden, inden der
gives afslag på retshjælp.

Jeg støtter derfor aftalen, der giver mulighed for mere effektiv retshjælp og samtidig
opretholder et hensigtsmæssigt garantiniveau.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Organiseret kriminalitet har længe bredt sig ud over
de enkelte landes grænser og dækker nu mange områder verden over. Denne situation,
som er vores tids realitet, kræver en samordnet, entydig reaktion fra de internationale
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organisationer, lande og personer, der er ofre for lovovertrædelser. Aftalen mellem EU og
Japan om gensidig retshjælp i straffesager er endnu et skridt i denne retning. Stater, hvori
retsstatsprincippet er gældende, er forpligtet til at sikre, at de grænser, der deler dem i
henhold til folkeretten, ikke udnyttes af kriminelle som en metode til at undslippe
retsforfølgning, undgå straf og nægte deres ofre rimelig erstatning.

Jo mere effektivt politiet og de retlige myndigheder i de enkelte lande arbejder, jo større
udbytte vil alle få af udvekslingen af oplysninger og indførelsen af bedste praksis, og jo
større udbytte vil alle få af gensidig retshjælp. Jeg håber, at det vil ske.

José Manuel Fernandes (PPE),   skriftlig. − (PT) I februar 2009 tillod Rådet, at der blev
indledt forhandlinger for at få en aftale i stand om gensidig retshjælp i straffesager mellem
EU og Japan. Rådet godkendte underskrivelsen af denne aftale ved afgørelse af 30. november
2009 på grundlag af artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union. Efter
Lissabontraktatens ikrafttræden er Parlamentet blevet bedt om at vedtage Rådets afgørelse
i henhold til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Aftalerne er baseret på andre retssamarbejdsaftaler, der tidligere er indgået, og vedrører
navnlig samarbejde om gennemførelse af efterforskninger, tilvejebringelse af bevismateriale
samt forkyndelse af meddelelser i den anmodede stat. Blandt aftalens vigtigste bestemmelser
bør nævnes indhentning af vidneudsagn eller udtalelser, muligheden af afhøring via
videokonference, tilvejebringelse af dokumentation vedrørende bankkonti, lokalisering
eller identifikation af personer samt videregivelse af materiale, som den anmodede stats
lovgivende, administrative eller retlige myndigheder eller dens lokale myndigheder er i
besiddelse af.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Regulering af det strafferetlige samarbejde
med det formål at lette efterforskningen med henblik på at bekæmpe grænseoverskridende
kriminalitet på en effektiv made. Det er målene for og formålet med internationale aftaler
om gensidig retshjælp og i dette tilfælde med aftalen mellem EU og Japan om gensidig
retshjælp i straffesager. Det er let at forestille sig de vanskeligheder, som en europæisk
efterforsker (en retlig myndighed eller en politi- eller toldmyndighed) ville have ved at
indsamle beviser i et tredjeland, og i disse tider betyder globaliseringen og den
grænseoverskridende kriminalitet, at samarbejde mellem stater, en retlig ramme og en
operationel grænseflade mellem EU og tredjelande er afgørende inden for strafferetten.
Merværdien af denne aftale er indlysende. Gennemførelse af efterforskninger, indsamling
af beviser, indhentning af vidneudsagn, adgang til bankudskrifter og identificering eller
lokalisering af personer er områder, hvor der fremover er planer om et formelt etableret
samarbejde mellem EU og Japan med henblik på større effektivitet og hurtighed. Parlamentet
har derfor uden tøven godkendt indgåelsen af denne internationale aftale, og det er jeg
meget glad for.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Først og fremmest vil jeg gerne lykønske
hr. Iacolino med hans fremragende arbejde.

Jeg stemte for betænkningen, da jeg mener, at det store antal strafferetlige
samarbejdsprocedurer mellem de enkelte medlemsstater og Japan i de seneste år afspejler
behovet for en enkelt retlig og lovgivningsmæssig ramme, frem for alt på grund af den
uforståelige mangel på bilaterale aftaler mellem EU-medlemsstaterne og Japan.

Aftalen er udformet på basis af andre tidligere indgåede aftaler om retligt samarbejde og
drejer sig især om samarbejde med henblik på gennemførelse af efterforskninger,
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tilvejebringelse af bevismateriale samt andre aktiviteter, såsom forkyndelse af meddelelser
i den anmodede stat. Formålet med bestemmelserne i denne aftale er at sørge for, at der
ydes en så effektiv retshjælp som muligt, som kan imødegå de daglige udfordringer, der
måtte opstå, og samtidig sikre de fornødne garantiniveauer.

For så vidt angår grunde til afslag, skal jeg gøre opmærksom på betydningen af den
bestemmelse, der beskytter medlemsstaterne mod en mulig udnyttelse af aftalen i retssager
om lovovertrædelser, der kan straffes med døden. Det er fuldt ud i overensstemmelse med
den holdning, som EU flere gange har givet til kende om, at dødsstraf bør ophæves, eller
at der i det mindste bør indføres et moratorium for dødsstraf.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Globaliseringen, der kendertegner vores tid, forekommer
ikke kun i økonomisk henseende, men rækker nu også ind i andre områder, ikke mindst
kriminalitet. Derfor er retsligt samarbejde mellem stater i straffesager altid på dagsordenen.
Med hensyn til Japan har det europæiske og det japanske retsvæsen haft et samarbejde
trods manglende retlige rammer. Det er derfor yderst vigtigt at indlede forhandlinger om
oprettelse af en aftale om gensidig retshjælp i straffesager mellem EU og Japan. Derfor
stemte jeg, som jeg gjorde.

Alfredo Pallone (PPE),   skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne takke hr. Iacolino for det glimrende
arbejde, han har lagt i denne betænkning. Betænkningens retslige og proceduremæssige
grundlag er glimrende, og den er et afgørende fremskridt i det retlige samarbejde – ikke
kun med Japan – og jeg håber, den vil blive brugt som model for fremtidens betænkninger
om gensidig hjælp mellem EU og andre tredjelande.

EU-borgere kommer ofte ud for, at de har begået en ulovlig handling i udlandet, til tider
uden at vide, at de har overtrådt deres værtslands love. Under alle omstændigheder er det
væsentligt at garantere borgeren retshjælp i form af oversættelse, lejlighed til at udtrykke
sig på sit eget sprog og mulighed for at få hjælp og støtte på sit eget sprog. Vi må naturligvis
tage hensyn til visse forskelle i de forskellige retssystemer, men jeg mener, at der skal være
garantier, som overholdes og respekteres i alle tilfælde.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Den globalisering, der kendetegner den tid, vi lever
i, er tydelig i alle dele af dagligdagen, herunder inden for kriminalitet.

Statistikkerne vedrørende de strafferetlige samarbejdsprocedurer mellem de enkelte
medlemsstater og Japan viser, at selv om der mangler en retlig ramme, finder de europæiske
og de japanske retsmyndigheder det nødvendigt at samarbejde.

Under henvisning til, at der ikke findes nogen bilaterale aftaler mellem Den Europæiske
Unions medlemsstater og Japan, og i bevidsthed om fordelene ved en harmonisk og
kohærent retlig ramme godkendte Rådet i februar 2009, at der indledtes forhandlinger
med henblik på indgåelse af en aftale om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den
Europæiske Union og Japan.

Som konklusion kan det fastslås, at de beskyttelsesstandarder, der indgår i aftalen, synes
mere omfattende end i andre lignende aftaler, herunder visse aftaler undertegnet for nylig.
Vedtagelsen af denne aftale giver således ikke anledning til nogen særlige indvendinger.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Aftalen er endnu et afgørende fremskridt i etableringen
af et bredt baseret retligt samarbejde med tredjelande.
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Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Det er fornuftigt at søge samarbejde mellem EU og
tredjelande i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet, da globaliseringen fører til
udvidelse af nationale kriminalitetsnetværk. Man behøver blot at tænke på mafiaen eller
triaderne.

Styrkelse og udvidelse af disse aftaler til også at omfatte lande med meget kriminalitet kan
føre til mindsket udbredelse af kriminalitet i EU. Vi har derfor stemt for henstillingen.

Rui Tavares (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I henhold til en rapport fra 2008 fra Det
Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) dømmer Japan stadig kriminelle til
døden og holder dem indespærrede i årtier i fængsler, hvor hemmeligholdelse og isolation
er almindeligt forekommende. Henrettelsestallene er steget i de seneste år, navnlig i 2008.
Der har ikke været en eneste fornyet domstolsprøvelse af en sag, hvor den anklagede er
blevet dømt til døden, siden 1986. Den aftale, som EU er på vej til at indgå, indeholder
ikke bestemmelser om udleveringsprocedurer.

Den giver dog mulighed for tilvejebringelse af bevismateriale til anvendelse i forbindelse
med eventuel domfældelse. Det omfatter midlertidig overførsel af en varetægtsfængslet
person, for at vedkommende kan afgive vidneudsagn. I henhold til artikel 11 kan
EU-medlemsstater afvise en anmodning om retshjælp på visse betingelser, men artiklen
forbyder ikke fuldbyrdelse af anmodninger, når udfaldet af en retssag kan være dødsstraf.

Jeg støtter strafferetligt samarbejde, når der udvises respekt for retten til et forsvar,
proceduremæssige rettigheder og menneskerettigheder. I Japans tilfælde er situationen –
for at sige det mildt – forvirrende. Jeg kan derfor ikke støtte denne nye aftale.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for hr. Iacolinos tekst, fordi den er en meget
vigtig aftale om retligt samarbejde og et reelt skridt imod en modernisering af det
internationale retssystem, som har til formål at bekæmpe organiseret kriminalitet.

Europæiske og japanske myndigheder er ofte nødt til at samarbejde i forbindelse med
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og denne internationale aftale realiserer uden tvivl
fordelene ved at udvikle en harmonisk og kohærent retlig ramme for gensidig retshjælp i
straffesager mellem EU og Japan.

Jeg vil gerne understrege, at aftalen mellem EU og Japan sikrer mere omfattende
beskyttelsesstandarder end i andre lignende aftaler om retssamarbejde, der er undertegnet.

Betænkning: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede betænkningen. Sammenkobling
af selskabsregistre er et velegnet middel til at fremme yderligere integrering af det
økonomiske område inden for EU og styrke retssikkerheden for virksomheder og
forbrugere. Selskabsregistre forvaltes normalt på nationalt og regionalt plan. Den voksende
erhvervsaktivitet på tværs af grænserne gør imidlertid en bedre sammenkobling af
selskabsregistrene nødvendig af retssikkerheds- og gennemsigtighedshensyn. Det drejer
sig desuden om at spare tid og penge.

Udløsningen af den nuværende finanskrise afdækkede på ny betydningen af
gennemsigtighed på alle finansielle markeder. Som led i foranstaltningerne til genopretning
af finansiel status ville det ved at øge mulighederne for at drage fordel af de seneste officielle
oplysninger om selskaber være muligt at genoprette tilliden til alle europæiske markeder.
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I denne henseende er selskabsregistre meget vigtige. De registrerer, undersøger og opbevarer
selskabsoplysninger om f.eks. selskabets retlige form, hjemsted og kapital samt retlige
repræsentanter og offentliggør disse oplysninger. Der vil således blive skabt mulighed for,
at kreditorer, forretningspartnere og forbrugere kan indhente officielle og pålidelige
selskabsoplysninger på tværs af grænserne med henblik på at sikre den nødvendige
gennemsigtighed og retssikkerhed på alle EU's markeder.

António Fernando Correia De Campos (S&D),    skriftlig. – (PT) Sammenkoblingen af
selskabsregistrene er afgørende, da den nuværende opsplitning ikke blot skader
erhvervslivet, men også fører til manglende forbrugertillid. Særlig betydelige er de
vanskeligheder, som denne opsplitning skaber for små og mellemstore virksomheder, der
er et centralt element i den europæiske økonomis rygrad og i skabelsen af arbejdspladser,
økonomisk vækst og social samhørighed i EU og i det grænseoverskridende samarbejde.
De er et indlysende problem for det indre marked.

Jeg er helt enig i, at der bør oprettes en fælles indgangsportal til forretningsoplysninger,
som skal foreligge på alle EU-sprog og offentliggøres med henblik på at sikre adgang til
pålidelige og opdaterede oplysninger af høj kvalitet om EU-selskabsregistret.

I den nuværende situation, hvor der træffes omfattende foranstaltninger for at komme ud
af krisen, kan dette instrument skabe merværdi ved at styrke 500 mio. europæeres tillid
til det indre marked og forbedre handelsrelationerne på tværs af grænserne. Derfor bifalder
jeg den betænkning, der er til afstemning i dag.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Når vi taler om det indre marked, må vi forstå, at en af
konsekvenserne heraf er øget handel på tværs af grænserne. Denne handel er ønskværdig
og bør fremmes, men skaber behov for at stille officielle og pålidelige oplysninger til
rådighed for offentligheden om de selskaber, der er aktive i EU. Manglende ensartethed
mellem oplysningerne i de forskellige selskabsregistre betyder, at der også er retlig
usikkerhed. Det er hverken til gavn for selskaber eller forbrugere i EU. Det er derfor
nødvendigt at oprette en fælles europæisk portal, der indeholder standardiserede data for
alle medlemsstater.

Det vil skabe større gennemsigtighed, effektivitet og retssikkerhed og øge de
500 mio. europæiske forbrugeres tillid, hvilket er afgørende, hvis Europa skal komme ud
af krisen. Endelig vil jeg – i tråd med Økonomi- og Valutaudvalget – på ny fremhæve, at
det nye system eller den nye portal ikke må øge de europæiske virksomheders administrative
byrde. Systemet bør lette livet for alle markedsaktører, ikke give dem endnu en bureaukratisk
forhindring at forcere.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Stigningen i de grænseoverskridende
økonomiske aktiviteter gør en bedre sammenkobling af selskabsregistre nødvendig af
hensyn til retssikkerheden og åbenheden. Det ville også sænke omkostningerne og øge
effektiviteten. Sammenkobling af selskabsregistre er en passende måde at skabe mere
integration på i det økonomiske område i EU og øge retssikkerheden for virksomheder og
forbrugere.

Registrene forvaltes på nationalt og regionalt plan og indeholder kun oplysninger om
selskaber, der er registreret i det område (land eller region), som registrene dækker. Der
findes allerede forskellige mekanismer til sammenkobling af selskabsregistre, f.eks. European
Business Register (EBR) og projektet vedrørende interoperabilitet mellem handelsregistre
i hele Europa (BRITE). EBR og BRITE er frivillige, og BRITE er kun et forskningsprojekt. At
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have én fælles indgang til forretningsoplysninger om alle europæiske selskaber ville spare
tid og penge. Derfor bør det være obligatorisk for alle medlemsstater at deltage.

Edvard Kožušník (ECR),    skriftlig. – (CS) Jeg støtter Kommissionens initiativ om
sammenkobling af selskabsregistre. Jeg mener, at muligheden for at udveksle information
på tværs af grænserne ikke blot vil genoplive det indre marked, men især vil øge markedets
troværdighed og skabe større retssikkerhed for alle aktører i det indre marked. Vi må heller
ikke glemme de dramatiske virkninger af en nedbringelse af den administrative byrde for
virksomhederne. I henhold til Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter
vedrørende Administrative Byrder under Edmund Stoibers formandskab ville muligheden
for grænseoverskridende elektronisk adgang til selskabsoplysninger spare virksomhederne
administrative udgifter på op imod 160 mio. EUR om året.

Jeg vil dog opfordre Kommissionen til at være meget opmærksom på den overordnede
løsnings interoperabilitet og tekniske neutralitet, når planen gennemføres. Jeg ville ikke
være tilfreds, hvis vi på den ene side sparede 160 mio. EUR på den administrative byrde,
men samtidig brugte et tilsvarende beløb på tekniske løsninger og på gennemførelsen af
sammenkoblingen af selskabsregistre.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Der er ingen tvivl om, at den økonomiske globalisering
medfører et behov for sammenkobling af selskabsregistre. I øjeblikket forvaltes alle
oplysninger om selskaber udelukkende på nationalt og regionalt plan, så den stigende
efterspørgsel efter adgang til information om selskaber i en grænseoverskridende
sammenhæng gør det nødvendigt at udbrede adgangen til alle medlemsstater. Det er meget
vigtigt at sammenkoble forretningsregistre for at sætte en stopper for økonomiske tab og
problemer, som påvirker alle interessenter, uanset om de selv er selskaber eller arbejdstagere,
forbrugere eller offentligheden som helhed.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Især i erhvervslivet er det afgørende, at bestemte
oplysninger er offentligt tilgængelige. I denne henseende giver det mening at forvalte
selskabsregistre på nationalt og regionalt plan – dels for at sikre retssikkerhed og dels for
at overholde subsidiaritetsprincippet – men at sikre grænseoverskridende adgang til data.
Der skal sikres interoperabilitet, særlig for selskaber, der arbejder på tværs af grænserne
f.eks. som følge af flytning af selskabets hjemsted eller en fusion. Administrativt samarbejde
må under ingen omstændigheder skabe bureaukratiske forhindringer, og sproglige og
kvalitetsmæssige problemer skal også overvejes. I denne henseende bør initiativet bane
vejen for servicedirektivet. For så vidt angår især erhvervsuddannelsesmæssige
forudsætninger, er det grænseoverskridende samarbejde ikke helt tilfredsstillende.

Eksempelvis stilles der i Østrig krav om intensiv uddannelse og intensive eksaminer, hvis
man skal arbejde som kommerciel turistguide, mens det ikke er tilfældet i andre lande. Den
ligestilling og de kontroller, der stilles i udsigt, og som skal løse denne type problem, er i
høj grad utilstrækkelige. I lyset af erhvervsuddannelsens høje kvalitet i Østrig undlod jeg
at stemme.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen.

Sammenkobling af selskabsregistre er et velegnet middel til at fremme yderligere integrering
af det økonomiske område inden for EU og styrke retssikkerheden for virksomheder og
forbrugere. De oplysninger, der fremgår af et selskabsregister, kan ikke ligestilles med
oplysninger, som ellers er tilgængelige i erhvervslivet. Endvidere har de fra den ene til den
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anden medlemsstat forskellig oplysningsværdi og retlig betydning, hvilket brugerne absolut
skal gøres opmærksomme på ved indhentning af oplysninger.

Som følge af de specielle saglige forhold bør sammenkoblingen af registrene og adgangen
til oplysningerne reguleres i en separat sammenhæng, der er nem at anvende og let
tilgængelig. Skal projektet blive en rigtig succes, er det en forudsætning, at alle medlemsstater
deltager, således at det kan gøres obligatorisk, så snart de tekniske standarder er fuldt
gennemprøvet.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen om sammenkobling
af selskabsregistre, da jeg som skyggeordfører for S&D-Gruppen var i stand til at indgå et
godt kompromis med ordføreren hr. Lechner. Mine største bekymringer er følgende –

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Lechner-betænkningen er en
ukontroversiel initiativbetænkning, som vi ikke havde problemer med at støtte.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Tanken om at sammenkoble selskabsregistre, således
at interesserede parter kan få adgang hertil, er i tråd med de opfordringer til
gennemsigtighed, som erhvervsorganisationer har givet udtryk for.

Globaliseringen gør, at virksomheder konstant bevæger sig i og uden for EU, og det er
godt, at interesserede parter frit kan søge i disse registre. Alt for ofte har spøgelsesselskaber
gjort sig skyldige i svigagtig adfærd ved netop at udnytte muligheden for, at de ikke med
sikkerhed kan identificeres som et selskab, og vi kan derfor kun støtte dette initiativ.

Catherine Soullie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg vil gerne lykønske ordføreren med denne
meget fornuftige tekst, der er blevet vedtaget med stort flertal i Parlamentet. Som ordfører
for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om betænkningen
om sammenkobling af selskabsregistre vil jeg gerne understrege betydningen af
betænkningen. Selskabsoplysninger i EU er afgørende for det indre markeds positive
udvikling og vækst, og jeg ser frem til Kommissionens forslag til retsakt om emnet.

Obligatorisk deltagelse af alle medlemsstater i et fælles selskabsregister ville være til fordel
for hele Unionen. Det er imidlertid kun muligt, hvis vi sørger for ikke at pålægge vores
virksomheder yderligere administrative byrder, og hvis private data holdes private, således
at der opretholdes et tillidsfuldt klima.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen, da jeg er
overbevist om, at sammenkoblingen af selskabsregistre kan øge gennemsigtigheden i
retshandler og handelstransaktioner. Det overordnede mål med projektet var at give
markedsaktører lettere adgang til oplysninger. Det skulle gøre det muligt for alle at finde
ud af, hvem der reelt stod bag et specifikt selskab, uanset selskabets retlige form.
Sammenkoblingen ville således også være en fordel i forhold til forbruger- og
kreditorbeskyttelse.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for hr. Portas' betænkning om
sammenkobling af selskabsregistre, fordi det er en god idé at overveje obligatorisk
sammenkobling af europæiske selskabsregistre for alle europæiske stater med det formål
at fjerne eksisterende hindringer for virksomheders mobilitet i EU.

Introduktionen af en fælles europæisk portal med adgang til selskabsregistre i form af en
gyldig og let tilgængelig portal i de 27 medlemsstater, der giver alle borgere adgang til
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oplysninger om europæiske virksomheder, er helt afgjort en god metode til at strømline
udviklingen af virksomheder i Unionen.

Betænkning: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen, da jeg mener, at
den nye bæredygtige økonomi skal være baseret på adgangen til kvalificeret beskæftigelse,
som fremmer innovation inden for sektorer, der er strategisk fordelagtige for Europas
fremtid, navnlig energi og forskning. Disse vidensområders merværdi, de muligheder for
flytning, som de giver, og den kendsgerning, at de både kan have base i de perifere og de
centrale regioner i Europa, giver et enormt potentiale for nye teknologier og deres evne til
at blive tilpasset den nye miljømæssige og menneskelige situation.

Det vil være afgørende at investere i sektorer, der fremmer forebyggelse og afbødning af
virkningerne af klimaforandringer. Regionerne ved havet vil komme til at spille en væsentlig
rolle her, og det samme vil alternative metoder til energiproduktion, som gør brug af de
naturressourcer, der findes i de enkelte regioner i Europa.

Viden om miljørelateret innovation er fremtiden for den nye økonomi, da der er brug for
kraftig fokus på anvendelse af viden til nye økonomiske formål. Viden kan skabe merværdi,
men kan kun skabe beskæftigelse via synergier mellem centre for forskning, produktion
og distribution, som skaber beskæftigelse på alle områder inden for både forskning, service
og handel.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jobusikkerheden på arbejdsmarkedet i dag har
stor betydning for unges arbejdssituation i EU. Jeg er glad for, at betænkningen sætter fokus
på adgang til arbejdsmarkedet, forbedring af beskæftigelsesmulighederne for unge og
forbedring af uddannelsesprogrammerne til dette formål.

Unge skal kunne nyde godt af arbejdsmarkedet, og jeg bifalder navnlig forbedringerne
inden for relationerne mellem uddannelsescentre, universiteter og erhvervssektoren. Disse
relationer vil hjælpe unge, der skal ind på arbejdsmarkedet for første gang, og vil skabe
beskæftigelsesmuligheder for kandidater, der har afsluttet deres studier, og for kvalificerede
unge.

For det andet støtter jeg holdningen i betænkningen til bedre koordinering på flere planer
mellem europæiske, nationale og regionale finansieringsordninger.

Jeg er imidlertid ikke tilhænger af at gå fra direkte støtteordninger over til udvikling af
landdistrikter og udvikling af et miljømæssigt bæredygtigt landbrug, da direkte
støtteordninger er den bedste metode til sikring af indkomst for landbrugere.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede betænkningen. For at opnå en
bæredygtig økonomi i EU skal vi sikre en afbalanceret økonomisk og social udvikling. Det
er afgørende at gøre den økonomiske vækst mindre afhængig af ressource- og
energiforbruget samt nedbringe de klimaskadelige emissioner og dermed modvirke jordens
opvarmning. Vi skal også sigte mod at udnytte potentialet til at skabe grønne arbejdspladser
inden for servicesektoren og den socioøkonomiske sektor. For at opnå dette bør
Kommissionen udarbejde en strategi for skabelse af grønne arbejdspladser, som skal følges
af de regionale myndigheder, når de vedtager regionaludviklingsstrategier. Gennemførelsen
af denne strategi bør finansieres af EU-midler samt nationale og regionale midler, og
fordelingen bør koordineres nøje. Bistanden skal anvendes til at gennemføre forskning og
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udvikling, tilpasse innovationer og infrastruktur og skabe nye teknologier, f.eks. inden for
vedvarende energi og energieffektivitet.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Finanskrisen kaster fortsat Europa og
mange regioner verden over ud i stagnation, uden at politikerne spørger sig selv, hvordan
problemerne kan løses. Endnu værre mener mange af dem, at det er nok bare at ride stormen
af, indtil situationen vender tilbage til, hvad den var inden september 2008.

Jeg deler ikke dette synspunkt. Hvis vi udelader miljøet fra vores drøftelser, vil de samme
faktorer blive ved med at få de samme konsekvenser. Miljøet repræsenterer en mulighed
for at skabe en ny model for udvikling. Der er et betydeligt potentiale for nye arbejdspladser,
hvis vi giver os selv redskaberne til at forvalte den bæredygtige økonomi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter betænkningen, da den fremmer
skabelsen af bæredygtige job, dvs. job, der tager højde for den nuværende generations
behov på en sådan måde, at fremtidige generationers evne til at få tilfredsstillet deres behov
ikke kommer i fare. Det understreges endvidere, at disse job skal skabe social velfærd og
være til gavn for både mennesker og naturen. Målet for en ny bæredygtig økonomi skal
være social og økologisk bæredygtighed, der skaber langsigtede perspektiver for større
konkurrenceevne, social velfærd og bedre miljøbeskyttelse. Med det stigende antal usikre
ansættelsesforhold i det nedre kvalifikationsområde er spørgsmålet om arbejdspladskvalitet
særlig relevant, og betænkningen fremmer således også skabelsen af gode job.

Disse job skal sikre stabilt og socialt orienteret arbejde, idet der lægges særlig vægt på
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, anstændigt arbejde og kvalifikationsbehov. Jeg
opfordrer således medlemsstaterne til ikke blot at skabe job i de øverste
kvalifikationsområder, men også tillægge arbejdspladser i området for mellem- og
lavtuddannede højere værdi ved at sikre anstændige arbejdsbetingelser på dette område.
Jeg støtter også initiativet til at tilpasse strategier for livslang læring til behovene hos ældre
arbejdstagere for at sikre et højt deltagerniveau også for arbejdstagere over 55.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) EU's samhørighedspolitik spiller en afgørende rolle
for udviklingen af jobpotentialet i en bæredygtig økonomi, da den bidrager til at udjævne
regionale forskelle og fremme den økonomiske udvikling. Ud fra dette perspektiv bør
regionerne og de lokale myndigheder i højere grad udnytte de europæiske strukturfonde
i forbindelse med initiativer til skabelse af nye, bæredygtige og varige job. Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrager til regional klyngedannelse, idet forskning,
innovation og infrastruktur knyttes sammen lokalt i forbindelse med nye teknologier.

Regionale og lokale myndigheder er bedst i stand til at skabe de nødvendige betingelser
for væksten af innovative virksomheder i klynger, som kan anspore til lokal økonomisk
udvikling og skabe nye job i regionerne. Små og mellemstore virksomheder spiller også
en vigtig rolle i at fremme innovation i Europa. De bør tilskyndes til at anvende Den
Europæiske Socialfond som et middel til fremme af iværksætterånd og kompetencer.

Den ringe samordning mellem EU's finansieringsordninger og de nationale og regionale
finansieringsordninger forhindrer os dog i at nå disse mål. Det er således nødvendigt med
bedre samordning på flere planer med henblik på at opnå større synergi mellem de
forskellige fælles politikker.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
jeg anerkender betydningen af skabelsen af "grønne job" for en økonomi, der vil være
bæredygtig. Et "grønt job" bør også være et job, der bidrager til at spare energi og
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naturressourcer, ved at man bruger vedvarende energi, bevarer økosystemer og reducerer
virkningen af produktionen af affald og luftforurening. Faktisk er den positive sidegevinst
ved at fremme disse sektorer betydelig og bør udvikles. Samtidig må der gives garanti for
tilstrækkelige arbejdsvilkår sammen med den faglige uddannelse af folk.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen, fordi den
kritiserer EUROPA 2020-strategien, som ikke beskæftiger sig med arbejdsløshed og social
samhørighed, og fordi den opfordrer til ændringer i Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, således at de reelt fremmer beskæftigelse
og retfærdig social integration. Betænkningen sigter mod at indlede en debat om og vedtage
specifikke foranstaltninger med henblik på at skabe beskæftigelse af høj kvalitet med fuld
løn og socialsikring ved at fremme miljømæssigt og socialt bæredygtig vækst.

Inden for denne ramme argumenterer betænkningen for en stærk rolle for den offentlige
sektor ved at tilskynde til bæredygtig udvikling heraf med offentlige tjenesteydelser og
infrastrukturer, der lever op til miljønormer og sociale normer. Den argumenterer for en
ny politik for industri, uddannelse og kompetencer, som vil skabe en levedygtig økonomi
ved at fremme ligestilling og en fremtrædende rolle for arbejdstagerrepræsentanter.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. − (EN) Jeg støtter denne betænkning, hvori det
anføres, at det er nødvendigt med særlig opmærksomhed på anstændigt arbejde og
arbejdsmiljø, når jobpotentialet skal optimeres. For at foregribe forandringer og undgå
arbejdsløshed er det væsentligt at fremme den sociale dialog og de kollektive overenskomster
(som ofte ikke findes i nye sektorer) og styrke socialsikring, indkomststøtteordninger og
proaktive sektoruddannelsesinitiativer, ligestilling og et socialt rummeligt arbejdsmarked.
Betænkningen bygger på ILO's definition af grønne job, hvorefter alle job, der fremmer
bæredygtig udvikling, er grønne job. For at sikre en socialt retfærdig overgang bør
arbejdstagerne inddrages i processen. I betænkningen opfordres der til at inddrage
arbejdstagerrepræsentanter i ansvaret for at gøre arbejdspladserne grønne, jf. ILO's
definition, således at arbejdspladser, virksomheder og brancher kan gøres mere bæredygtige.
Som et af de mål, der skal fremmes, bør øget bæredygtighed opføres under de finansielle
rammer for forskellige fonde, herunder strukturfondene og samhørighedsfonden. Vi må
sætte skabelsen af bæredygtige job øverst på EU's dagsorden med en progressiv overgang
til og investering i kvalitet og miljøvenlige job.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om udvikling af
jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi, fordi den argumenterer for, at man ikke kun
skal se på det grønne jobpotentiale i absolutte tal. Det er også vigtigt at undersøge
spørgsmålet om, hvordan man kan sikre gode arbejdsbetingelser, og hvordan ændringen
til en bæredygtig økonomi kan udformes på en socialt retfærdig måde.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Det antal parlamentariske udvalg, der har været
involveret i udarbejdelsen af betænkningen – nemlig seks – viser, hvor vigtigt
beskæftigelsesspørgsmålet er i dag, og hvordan begrebet bæredygtighed nu er uundgåeligt
i den politiske diskurs. Økonomiens bæredygtighed og jobpotentiale er problemer, der
deles af arbejdstagere, erhvervsdrivende og politikere, faglærte og ufaglærte arbejdstagere,
miljøforkæmpere, industrien og mange andre. Et af de vigtigste problemer her er, præcis
hvad bæredygtigheden koster, og hvordan udgifterne skal fordeles.

Vi spørger os selv, om dette behov, som ikke altid er mærkbart eller tilstrækkeligt opnåeligt,
måske har negativ indflydelse på markedets initiativ- og organisationskapacitet eller skaber
yderligere vanskeligheder for en økonomi, der allerede er blevet skudt i sænk af krisen og
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usikkerheden. I dag er der et stigende behov for, at bæredygtighed bliver mere end et
overordnet begreb og således vanskeligt at opnå. Det bør nærmere være en realiserbar
forudsætning for ændringen af menneskets handlinger i verden, herunder i økonomisk
forstand, således at det kan være til gavn for alle og ikke blot nogle få radikale kræfter.

José Manuel Fernandes (PPE  ), skriftlig. − (PT) Udviklingen er bæredygtig, hvis
tilfredsstillelsen af den nuværende generations behov ikke truer tilfredsstillelsen af de
kommende generationers behov. Vi har brug for en tilgang, der kombinerer hensynet til
økonomiske, sociale og økologiske interesser, mere intensiv social dialog og større socialt
ansvar hos selskaberne med vedtagelsen af principperne om forebyggelse og forureneren
betaler. Tankegangen skal være langsigtet med mål om konkurrenceevne og social,
økonomisk, territorial og miljømæssig samhørighed. Vi henstiller derfor til investering i
human-, social- og miljøkapital, teknologisk innovation og nye økologiske tjenester.

Med dette engagement deltager vi i bekæmpelsen af klimaforandringerne. EU har forpligtet
sig til at reducere sine drivhusgasemissioner med mindst 20 % inden 2020, dække 20 %
af sit energibehov ved hjælp af vedvarende energi og øge energieffektiviteten med 20 %. I
henhold til en undersøgelse foretaget af det mellemstatslige panel om klimaforandringer
kan den globale opvarmning kun begrænses til 2 °C, hvis de industrialiserede lande reducerer
deres drivhusgasemissioner med 80-90 % i forhold til 1990-niveauet inden 2050. Vi
henstiller derfor til, at der skabes "grønne job", som bidrager til bæredygtig vækst baseret
på social retfærdighed og miljøeffektivitet, og at beskæftigelsen i landdistrikterne fremmes
for at undgå ørkendannelse.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne initiativbetænkning har positive
aspekter på mange områder og har genoptaget dele af den udtalelse, som jeg var ansvarlig
for i Udvalget om Industri, Forskning og Energi, selv om den ikke, som den burde,
understreger behovet for at rette større opmærksomhed mod de enkelte medlemsstaters
særlige kendetegn. Jeg vil fremhæve nogle få positive aspekter:

- I henhold til betænkningen skal en ny, bæredygtig økonomi for EU sikre en afbalanceret
økonomisk og social udvikling, og den offentlige sektors betydning understreges.

- I betænkningen opfordres der til en ambitiøs og bæredygtig industripolitik med vægten
lagt på ressourceeffektivitet, og det understreges, at det er nødvendigt, at den grønne
økonomi giver udsigt til anstændige, godt betalte job, hvor der fokuseres på miljøbeskyttelse,
eller som bidrager til at fremme den industrielle spredning.

- Det påpeges, at det er meget kompliceret at gå over til en ny, bæredygtig økonomi, hvorfor
man bør være særlig opmærksom på dem, der rammes af afindustrialisering, og indføre
passende økonomiske støtteordninger og integrerede udviklingstiltag med sigte på
bæredygtig udvikling og en mere innovationsbaseret økonomi, der kan skabe anstændige,
godt betalte job med rettigheder og begrænse sociale uligheder og regionale skævheder, i
samråd med arbejdsmarkedets parter, idet støtte til små og mellemstore virksomheder er
særlig vigtig.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Det er passende, at vi stemmer om denne
betænkning i dag på den dag, hvor den skotske regering har annonceret, at Skotland er
nået halvvejs i sine bestræbelser på at nå 2020-målene for drivhusgasemissioner. Ifølge en
ny rapport kan havbaseret vindkraft alene skabe 48 000 job i Skotland, og den skotske
regering agter at gå forrest i EU's indsats for at skabe nye job i en bæredygtig økonomi. Det
er uheldigt, at den britiske regering fortsat forskelsbehandler skotske energileverandører
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med afskrækkende netværksgebyrer, hvorved udvikling med betydning for EU hæmmes.
Jeg stemte for opfordringerne i betænkningen og anmoder den britiske regering om at tage
dem til efterretning.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det stigende antal kortvarige kontrakter
med dårligere arbejdsvilkår er i dag navnlig udbredte blandt unge. Det er en alvorlig hindring
for et stabilt liv for borgerne og derfor for en bæredygtig økonomi. Økologiske tendenser
inden for udvikling og industrielle innovationer skal bidrage til at opnå vækst i
beskæftigelsen og samtidig bidrage til miljøbeskyttelse.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed mener, at krav om miljøvenlige
teknologier inden for landbruget vil bidrage til at sikre vækst i beskæftigelse og i
landbrugernes indkomst. Det er en interessant tese, der helt sikkert fortjener debat og mere
indgående analyse. Forslaget om at iværksætte oplysningskampagner med henblik på at
gøre borgerne bevidste om betydningen af økologi er også værd at støtte.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. − (EN) Energimæssig bæredygtighed er et af de primære
problemer, som de europæiske samfund i dag står over for, og den har også potentiale til
at blive en af de vigtigste kilder til beskæftigelse fremover. Jeg støtter dette initiativ, fordi
det fremmer jobskabelse og beskytter arbejdstagernes rettigheder.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Den økonomiske krise, der er på langsomt
tilbagetog, bør tilskynde EU til at forvalte ressourcerne mere forsigtigt og
konkurrencedygtigt. Det er kun muligt med en bæredygtig tilgang til erhvervslivet, som
vil skabe en lang række positive frynsegoder for miljøet og for vores borgere. Vi er nødt
til at skabe stabile overordnede forhold, hvor jobpotentialet i EU's grønne økonomi kan
blomstre og sikre bæredygtig udvikling for erhvervslivet. Jeg stemmer for betænkningen,
fordi økonomisk vækst, miljøbeskyttelse og social samhørighed går hånd i hånd og
supplerer hinanden. Målet bør ikke blot være at skabe nye, bæredygtige grønne
arbejdspladser, men også at tilskynde erhvervslivet og samfundet som helhed til at spille
en rolle i denne nye forretningsmetode. Vi skal udnytte den grønne økonomis potentiale
fuldt ud og bidrage til Europas globale image som rollemodel som en progressiv, bæredygtig
og miljøbevidst økonomisk union.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) På grund af krisen er økonomisk vækst
og beskæftigelse blevet en umiddelbar prioritet i EU. Jeg stemte for betænkningen, da jeg
mener, at den er afgørende for en målrettet indsats for at øge beskæftigelsen gennem
politikker til fremme af aktiv aldring og integration af unge, personer med handicap, lovlige
indvandrere og andre sårbare grupper på arbejdsmarkedet. Disse politikker skal sammen
med uddannelse og erhvervsuddannelse af god kvalitet suppleres med effektive incitamenter
til støtte af livslang læring og muligheder for forbedring af kvalifikationer.

Et andet segment, som vi ikke må overse, er unge kandidater, der har afsluttet deres studier.
Vi skal fremme et stærkt partnerskab mellem medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter,
som vil hjælpe disse unge med at finde deres første job eller med at blive tilbudt nye
muligheder for videreuddannelse, herunder lærlingeuddannelser. I denne henseende skal
medlemsstaterne mobilisere og drage fuld fordel af de tilgængelige EU-midler, særlig Den
Europæiske Socialfond.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE),    skriftlig. – (RO) Vi har brug for foranstaltninger, der
skal skabe nye job, især nu hvor medlemsstaterne står over for en alvorlig økonomisk og
social krise. På denne baggrund skal EU's samhørighedspolitik spille en afgørende rolle i
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at udvikle potentialet for at skabe nye job i en bæredygtig økonomi ved at mindske de
regionale forskelle og skabe et samfund med fuld beskæftigelse. Vi skal tilskynde regionerne
til at anvende strukturfondene til finansiering af nationale, lokale og regionale projekter
og Den Europæiske Socialfond til at skabe bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Den Europæiske Socialfond er den løsning, der er tilgængelig for medlemsstater, som
ønsker at investere i forbedring af kvalifikationer og stille beskæftigelses- og
uddannelsesaktiviteter, professionel omskoling og karriererådgivning til rådighed for
arbejdsløse med henblik på at skabe flere og bedre job. Med henblik på at støtte samfund
og regioner i medlemsstaterne anmodede jeg Kommissionen om at finansiere et pilotprojekt,
som skal sikre uddannelse og bidrage til udveksling af modeller for bedste praksis for dem,
der er direkte involveret i at forvalte og gennemføre europæiske midler på lokalt og regionalt
niveau.

Thomas Mann (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg har i dag stemt for fru Schroedters
initiativbetænkning om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi. "Grønne
job" er et centralt element i betænkningen. Der er tale om job i så at sige alle relevante
industri- og servicesektorer, der bidrager til en bæredygtig økonomi. Miljøbeskyttelse kan
blive en økonomisk drivkraft, hvis vi skaber forudsigelige, investeringsvenlige
rammebetingelser på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt. Indførelsen af adskillige supplerende
indkøbskriterier er i strid med EU's erklærede mål om at mindske bureaukratiet. Jeg er glad
for, at vi har kunnet nå til enighed om at begrænse stigningen i antallet af kriterier til
udelukkende at omfatte sociale minimumsstandarder. De fleste europæiske virksomheder
er uden tvivl globale pionerer for en vellykket politik for miljøbeskyttelse. For at garantere
dem loyal konkurrence skal vi forhindre, at produktionen flyttes ud af EU til tredjelande
med lave standarder for miljøbeskyttelse. Kommissionen og medlemsstaterne skal træffe
hurtige og effektive foranstaltninger for at bekæmpe denne tendens. Mit ændringsforslag
med dette formål modtog støtte fra flertallet i dag.

Ikke-forskelsbehandling og ligebehandling skal fremmes på arbejdspladsen.
Sanktionsmekanismer og kvoter er ikke den rigtige metode. Det er ikke realistisk at stille
krav om, at 40 % af medlemmerne af virksomheders bestyrelse skal være kvinder, og derfor
fik dette forslag ikke nogen støtte. Kvinder har ikke brug for kvoter. De har brug for bedre
muligheder for at forfølge deres karriere. I denne henseende er det nødvendigt at fjerne de
barrierer, der forhindrer kvinders faglige udvikling.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Begrebet beskæftigelse i en ny, bæredygtig økonomi
har skabt et nyt paradigme for økonomiske budgetter, som hidtil er blevet opfattet som
grundlæggende for økonomisk udvikling og jobskabelse. En bæredygtig økonomi
forudsætter store forandringer med hensyn til beskæftigelsespotentialet, idet selskaber fra
energieffektive sektorer vil komme til at spille en grundlæggende rolle i jobskabelsen på
globalt plan. Det tyske eksempel i denne henseende illustrerer på glimrende vis, hvordan
denne sektors selskaber har haft held til at skabe nye job. Det er derfor væsentligt, at andre
EU-lande følger Tysklands eksempel for at skabe en multiplikatoreffekt på beskæftigelsen
i en bæredygtig økonomi i hele Europa.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Igen ser vi fine ord i en EU-betænkning. Der henvises
f.eks. til optimalt jobpotentiale for mænd og kvinder i den nye, bæredygtige økonomi,
anstændigt arbejde og socialt retfærdige ændringer og tilstrækkelige kvalifikationskrav.
Samtidig skal EU dog være klar over, at presset på arbejdsmarkedet – netop som følge af
udvidelsen mod øst – er steget markant i visse sektorer uden tegn på forbedringer.
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Derudover har der især i de seneste år været en markant stigning i usikre arbejdsvilkår,
såsom vikararbejde, deltidsarbejde, "MacJob" og pseudo-selvstændige erhverv. I disse tider
garanterer selv en kvalitetsuddannelse ikke længere, at man kan få et job.

Så længe vi bliver ved med at tale om arbejdstilladelse for arbejdstagere fra tredjelande med
det formål at sikre billig arbejdskraft for handel og industri i stedet for at forsøge at give
herboende arbejdstagere de rette kvalifikationer, vil alt dette sandsynligvis forblive tomme
ord. Kravene lyder fornuftige, men man kan sige, hvad man vil på papiret. Eftersom man
ikke kan regne med, at ordene bliver fulgt op af hensigtsmæssige foranstaltninger, der reelt
kan gøre dem til virkelighed, har jeg undladt at stemme.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Schroedters betænkning, da jeg
er enig i budskabet og tilgangen heri.

Bæredygtig udvikling tager højde for den nuværende generations behov på en sådan måde,
at fremtidige generationers evne til at få tilfredsstillet deres behov ikke kommer i fare. Ud
over at tage økonomiske og økologiske interesser i betragtning tages der i Rådets
konklusioner højde for investeringer i menneskelig og social kapital samt innovation med
det formål at skabe betingelser for konkurrenceevne, velstand og social samhørighed.

Et andet meget vigtigt punkt i dokumentet vedrører definitionen af grønne job. Disse job
er ikke begrænset til at omfatte de beskæftigelsesområder, som er direkte forbundet med
miljøbeskyttelse. De omfatter arbejdspladser, der yder et bidrag til en ændring hen imod
en bæredygtig produktionsform ved at bidrage til energibesparelser, anvendelse af
vedvarende energiformer samt undgåelse af affald.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Bæredygtig vækst skal være baseret på social
retfærdighed og miljøeffektivitet. Transformationen af de europæiske økonomier til
miljøeffektive økonomier på alle niveauer – lokalt, nationalt, regionalt og europæisk – vil
medføre grundlæggende ændringer i produktion, distribution og forbrug. Jeg støtter
indsatsen for at iværksætte offentlige oplysnings- og bevidstgørelseskampagner, som skal
understrege, at vores strategi for overgangen til en grøn, bæredygtig økonomi er socialt
retfærdig og vil bidrage til at øge beskæftigelsen.

Jeg vil gerne understrege, at det er nødvendigt at rette særlig opmærksomhed mod
biodiversitet i forbindelse med skabelsen af nye, grønne job i Europa, navnlig i forbindelse
med gennemførelsen af Natura 2000-nettet. Jeg opfordrer Kommissionen til inden 2011
at foreslå en strategi, der omfatter både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige
foranstaltninger til fremme af skabelsen af grønne job som kilde til vækst og velstand for
alle.

Jeg anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at inddrage politikker til omskoling
af arbejdstagere til grønne job i alle andre EU-politikker.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Udviklingen af grønne job i Europa er
afgørende. Dels gør disse job det muligt at fremme bæredygtig vækst, og dels spiller de en
rolle i at nå de ambitiøse kvantitative mål, som EU har fastlagt for sig selv i kampen mod
klimaændringer. Jeg stemte for betænkningen af fru Schroedter, der gør sig til fortaler for
gennemførelsen af foranstaltninger til fremme heraf. Med henblik på at øge antallet af
grønne job bør især virksomheder tilskyndes til at investere i rene teknologier. Jeg tænker
især på gennemførelsen af skattelettelser for små og mellemstore virksomheder. Regionerne
bør også tilskyndes til at udnytte de europæiske strukturfonde og Samhørighedsfonden i
forbindelse med initiativer til skabelse af nye, bæredygtige og varige job. Vi skal dog sikre,
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at nationale uddannelsessystemer er egnede til at imødekomme efterspørgslen efter
kvalificerede arbejdstagere, samt at de arbejdstagere, hvis job trues af disse strukturelle
ændringer i økonomien, omskoles.

Zuzana Roithová (PPE)   , skriftlig – (CS) Jeg undlod at stemme om betænkningen om
udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi, fordi jeg ikke deler ordførerens
holdning om, at vi løser arbejdsløshedsproblemet ved at reducere drivhusgasemissionerne
med 90 % over 40 år. Betænkningen støtter helt sikkert indførelsen af nye teknologier,
men det indebærer ikke nødvendigvis job for europæiske borgere. Vi er en del af et
liberaliseret globalt marked, der også tilbyder virksomheder, samfund og forbrugere nye
teknologier fra Asien, som konkurrerer med europæisk teknologi hovedsagelig gennem
lave priser. Det betyder ikke, at vi ikke skal indføre standarder for forbedring af miljøet,
men lad os ikke foregive, at det vil fjerne arbejdsløsheden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg er glad for, at Parlamentet i dag
har vedtaget en betænkning om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi
på foranledning af min tyske kollega i Verts/ALE, Elisabeth Schroedter. Som hun sagde
efter afstemningen, har Verts/ALE-Gruppen længe opfordret til, at Europa skal engagere
sig i en grøn "New Deal", som skal fremskynde overgangen til en grøn økonomi som det
eneste fornuftige svar på den nuværende økonomiske krise. Derfor bifalder jeg i høj grad,
at et stort flertal af medlemmerne fra forskellige politiske grupper har støttet betænkningen,
som fremhæver det enorme potentiale for at skabe nye, grønne job og transformere
eksisterende job til grønne job i Europa, og som retter henstillinger i denne henseende.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Til trods for at vi støtter visse principper i
betænkningen, stemte vi imod den.

Udviklingen af nye job i grønne sektorer, anvendelse af vedvarende energikilder,
genoprettelse af økosystemet og energibesparelser er ønskværdige elementer og bør støttes.
Men vi kan ikke tillade, at udgifterne til overgangen til bæredygtige job overføres til vores
virksomheder, navnlig i disse krisetider.

Der bør stilles finansieringskilder til rådighed for virksomheder, der er interesserede i helt
eller delvist at konvertere til en økologisk bæredygtig sektor. Procedurerne for udskiftning
af systemer med et højt forureningsniveau med systemer med begrænsede
miljøkonsekvenser bør også forenkles, da de – hvilket ofte er tilfældet i Italien – møder
modstand i befolkningen.

Edward Scicluna (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter betænkningen med glæde. Det er
vigtigt, at den økonomiske og sociale krise ikke forhindrer medlemsstaterne i at gøre
fremskridt i retning mod en mere bæredygtig, ressourceeffektiv økonomi med lav
CO2-udledning. Det vil gøre vores økonomier mere modstandsdygtige og mindre afhængige
af stigende importpriser. Kommission bør rette særlig opmærksomhed mod grønne job,
navnlig fordi sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser ifølge OECD har potentiale
til at skabe job til mennesker med mange forskellige færdigheder og evner, heriblandt
lavtuddannede. Jeg vil også gerne se medlemsstaterne indføre finansieringsordninger og
skattemæssige incitamenter for at hjælpe SMV'er med at arbejde hen imod miljøvenlige
beskæftigelsespolitikker. Mens en ny europæisk beskæftigelsesstrategi vil definere "grønne
job" i bred forstand, bør der skelnes mellem f.eks. forureningskontrol, genanvendelse,
forvaltning af vandressourcer, naturbevarelse, frembringelse af miljøvenlige teknologier,
produktion af vedvarende energi og F&U på miljøområdet. En grøn økonomi har potentialet
til at sikre økonomisk vækst og håndtere den stigende jobusikkerhed, der har udviklet sig
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i EU i de seneste årtier, særlig blandt unge. For at opnå dette har vi brug for hensigtsmæssige
uddannelsesprogrammer. Kun på den måde vil vi kunne udvikle jobpotentialet i en ny,
bæredygtig økonomi.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det Europæiske Råd har defineret
udvikling som værende bæredygtig, hvis den tager højde for den nuværende generations
behov på en sådan måde, at fremtidige generationers evne til at få tilfredsstillet deres behov
ikke kommer i fare. I betænkningen fokuseres der i høj grad på skabelsen af grønne job.
En ekstremt vigtig kendsgerning er, at der er et stort potentiale for skabelse af nye job inden
for vedvarende energikilder. I Europa er Tyskland et godt eksempel på en ansvarlig indsats
for en sådan politik. I forbindelse med overgangen til en bæredygtig økonomi skal vi også
være opmærksomme på social retfærdighed, da det vil sikre, at borgerne accepterer
ændringerne. Hensigtsmæssig uddannelse og systematisk forbedring af arbejdstagernes
kvalifikationer er også vigtige elementer i denne henseende. Bæredygtig udvikling kræver
respekt, ikke blot for miljøstandarder, men også for beskæftigelsesstandarder.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Betænkningen om udvikling af jobpotentialet i
en ny, bæredygtig økonomi har min fulde støtte. Fru Schroedter henviser til ILO's definition,
ifølge hvilken en arbejdsplads er grøn, hvis den yder et bidrag til en ændring hen imod en
bæredygtig produktionsform og bidrager til et socialt Europa, og denne definition dækker
således mere end de højteknologisk job i energi- og miljøforvaltningssektorerne, som
Kommissionen henviser til. Et mål er f.eks. en ambitiøs og bæredygtig industripolitik med
vægten lagt på ressourceeffektivitet og anstændige, godt betalte job. Det anbefales, at
industrien inddrages i højere grad, at de regionale myndigheder tilskyndes til at tilpasse de
lovmæssige rammebetingelser, de markedsøkonomiske styringsinstrumenter, subventioner
og indgåelsen af offentlige kontrakter til dette mål, og at der sikres et mere målrettet svar,
ikke blot på behovet for nye kvalifikationer, men også på etableringen af en social dialog
eller kollektive overenskomster i de nye sektorer.

Der er et meget stort pres på produktiviteten i de nye sektorer og begrænset tendens til at
sikre gode arbejdsforhold. Det er derfor ikke nemt at overbevise arbejdstagere i traditionelle
industrier med tradition for solid social beskyttelse til at skifte industri. Unionen er forpligtet
til at bekæmpe global opvarmning, og der er således brug for en god strategi for en socialt
retfærdig overgang til en grønnere økonomi.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, i hvilken der
opfordres til at udvikle en europæisk beskæftigelsesstrategi for en bæredygtig økonomi.
Den støtter endvidere opfordringer fra Rådets side om en revision af subsidier, der har
negative indvirkninger på miljøet, og understreger behovet for anstændigt arbejde.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om udvikling
af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi, da jeg mener, at medlemsstaterne skal
bevæge sig imod en konkurrencedygtig, effektiv økonomi med lav CO2-udledning. Derfor
opfordrer jeg EU til at udvikle en bæredygtig industripolitik og inddrage den industrielle
sektor i innovation på miljøområdet med henblik på at gøre den økonomiske vækst mindre
afhængig af ressource- og energiforbruget og nedbringe de forurenende emissioner. Jeg
mener, at vi for at kunne skabe job i en miljøeffektiv økonomi er nødt til at investere i
energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder og grønne teknologier i
bygninger, transportsektoren og landbruget. Jeg vil på det kraftigste opfordre til udvikling
af en europæisk beskæftigelsesstrategi for opnåelsen af en bæredygtig økonomi som led i
EUROPA 2020-strategien og samtidig understrege de regionale myndigheders rolle heri.
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Derudover opfordrer jeg til udvikling af effektive finansieringsordninger og skattemæssige
incitamenter for at hjælpe SMV'er med at tilvejebringe grønne innovationer og
produktionsprocesser. Endelig mener jeg, at beskæftigelsespolitikken kan spille en vigtig
rolle i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og opfordrer
medlemsstaterne til at udnytte Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til
at fremme de nye kvalifikationer, der er nødvendige for den miljøeffektive økonomiske
udvikling.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Indsatsen for at opnå en bæredygtig økonomi
er ikke alene en økologisk nødvendighed, den er også en af grundpillerne i vores strategi
for et socialt Europa. Ændringerne vil imidlertid kun bære frugt, hvis de er socialt retfærdige
og med tiden øger beskæftigelsen, forbedrer arbejdsvilkårene og øger socialsikringen.

Derfor skal en bæredygtig økonomi ikke blot omfatte social og økologisk bæredygtighed,
men også teknologisk og økonomisk bæredygtighed. Det bør ikke være modsætninger.
Vi har brug for mere kreative foranstaltninger.

Et eksempel er energieffektivitet. I Litauen var byggesektoren en af de sektorer, der var
hårdest ramt af den økonomiske krise. Størstedelen af de gamle bygninger i Litauen er
meget uøkonomiske – importeret energi bruges ineffektivt, hvilket fremgår af beboernes
enorme varmeregninger.

Det er sandsynligt, at nationale projekter for isolering af og øget energieffektivitet i
bygninger vil sende penge tilbage til markedet gennem lønninger og investeringer i
byggesektoren. Samtidig vil Litauen blive mindre afhængig af importeret energi.

Det er selvfølgelig kun et eksempel og gælder ikke nødvendigvis for alle medlemsstater.
Det viser dog, at vi særlig under krisen skal tænke mere kreativt og arbejde sammen, hvis
vi skal lægge fundamentet for en bæredygtig fremtid.

Betænkning: Rafal Trzaskowski (A7-0216/2010)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    skriftlig. – (CS) Jeg støttede betænkningen om EØS-Schweiz:
hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked, primært fordi den tilskynder
Kommissionen til at træffe en lang række foranstaltninger, der skal fremme og udvide det
økonomiske samarbejde mellem EU og Schweiz. Frem for alt fremhæver betænkningen
helt korrekt det unødvendigt komplicerede system med 120 bilaterale aftaler i individuelle
økonomiske sektorer mellem Schweiz og EU. Ønsket om at gøre vores bedste for at forenkle
og harmonisere lovgivningen er korrekt, navnlig fjernelsen af de hindringer, der blokerer
EU-virksomheders adgang til det schweiziske marked og omvendt. Betænkningen
fremhæver f.eks. helt unødvendige lovkrav om, at virksomheder, der skal ind på det
schweiziske marked, skal stille en finansiel garanti. Efter min mening er det en overflødig
hindring, der bør fjernes, og som ordføreren gør ret i at nævne.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for betænkningen, fordi den fuldstændige
gennemførelse af det indre marked og dets effektive funktion er lige så vigtige elementer
for EU som for Unionens handelspartnere, navnlig medlemmerne af Den Europæiske
Frihandelssammenslutning. Schweiz – den fjerdevigtigste EU-handelspartner opgjort efter
volumen – har sin model for økonomisk integration uden tiltrædelse, der er baseret på
bilaterale sektoraftaler. Den kendsgerning skaber yderligere problemer for landet, da der
i modsætning til i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ikke er
bestemmelser i de bilaterale aftaler om automatiske mekanismer for tilpasning af deres
indhold til ændringer i den gældende fællesskabsret.
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Til trods for de positive udviklinger, for så vidt angår aftalen om fri bevægelighed for
personer mellem EU-medlemsstaterne og Schweiz, er der spørgsmål i forbindelse med
gennemførelsen heraf, der fortjener yderligere opmærksomhed. Jeg mener derfor, at alle
de muligheder, der sigter mod at forbedre gennemførelsen af aftalen, skal udnyttes, ikke
mindst større harmonisering i forbindelse med gennemførelsen heraf og større konvergens
mellem EU-lovgivningen og den schweiziske lovgivning vedrørende det indre marked.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Schweiz har en historie og en række særlige kendetegn,
der ikke blot kommer til udtryk i den måde, hvorpå landet regeres internt, men også den
måde, hvorpå det har valgt at forholde sig til andre stater og i dets forbehold i disse
relationer. Schweiz' modvilje mod at integrere sig i store internationale organisationer eller
indgå i ofte permanent bindende traktater, der påvirker landets retssystem, har eksisteret
i årevis, og der er heller ikke noget nyt i landets fortrinsbehandling af dets borgere og
virksomheder med hjemsted i Schweiz på bekostning af udenlandsk konkurrence, der ofte
lider urimeligt under lovgivningsmæssige eller administrative barrierer.

Ikke desto mindre er Schweiz blevet en vigtig partner for EU og har allerede undertegnet
over 100 bilaterale aftaler, der regulerer forholdet mellem EU og Schweiz. Den schweiziske
beslutning om at forblive uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde bidrog
ikke til at fremskynde og lette EU's økonomiske forbindelser med landet, men den har
heller ikke forhindret dem i at blive realiseret på en generelt positiv måde. Jeg håber, at
disse forbindelser vil blive styrket og udvidet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) De fire europæiske EFTA-medlemmer
(Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) er vigtige handelspartnere for EU med Schweiz
og Norge som henholdsvis EU's fjerde- og femtestørste handelspartner i mængder, og de
hører til samme kulturelle område, for så vidt angår kerneværdier og den kulturelle og
historiske arv.

Da Lissabontraktatens nye bestemmelser kunne føre til langsommere gennemførelse af
lovgivningen om det indre marked i EØS/EFTA-landene, er jeg enig i, at Kommissionen
skal formalisere anmeldelsesproceduren for nye EU-regler og ny EU-lovgivning, der er
omfattet af EØS-aftalen, for at mindske kløften mellem vedtagelsen af ny lovgivning og
den eventuelle implementering i EØS/EFTA-stater.

Jeg er også enig i, at parlamenterne i EØS/EFTA-staterne bør knyttes tættere til EU's
lovgivningsproces vedrørende EØS-relevante forslag. Jeg foreslår derfor, at Kommissionen
også fremsender de lovforslag, som de nationale parlamenter i EU's medlemsstater får i
høring, til EØS/EFTA-landenes nationale parlamenter.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Som formand for Delegationen for
Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
har jeg en god forståelse for de spørgsmål, der rejses i betænkningen. Der er fire
medlemsstater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, nemlig Schweiz, Island,
Norge og Liechtenstein. I 1994 blev tre af de fire lande med undertegnelsen af EØS-aftalen
en del af det indre marked. Efter en folkeafstemning valgte Schweiz ikke at deltage i EØS.
50,3 % af befolkningen stemte imod aftalen, og 49,7 % stemte for. Schweiz har derfor valgt
at have et adskilt forhold til resten af Europa. Schweiz har indgået omkring 120 bilaterale
aftaler med EU.

Disse aftaler vedrører fri bevægelighed for personer, vejtransport, civil luftfart, videnskabelig
forskning, tekniske handelsbarrierer, offentlige indkøb og landbrug. Schweiz er EU's
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næstvigtigste økonomiske partner, og schweiziske virksomheder beskæftiger over 1 mio.
i EU.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen, da jeg
glæder mig over de fremskridt, der er gjort i retning af liberalisering af udvekslingen af
tjenesteydelser på tværs af grænserne mellem EU og Schweiz, og navnlig den positive effekt
af aftalen om fri bevægelighed for personer. Den konstante stigning i antallet af
udstationerede arbejdstagere og selvstændige leverandører af tjenesteydelser fra EU, der
arbejder i Schweiz, fra 2005-2009 (ifølge statistikkerne tog ca. 200 000 arbejdstagere fra
EU- eller EFTA-lande til Schweiz for at arbejde hver dag) har vist sig at være til gensidig
fordel. Jeg mener, at den schweiziske regering og de kantonale myndigheder i den
kommende tid bør trække på EU- og EØS-landenes erfaringer med afregulering af
servicesektoren ved gennemførelse af servicedirektivet.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Schweiz er sammen med Island, Norge og Liechtenstein
en del af Den Europæiske Frihandelssammenslutning og en vigtig samhandelspartner for
EU. Imidlertid har Island, Norge og Liechtenstein konsolideret deres handelsforbindelser
med EU yderligere med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS-aftalen). Da Schweiz er EU's fjerdestørste samhandelspartner i mængder, er vedtagelsen
af EØS-aftalen yderst vigtig. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. − (DE) Denne betænkning tager ikke nok hensyn til
Schweiz' suverænitet. Derfor har jeg stemt imod denne betænkning.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er helt afgørende at skabe et ægte europæisk
økonomisk område som bestemt i Lissabontraktaten.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi i Verts/ALE-Gruppen har støttet
betænkningen, der indeholder en række bemærkninger vedrørende hindringer for
gennemførelsen af bestemmelserne om det indre marked i Schweiz og EØS-landene. Især
formuleres tanken om, at Kommissionen som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør
sende de nationale parlamenter i EØS/EFTA-staterne de lovgivningsmæssige forslag, der
sendes til de nationale parlamenter i EU-medlemsstaterne, til orientering.
EØA/EFTA-staterne bør afsætte tilstrækkelige midler til at gennemføre servicedirektivet,
navnlig til oprettelse af kvikskranker i medlemsstaterne, og EØS/EFTA-landene bør i højere
grad inddrages i drøftelserne om bl.a. direktivet om forbrugerrettigheder.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi stemte for betænkningen, fordi den fjerner
hindringer for fri handel mellem EU-landene og vigtige europæiske handelspartnere.

Vi mener, at øget gennemførelse af bestemmelser om det indre marked i Schweiz navnlig
for Italiens vedkommende kan få positiv indflydelse på vores virksomheder og arbejdstagere.
Vi skal være glade for Schweiz' beslutning om en betydelig begrænsning af
bankhemmeligheden med henblik på at opfylde kravet om gennemsigtighed fra EU's side.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, der opfordrer til
styrket samarbejde og udveksling af bedste praksis samt rådgivning om ændringer, der
skal foretages efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Betænkningen ser lovende ud og
rapporterer om et gennemsnitligt gennemførelsesefterslæb på 0,7 %, hvilket er på linje
med EU-medlemsstaterne.

Rafał Trzaskowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg er meget glad for, at betænkningen er blevet
vedtaget af Parlamentet med så stort flertal. Jeg håber, at medlemmernes stemmer for
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betænkningen også betyder, at de som jeg støtter de to grundlæggende mål i betænkningen.
For det første ønskede jeg og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse at
sætte de lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der ikke er medlem af
EU, og Schweiz på dagsordenen for det udvalg, der beskæftiger sig med hjørnestenen i EU
– det indre marked. Jeg håber, at disse partnere, som trods alt er Unionens største
økonomiske partnere, vil forblive det permanent. Det andet mål var endelig at behandle
specifikke barrierer for opnåelsen af dette samarbejde, navnlig dem, der eksisterer mellem
Bruxelles og Bern. Jeg håber, at Parlamentets afstemning om spørgsmålet vil overbevise
begge sider – både Kommissionen og de schweiziske myndigheder – om at revidere de
mekanismer, der på nuværende tidspunkt regulerer deres samarbejde.

Betænkning: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Frihandelsaftalerne giver de lande, der har skrevet
under, mulighed for at nyde godt af handelen med en bred vifte af produkter og bygge
videre på deres relative styrker. Jeg er derfor glad for, at EU snart vil underskrive en
frihandelsaftale med Sydkorea. Vi må dog altid være yderst forsigtige med betingelserne i
forslagene til handelsaftaler. I dette tilfælde må vi undgå hurtige forandringer, som potentielt
kunne destabilisere handelsstrømmene. Deraf behovet for beskyttelsesklausuler, ikke
mindst til at beskytte vores bilindustri. Rent praktisk er jeg glad for, at betænkningen er
blevet vedtaget, da den indeholder en opfordring fra parlamentsmedlemmerne til at foretage
en undersøgelse af tilstrømningen af importvarer, som skal igangsættes på anmodning fra
en medlemsstat, Parlamentet, den nationale rådgivende gruppe, en juridisk person, en
forening, der optræder på vegne af EU's erhvervsliv og mindst repræsenterer 25 % af det,
eller på Kommissionens eget initiativ. Hvis det viser sig, at europæiske producenter er
alvorligt berørt af en dramatisk stigning i importen af et bestemt produkt, kan der
iværksættes sikkerhedsforanstaltninger i form af toldbeskyttelse.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om
gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea.
Beskyttelsesklausulen vil beskytte de europæiske industrier og arbejdspladser mod
problemer som følge af koreansk import. Tæt overvågning af eksportstrømmene og
omgående udbedring af uregelmæssigheder i forbindelse med overholdelse af princippet
om loyal konkurrence er særlig vigtige aspekter. Jeg mener derfor, at Parlamentet skal
meddele Rådet og Kommissionen, at det ønsker at vedtage forordningen hurtigst muligt.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har godkendt ændringsforslagene
til sikkerhedsklausulen, der skal indarbejdes i frihandelsaftalen med Sydkorea. Men det er
kun den første afstemning. Den sidste afstemning er blevet udsat til mødeperioden
den 18.-21. oktober, så vi får tid til at nå frem til en aftale med Rådet ved førstebehandlingen.
Alle Kommissionens konsekvensanalyser har vist, at handelsfordelene vil være større for
Sydkorea end for EU. Det mindste, Kommissionen kunne gøre, er at give os en troværdig
beskyttelsesklausul. Vi føler faktisk, at vi har et legitimt krav om regionale
sikkerhedsforanstaltninger, idet virkningen af åbningen af EU's marked for sydkoreanske
produkter kan variere betragteligt fra medlemsstat til medlemsstat. Det er langt lettere at
forudsige virkningen af europæisk eksport i et land med 50 mio. indbyggere (i modsætning
til 500 mio. i EU). Det er også afgørende, at Parlamentet og de relevante erhvervssektorer
får ret til at igangsætte en undersøgelse i sikkerhedsøjemed, og at Parlamentet har mere at
skulle have sagt med hensyn til at godkende eller afvise sikkerhedsforanstaltningerne.
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Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg håber, at frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea
vil være til gavn for begge sider, og at restriktionerne, for så vidt angår fri handel, vil være
minimale for begge parter. Beskyttelsesforanstaltningerne sigter mod at håndtere situationer,
hvor der er risiko for alvorlig skade for EU's industri. I forbindelse med den aftale med
Sydkorea, der blev undertegnet i oktober, bør den bilaterale beskyttelsesklausul i højere
grad præciseres, således at de forskellige aspekter af gennemførelsen heraf fastlægges på
en hensigtsmæssig måde, og således at den er genstand for en gennemsigtig proces og
inddrager modparten.

Som hindringer for fri handel bør disse klausuler begrænses til det, der er nødvendigt for
at undgå alvorlig skade, og de bør være hensigtsmæssige og proportionale med de
situationer, som de blev udformet til. Jeg håber, at den europæiske industri vil vise sig at
udvise stigende styrke og kreativitet, så vi ikke behøver at udnytte denne mulighed.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Dette forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning udgør det retlige instrument, der kræves til gennemførelsen af
sikkerhedsklausulen i frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea. Den 15. oktober 2009
blev der indgået en frihandelsaftale mellem EU og Republikken Korea. Aftalen indeholder
en bilateral sikkerhedsklausul, som giver mulighed for at genindføre
mestbegunstigelsessatsen, når der som følge af handelsliberaliseringen sker en forøgelse
af importen i et sådant omfang og under sådanne forhold, at det forårsager eller truer med
at forårsage alvorlig skade på EU's erhvervsliv, der producerer et lignende eller direkte
konkurrerende produkt. Hvis sådanne foranstaltninger skal blive operationelle, skal
sikkerhedsklausulen indarbejdes i EU-lovgivningen, da det er nødvendigt at specificere
ikke blot de proceduremæssige aspekter af indførelsen af sikkerhedsforanstaltningerne,
men også de berørte parters rettigheder.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vedtagelsen af beskyttelsesklausulen, som er
en anerkendelse af de tragiske konsekvenser af liberaliseringen og afreguleringen af
verdenshandelen, fjerner ikke de farer og bekymringer, som fri handel mellem EU og
Sydkorea giver anledning til, for så vidt angår fremtiden for forskellige økonomiske sektorer.
Det gælder særlig i visse medlemsstater, såsom Portugal, og de regioner, der er mest
afhængige af disse sektorer.

Lad os ikke glemme tekstil- og beklædningsindustrien, der især er ramt af aftalen. Lad os
ikke glemme den undersøgelse, som Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Eurofund
har gennemført, og som præsenterer scenarier med tab af 20-25 % af arbejdspladserne i
EU inden for denne sektor inden 2020, og som endda fremlægger muligheden for, at 50 %
af de nuværende EU-arbejdspladser går tabt. Lad os heller ikke glemme sektorer som
elektroniksektoren og sektoren for reservedele til motorkøretøjer.

EU's neoliberale fundamentalisme ofrer fortsat job og produktionskapacitet til fordel for
frihandel for at redde Unionens multinationale selskabers fortjeneste. EU bliver ved med
at gøre underskuddet værre og øge afhængigheden af udenlandske markeder samt fremme
kronisk og stigende ubalance inden for handel. Denne ideologi bruges fortsat til at
retfærdiggøre angreb på arbejdstagernes rettigheder og social dumping og ruinerer millioner
af små producenter og mange små og mellemstore virksomheder.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Denne aftale er den første handelsaftale, der
er indgået efter Lissabontraktatens ikrafttræden og den første aftale, som Parlamentet skal
godkende, så det er vigtigt, at Parlamentet sørger for at blive hørt. For at bekræfte
Parlamentets nye beføjelser i definitionen af EU's handelspolitik har vi derfor stemt for
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ændringsforslagene fra Udvalget om International Handel (INTA), men vi har besluttet
ikke at stemme for teksten i beslutningen som helhed med henblik at opnå en bedre aftale
med Rådet. En bedre aftale, hvor flere hovedpunkter bør revideres. Vi ønsker en reel
beskyttelsesklausul, en effektiv klausul, der vil gøre det muligt at forhindre regionale
forvridninger mellem de forskellige EU-medlemsstater, og som frem for alt vil gøre det
muligt at forebygge situationer, hvor der kan forekomme "alvorlig skade" for
EU-producenter. Derudover er der spørgsmålet om Parlamentets initiativret til at indlede
en undersøgelse i henhold til beskyttelsesklausulen.

Nuno Melo (PPE),   skriftlig. − (PT) Frihandelsaftalen mellem EU og Korea har stor
betydning for den økonomiske udvikling i EU-landene. For at der ikke skal forekomme
forvridninger, og af hensyn til balancen mellem import og eksport for begge parter skal
der være bilaterale sikkerhedsklausuler. Disse klausuler gør det muligt at hindre alvorlige
skader på EU's erhvervsliv i tilfælde af en uforholdsmæssig stor stigning i importen af visse
produkter. Førnævnte sikkerhedsklausul skal derfor indarbejdes i EU-lovgivningen, for at
disse foranstaltninger kan sættes i værk.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Sammenlignet med de andre lande, som EU har
forhandlet eller allerede indgået frihandelsaftaler med, har den tidligere japanske koloni
Sydkorea højere sociale og arbejdsretlige standarder. Det er vigtigt – og rimeligt – at det
skal være muligt at indføre en beskyttelsesklausul for en begrænset periode på regionalt
niveau i de enkelte EU-medlemsstater. Tidligere erfaringer har vist, at det er vigtigt, navnlig
i forbindelse med import og eksport af varer, at være i stand til at gribe ind, således at de
nødvendige strukturelle justeringer kan foretages eller lignende foranstaltninger kan træffes.

Det er også afgørende, at eksporten og importen på de områder, hvor de potentielle
konsekvenser er mest alvorlige, overvåges med henblik på at undgå alvorlig skade for dele
af Unionens industri. Principielt fremmer indgåelsen af handelsaftaler økonomisk vækst
i EU, og jeg har derfor stemt for betænkningen.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støtter fuldt ud teksten i beslutningen
om forslag til en forordning, der giver mulighed for at gennemføre en beskyttelsesklausul
i tilfælde, hvor sydkoreansk import risikerer at forårsage alvorlig skade for europæiske
producenter og fremstillingsindustrien efter gennemførelse af frihandelsaftalen.

Regional anvendelse af klausulen er afgørende ikke blot for medlemsstaternes, men også
industriens og Parlamentets mulighed for at anmode om iværksættelse af undersøgelser
med henblik på beskyttelse af europæisk eksport inden for kort tid. Hvis vi stemmer for
Zalba-beslutningen, vil vi kunne indtage et klart og tydeligt standpunkt i forhold til Rådet
med henblik på at bekræfte Parlamentets rolle som deltager i udviklingen af og ikke blot
ansvarlig for gennemførelsen af europæiske handelspolitikker.

Vi er meget overraskede over, at det belgiske formandskab har sat forslaget om en afgørelse
om aftalens undertegnelse og foreløbig ikrafttrædelse på dagsordenen for det kommende
møde i Rådet (udenrigsanliggender), inden Parlamentet har indledt drøftelserne om aftalen,
og inden resultatet af Parlamentets afstemning om beskyttelsesklausulen ligger fast, uden
en officiel trilog, selv om det ved, at det endelige indhold er uklart. Der er derfor et indlysende
behov for at minde alle institutionerne om, at der bør udvises større gensidig respekt som
fastlagt i Lissabontraktaten.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) EU er det mest krævende
produktionsområde i verden og det mest gennemtrængelige marked i verden. Denne
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situation skaber meget alvorlige problemer, især for vores producenter, der, fordi de er
forpligtede til at overholde en lang række love, som er en stor byrde for dem, undertiden
har højere produktionsomkostninger end deres konkurrenter i andre dele af verden. Hvis
disse konkurrenter opnår fri adgang til vores markeder, skaber det et system med illoyal
konkurrence, der ikke kan håndteres af hverken producenter, forarbejdningsvirksomheder,
industri eller forhandlere. Det vil være meget skadeligt for det europæiske samfund på
mellemlang sigt.

I denne sammenhæng glæder jeg mig over betænkningen om handel mellem EU og
Sydkorea. Da den omfatter bestemmelser om en bilateral beskyttelsesklausul, der skal
forebygge alvorlig skade for europæisk industri i tilfælde af store importmængder,
anerkender betænkningen dette kroniske problem og indleder indførelsen af
hensigtsmæssige tiltag til minimering heraf.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Den 23. april 2007 bemyndigede Rådet
Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Korea med henblik på
indgåelse af en frihandelsaftale mellem EU og Korea.

Aftalen blev undertegnet den 15. oktober 2009. Aftalen indeholder en bilateral
beskyttelsesklausul, der giver mulighed for at genindføre MFN-toldsatsen, når der som
følge af liberaliseringen af handelen indføres varer i så forhøjede mængder, i absolutte tal
eller i forhold til den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager,
eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for en EU-erhvervsgren, der producerer
tilsvarende eller direkte konkurrerende varer.

For at denne foranstaltning kan anvendes, skal beskyttelsesklausulen indarbejdes i EU-retten,
ikke kun på grund af de proceduremæssige aspekter af beskyttelsesforanstaltningernes
indførelse, men også fordi det er nødvendigt at præcisere de berørte parters rettigheder.
Det foreliggende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er det juridiske
instrument til gennemførelse af beskyttelsesklausulen i frihandelsaftalen mellem EU og
Sydkorea.

Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE),    skriftlig. – (SV)
Frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea er en meget vigtig aftale for EU. Som liberale
har vi en meget positiv holdning til frihandelsaftaler, og vi tror på deres positive indflydelse
på den europæiske økonomi og handel. Vi er derfor meget skeptiske over for den regionale
beskyttelsesklausul, som Parlamentet ønsker at indføre i aftalen, og som vil begrænse den
frie handel. I stedet vil vi gerne understrege betydningen af fri handel for EU's udvikling.
For at gøre det muligt for EU at blive en konkurrencedygtig aktør inden for international
handel bør Parlamentet bestræbe sig på at fremme og skabe muligheder for handel med
resten af verden gennem frihandelsaftaler uden restriktioner.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Verts/ALE-Gruppen indgav ikke
ændringsforslag til udkastet til betænkning, eftersom vi ikke er enige i forslaget og vil
stemme imod frihandelsaftalen mellem EU og Korea som helhed i den kommende procedure
med samstemmende udtalelse, da vi er imod en situation, hvor EU's industrielle landskab
fastlægges tilfældigt af en enkelt frihandelsaftale. Derudover er vi imod den udvanding af
frihandelsaftalen, som EU har forhandlet igennem, der gør det muligt at eksportere store
benzinslugere til Korea, som ikke lever op til Koreas strengere CO2-emissionsgrænser og
-tidsplaner. Derudover opfatter vi EUROPA 2020-strategien som et forsøg på at skabe en
EU-industripolitik, der bør ledsages af et midlertidigt stop for indgåelse af frihandelsaftaler,
der potentielt er i strid med fastlæggelsen af en sådan politik.
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Ikke desto mindre støtter vi i denne sammenhæng formuleringen af strenge
beskyttelsesklausuler, og denne specifikke beskyttelsesklausul vil blive en model for andre
frihandelsaftaler. Vi støttede også ordførerens forsøg på at undgå en situation, hvor
beskyttelsesklausulen i forbindelse med Korea udelukkende har til formål at beskytte
automobilindustriens interesser, og på at sikre, at alle handelsrelationer og mulige behov
for handelspolitiske beskyttelsesmekanismer tages i betragtning.

Betænkning: José Bové (A7-0225/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen, som jeg var
ansvarlig for i S&D-Gruppen, fordi jeg mener, at den er nødvendig for at genoprette balancen
i de forbindelser, der er etableret i hele fødevareforsyningskæden og gøre dem
gennemsigtige, idet der sikres en rimelig og konkurrencedygtig ramme for god praksis og
et overvågningssystem, der skal sikre, at fødevareforsyningskæden fungerer gnidningsløst.
Jeg håber nu, at Kommissionen vil tage de retningslinjer, som Parlamentet har vedtaget i
dag, til efterretning, og at de vil komme til udtryk i det forslag til retsakt, som Kommissionen
vil forelægge os inden årets udgang.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Betænkningen begrænser sig til
erklæringer om den tragiske situation i fødevareforsyningskæden, der forværres dag for
dag, og kritiserer Kommissionen for manglerne i dens meddelelse. Den accepterer imidlertid
markedsføringen af fødevarer og foreslår løsninger, der skal sikre forbedret
konkurrencedygtighed, gennemsigtighed og information på fødevaremarkedet, uden at
forholde sig til den grundlæggende årsag til problemet, som ligger i den kapitalistiske
produktionsmetode, der berøver små og mellemstore landbrug udbyttet af deres arbejde
og arbejdende forbrugere deres indkomst. I Grækenland har EU's og PASOK- og
New Democracy-regeringernes antigræsrodspolitik støttet monopolernes magt over
fødevaremarkedet og oprettelsen af karteller inden for fødevarer, såsom mejeriprodukter
og mel. Som følge heraf er detailpriserne steget voldsomt, hvilket yderligere har øget
fødevareindustriens massive fortjeneste, og arbejder- og græsrodsfamilier har ganske enkelt
ikke råd til at betale dem.

Befolkningens behov vil kun blive opfyldt, hvis arbejderklasserne, de små og mellemstore
landbrugere og græsrodsklasserne i fællesskab bekæmper monopolerne ved at kæmpe for
at omstøde antigræsrodspolitikken og forkæmperne herfor, giver folket magten, gør
produktionsmidlerne til fælles ejendom og organiserer planlagt landbrugsproduktion på
basis af behovene hos arbejder- og græsrodsfamilier inden for rammerne af folkets økonomi.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen, da det i punkt 3
fastslås, at alle Romtraktatens målsætninger for landbruget (øget produktivitet, passende
fødevareforsyning, rimelige forbrugerpriser og markedsstabilisering) er nået med undtagelse
af målet om rimelig indkomst inden for landbruget. Kommissionen bør derfor tage
tilstrækkelig højde for dette i alle budgetforslag.

Sophie Auconie (PPE),   skriftlig. – (FR) Vores landmænd bær kunne oppebære en
anstændig indtægt for deres arbejde og også producere fødevarer, der overholder strenge
kvalitetskrav, og som forbrugerne har råd til at købe. Takket være det arbejde, der er udført
af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, er Bové-betænkningen afbalanceret
og indeholder forslag om en række løsninger på disse udfordringer. Stærkere
producentorganisationer og standardkontrakter i visse sektorer samt tilskyndelse til
selvregulering er efter min mening gode veje at gå. Jeg stemte derfor for betænkningen.
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Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Landbrugernes indkomst faldt gennemsnitligt
12 % i 2009, og driftsomkostningerne steg med 3,6 %. Som det ser ud, vil landbrugere
ikke kunne fungere i fødevareforsyningskæden meget længere – hvor forbrugerpriserne
er steget med 3,3 % årligt siden 1996.

Fødevareforsyningskæden er en kompleks struktur, der ikke fungerer effektivt på nuværende
tidspunkt. Landbrugerne får ikke tilstrækkelig kompensation for den tid og de investeringer,
som de lægger i produktionen af kvalitetsfødevarer. Hvis vi skal kunne regne med, at
landbrugerne sikrer fødevareforsyningssikkerheden i Europa, er vi nødt til at tackle
udsvingene på markedet og forvridningerne i fødevareforsyningskæden. Landbrugerne
skal sikres en rimelig indkomst.

Der skal sikres rimelige priser for landbrugere, reel markedsgennemsigtighed og rimelige
detailpriser for forbrugerne. Kommissionen skal undersøge fødevareforsyningskæden, og
jeg støtter navnlig dem, der ønsker, at fordelingen af bruttoavancer skal undersøges, således
at det kan fastlægges præcist, hvor i fødevareforsyningskæden forvridninger skader
konkurrencen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. − (LT) Jeg støttede denne betænkning og den
bekymring, der udtrykkes i den, over EU-landmændenes situation. Den globale økonomiske
og finansielle krise og udsvingene i fødevare- og råvarepriserne har givet producenterne
af landbrugsprodukter store vanskeligheder, og derfor får forbrugerne heller ikke en fair
chance. Selv om fødevarepriserne er steget med 3,3 % om året siden 1996, er de priser,
landmændene får, kun steget med 2,1 %, mens driftsomkostningerne er steget med 3,6 %,
hvilket beviser, at fødevareforsyningskæden ikke fungerer ordentligt. Endvidere faldt den
gennemsnitlige landmands indtægt med over 12 % i EU-27 i 2009, hvilket betyder, at
landmændene ikke længere kan generere den nødvendige indtægt af deres arbejde. Trods
det må landmændene og landbrugsfødevaresektoren alligevel fremstille fødevarer, som
opfylder yderst krævende kvalitetsstandarder til priser, der er overkommelige for
forbrugerne. Jeg er enig i, at der er brug for mere åbenhed i landbrugssektoren, og at
Kommissionen skal spille en ledende rolle og foreslå, at der udsendes obligatoriske
årsberetninger fra de førende europæiske handelsaktører, forarbejdningsvirksomheder,
grossister og detailhandlere om deres markedsandele.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) I forbindelse med alle landbrugskriser
stiller landbrugere og forbrugere samme kontante krav, nemlig at priserne og landbrugernes
indkomster skal gøres gennemsigtige én gang for alle i hele landbrugsproduktionskæden.
Betænkningen stiller lignende krav, og vi har derfor al mulig grund til at støtte den. Jeg
beklager imidlertid afvisningen med blot nogle få stemmer af forslaget om at give
præferencebehandling til kooperativer, SMV'er og producentorganisationer, når der indgås
offentlige indkøbskontrakter.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. − (IT) Åbenhed, konkurrence og forsyning er kun nogle
af de aspekter, der er behandlet i Bové-betænkningen, hvori Kommissionen og Rådet
opfordres til at gribe ind for at sikre en mere velfungerende fødevareforsyningskæde i
Europa.

Jeg besluttede at stemme for Bové-betænkningen, fordi jeg fuldt og fast tror på, at en bedre
fødevareforsyningseffektivitet kræver fjernelse af uretfærdig handelspraksis, prisovervågning
og større inddragelse af producenter og forbrugere i udarbejdelsen af kvalitetskriterier og
lokal økonomisk udvikling.
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Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg stemte for betænkningen om rimelige indkomster
for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa, fordi jeg mener,
at der bør være øget fokus på dette spørgsmål i EU-sammenhæng. Jeg har dog et forbehold
over for betænkningen. Jeg mener, at det er en fejl, at den ikke i højere grad fokuserer på
landbrugernes ulige forhandlingsposition i forhold til forarbejdningsvirksomheder.
Fødevareforarbejdningsindustrien er integreret og økonomisk magtfuld, mens landbrugere
ofte er fragmenterede og i en uundgåeligt svagere position, når det gælder kommercielle
forhandlinger. Kommissionen ønsker ikke desto mindre at støtte større integration af
fødevareforarbejdningsindustrien på det indre marked for at sikre øget konkurrence i den
europæiske fødevareforsyningskæde.

Det nævnes stort set ikke i betænkningen, hvordan man kan gøre landbrugere til
ligeværdigere partnere for fødevareindustrien og forretningskæderne. Jeg undrede mig
også over anmodningen om at stoppe udviklingen af nationale og regionale
oprindelsesmærkningsordninger, som skal erstattes af et nyt regelsæt for geografiske
betegnelser inden for kvalitetspolitikken. Efter min mening kan regionale
mærkningsordninger være et hensigtsmæssigt supplement til EU-mærkningsordningen,
hvis de ikke begrænser den frie bevægelighed for varer i det indre marked.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Betænkningen om fødevarepriser og indkomster for
landbrugere i Europa blev vedtaget af Parlamentet i dag, tirsdag den 7. september.
Betænkningen er et resultat af omfattende samarbejde mellem alle politiske grupper med
et væsentligt bidrag fra PPE-Gruppen.

Jeg bifalder, at Kommissionen opfordres til at styrke producenternes position i deres
forhandlinger med distributørerne. Jeg vil sammen med ordføreren opfordre til, at den
europæiske konkurrencelovgivning skal tilpasses med henblik på at forhindre misbrug af
dominerende stilling.

Forslaget om at indføre standardkontrakter med mængde- og prisklausuler, der vil gøre
det muligt for landbrugere at opnå en rimelig indkomst, er efter min mening relevant. Vi
har brug for en ny markedsregulering, der vil give den fælles landbrugspolitik redskaber
til bedre at kunne bekæmpe kriser.

Som i forbindelse med fiskeri- og akvakulturprodukter tillægger jeg fremme af
kvalitetsprodukter og bæredygtig produktion stor betydning. Derfor er det afgørende, at
produkter, der importeres fra tredjelande, lever op til samme krav som europæiske
produkter med henblik på at forhindre illoyal konkurrence.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Da der er konstateret problemer med
fødevareforsyningskæden på europæisk og globalt plan, skal der hurtigt findes løsninger
på problemet. Denne betænkning indeholder en række løsninger, hvoriblandt jeg gerne
vil understrege behovet for at fremme en stigning i merværdien af europæisk
landbrugsfødevareproduktion, betydningen af at overveje afskrækkende foranstaltninger
over for misbrug, f.eks. indførelse af straffe og sorte lister over selskaber, der ikke overholder
reglerne, samt oprettelsen af et europæisk observationscenter for landbrugspriser og
-fortjenstmargener. Jeg finder det også afgørende at fremme rationaliseringen af
fødevareforsyningskæden for at reducere miljøvirkningen af fødevaretransporten, fremme
markedsføringen af lokale fødevarer og sikre en bæredygtig økonomisk udvikling i
landdistrikterne.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for Bové-betænkningen, ikke
blot fordi ordføreren er på rette spor, og fordi den indeholder meget vigtige oplysninger,
men også fordi den indeholder en lang række vigtige ændringer til Kommissionens meget
svage oprindelige tekst. Betænkningen støtter produktmangfoldighed, kulturarven i
landbruget, detailforretninger og landbrugeres mulighed for direkte salg af produkter samt
job og finansiering for små og mellemstore landbrug og kooperativer på en måde, der vil
sikre fødevareselvforsyning og miljøbeskyttelse. I betænkningen understreges behovet for
at sikre landbrugerne en rimelig indkomst, og Kommissionen opfordres til at tage højde
for dette i alle budgetforslag. Der opfordres til forbedringer af den retlige ramme for private
kvalitetsmærker for at begrænse deres antal, således at forbrugerne sikres større
gennemsigtighed, og producenternes adgang til markedet forbedres.

Ifølge betænkningen er det endvidere nødvendigt at forbyde salg under købsprisen på
fællesskabsplan, og Kommissionen opfordres til at revidere de kriterier, der i øjeblikket
finder anvendelse for at vurdere konkurrencebegrænsende adfærd, idet Herfindahlindekset,
der er brugbart i forbindelse med vurdering af risici for monopoldannelse, ikke giver et
sandfærdigt billede af den konkurrencebegrænsende praksis af samordnet og oligopolitisk
art, som øjensynligt finder sted i store detailhandelsvirksomheder.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Det primære formål med den fælles landbrugspolitik
har altid været at sikre rimelige indkomster for landbrugere. Efter den revision, som
Kommissionen har indledt, er en række uoverensstemmelser i forhold til det oprindelige
princip kommet frem i lyset, og dem må vi ikke overse. Vores landbrugere er overbeviste
om, at deres arbejde undervurderes rent økonomisk.

Den kendsgerning, at de har bevæget sig fra første led i forsyningskæden til at blive vigtige
aktører i andet led i dag, opfattes ikke længere som en afgørende faktor i forbindelse med
stabilisering af den pris, der i sidste ende betales af forbrugerne. Det er nødvendigt at
kontrollere prisudsvingene, der kun skader forbrugerne. Jeg mener, at det ville være nyttigt
at revidere, hvordan varer bevæger sig i forsyningskæden, med henblik på at forhindre
prisstigninger, der er inkompatible med en rimelig fordeling af omkostningerne afhængigt
af det udførte arbejde.

Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt den ulige fordeling af udgifterne til et produkt mellem
første og sidste led i forsyningskæden øges og således skader forbrugerne. Der vil være en
fare for at markedsføre produkter til højere priser, der ikke afspejler øget kvalitet.
Forbrugerne skal spille en førende rolle i at sikre rimelige indkomster til alle operatører i
forsyningskæden.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) I betragtning af at landbruget er en af
de sektorer, der er hårdest ramt af den økonomiske krise, mener jeg, at Kommissionen skal
træffe foranstaltninger med henblik på at tilskynde landbrugere til at opnå bæredygtig og
etisk produktion samt kompensere for de investeringer, der er foretaget. Det vil skabe en
balance, som vil bidrage til at forbedre den europæiske forsyningskædes funktion.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Fødevarekrisen og de resulterende udsving i fødevare-
og råvarepriserne har blotlagt eksisterende problemer i fødevareforsyningskæden på
europæisk og internationalt plan. Der henvises i betænkningen til, at de priser, som
landbrugerne modtager, på trods af en årlig stigning i fødevarepriserne på 3,3 % siden
1996, kun er steget med 2,1 %, mens driftsomkostningerne er steget med 3,6 %, hvilket
beviser, at priserne i forsyningskæden ikke er gennemsigtige nok. Da jeg mener, at
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afbalancerede handelsrelationer ikke blot ville gøre fødevareforsyningskæden bedre, men
også være til gavn for landbrugerne, stemte jeg for indholdet i betænkningen.

Jeg vil derfor på ny påpege, at det grundlæggende mål med den fælles landbrugspolitik bør
være at opretholde konkurrenceevnen i det europæiske landbrug og støtte landbrug i EU
med henblik på at sikre fødevareproduktion på lokalt plan og afbalanceret territorial
udvikling. Det skal dog ske under hensyntagen til kapaciteten til at sikre rimelige indkomster
i landbrugssektoren. Det er derfor kun muligt at stimulere bæredygtige og etiske
produktionssystemer, hvis landbrugerne kompenseres for deres investeringer og
engagement på disse områder.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har opfordret til mere rimelige
indtægter for landmændene i forbindelse med en bedre fungerende fødevarekæde. Det er
ikke acceptabelt, at landmændenes indtægter falder konstant, mens fødevareindustriens,
de multinationale grossisters og detailhandlernes overskud er stigende. Vi opfordrer derfor
Kommissionen til at indføre nogle praktiske foranstaltninger (til bekæmpelse af
dominerende stillinger, misbrug i forbindelse med handel og kontrakter, forsinkede
betalinger osv.), så der kan skabes en åben, effektiv økonomi, hvori varer sælges til en fair
pris, og landmænd kan tjene til føden.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen, fordi den behandler
problemet med ulige fordeling af fortjenesten inden for fødevarekæden, navnlig for så vidt
angår en rimelige indkomster for landbrugere.

Den gennemsnitlige landbrugers indkomst faldt med mere end 12 % i EU-27 i 2009,
hvorimod forbrugerne oplever konstante eller stigende priser for de færdigvarer, som de
køber, hvilket illustrerer manglen på prisgennemsigtighed i fødevarekæden samt de stigende
prisudsving. Der bør derfor sikres øget gennemsigtighed i fødevarekæden med henblik på
at standse de store supermarkeders og forarbejdningsindustriens misbrug.

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter i princippet denne betænkning, for jeg
mener, den tager afstand fra de største problemer inden for fødevareforsyningskæden. Vi
må tage stilling til den realitet, at vi for tiden har en magtforvridning inden for systemet.
Detailhandlerne har for meget magt, hvilket resulterer i, at primærproducenterne fungerer
som pristagere og ikke som prissættere. Selv om jeg er enig i principperne i denne
betænkning, har jeg alvorlige forbehold over for de løsninger, som ordføreren foreslår. Jeg
tror ikke på overregulering. Endnu mere bureaukrati vil kun tjene til at lægge yderligere
pres på og forårsage ekstra udgifter inden for det nuværende system. Jeg er også uenig i,
at vi har brug for et organ på EU-plan, der skal overvåge alle transaktioner på markedet.
Udgifterne knyttet til et sådant organ ville være uoverkommelige.

En ombudsmand for supermarkeder på medlemsstatsniveau kan påtage sig denne rolle.
Selv om jeg er enig i nogle af ECR's ændringsforslag, er jeg bevidst om, at en hurtig overgang
til et mere frit marked ville være ødelæggende for producenter i min valgkreds. Deres
utilbøjelighed til at tage kampen op mod detailhandlernes magtposition i forsyningskæden
vil ikke være til nogen nytte med hensyn til at sikre en fortsat fødevareforsyning fra
primærproducenterne.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om "rimelige indkomster
for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa", fordi det kræver
foranstaltninger at sikre mere rimelige indkomster for landbrugere, bedre
prisgennemsigtighed for forbrugerne og en bedre fungerende fødevarekæde, særligt gennem
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lovforslag, der skal rette op på den uretfærdige fordeling af overskud inden for
fødevarekæden, og at løse problemet med prissvingninger og reducere landbrugernes
sårbarhed.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi er alle enige om, at landbrugere er særligt udsatte
for prissvingninger takket være de særlige forhold omkring deres arbejde. Betænkningen
foreslår nogle gode løsninger for at beskytte dem, men andre rejser udelukkende tvivl. For
det første løber man med den obligatoriske indberetning af markedsandele den risiko, at
den udelukkende er en bureaukratisk foranstaltning. Jeg har også visse tvivl om at fremhæve
af tilfælde af misbrug af dominerende stilling og urimelig praksis i fødevareforsyningskæden,
for hvis der faktisk forekommer misbrug og urimelig praksis, bør de gældende
konkurrencelove implementeres for at straffe lovovertræderne.

Netop af denne grund ser jeg ikke noget reelt behov for et nyt forhold mellem
konkurrencebestemmelserne og den fælles landbrugspolitik. Med hensyn til private mærker
ved vi allerede, at disse giver større valgfrihed til forbrugerne, og undersøgelser viser, at de
kommer til at foretrække disse varer. Det er sådan, markedet fungerer. Der er derfor mange
spørgsmål i denne betænkning, som fortjener yderligere overvejelse.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Landmændene bør have rimelige indtægter.
Det er uacceptabelt, at de priser, landmændene får, siden 1996 kun er steget med 2,1 %,
mens driftsomkostningerne er steget med 3,6 %. Men fødevarepriserne er steget med 3,3 %
om året, hvilket betyder, at det er landmændene, der er blevet straffet. Det er
bemærkelsesværdigt, at den gennemsnitlige landmands indkomst faldt med over 12 % i
EU-27 i 2009.

Alle de landbrugsrelaterede målsætninger, der henvises til i Romtraktaten – øget
produktivitet, tilstrækkelige fødevareforsyninger, rimelige forbrugerpriser, stabilt marked
– er blevet opfyldt med undtagelse af målsætningen om rimelige indtægter til landbruget.
Vi opfordrer derfor Kommissionen til at forbedre det europæiske
fødevareovervågningsværktøj med det formål at opfylde forbrugernes og landmændenes
behov for mere åbenhed i prisdannelsen på fødevarer. Jeg opfordrer også Kommissionen
til hurtigt at gennemføre pilotprojektet om oprettelse af et europæisk observationscenter
for landbrugspriser og -fortjenstmargener suppleret med oplysninger om priser,
fortjenstmarginer og mængder, hvortil Parlamentet og Rådet godkendte en bevilling på
1,5 mio. EUR på 2010-budgettet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Betænkningen lever ikke op til de ambitioner,
som titlen eventuelt antyder. Den ender med at give få – nærmest ingen – specifikke forslag
til, hvordan man opnår rimelige indkomster for landbrugere, idet den holder sig til vage
og ligefrem tvetydige udtryk. Den overlader til Kommissionen at stille forslag, som det er
Parlamentets opgave at stille.

Det, der er behov for for at opnå rimelige indkomster for landbrugere, er for det første et
klart brud med politikkerne om liberalisering af landbrugsmarkedet, som blev vedtaget
som en del af reformen af den fælles landbrugspolitik, samt at trække landbruget ud af
Verdenshandelsorganisationen og "frihandelsaftaler", hvis processer har været positive for
nogle store selskaber i kæden og katastrofal for små og mellemstore landbrugere. Der er
behov for en prispolitik, som tager højde for denne sektors følsomme beskaffenhed, og
som blandt andet fastslår rimelige minimumsbeløb, der skal udbetales til landbrugerne.
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Der er behov for en kvantitativ overvågning af importen. Der skal gennemføres en
præferenceordning for EU-produkter ved at prioritere de enkelte landes egen produktion
og deres fødevaresuverænitet. Supermarkederne skal være forpligtet til at sælge en betydelig
andel af de enkelte landes indenlandske produktion, med særligt fokus på niveauer af
landbrugsfødevareafhængighed, såvel som på deres handelsbalance og deres
landbrugsfødevarebalance.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Hr. Bovés betænkning om en bedre fungerende
fødevareforsyningskæde i Europa udgør det første vigtige skridt mod en mere rimelig
fordeling af indkomster og en anerkendelse af den sande værdi af de producenter, som har
været hårdest ramt i de seneste år af en urimelig handelspraksis. Jeg mener, det er nødvendigt
at gribe ind i sektoren for at indføre foranstaltninger, der sigter mod at styrke producenternes
forhandlingsposition. Som for de fleste europæiske producenter er også producenterne i
min region hårdt ramt af de skæve indkomster i fødevareforsyningskæden og prisfaldet
på landbrugsprodukter, som har berørt mange afgrøder og besætninger. De mere end
91 000 landbrugsbedrifter, som var registreret i Veneto i 2005, er reduceret med 14 %, og
denne reduktion omfattede i praksis hovedsagelig små producenter, dem med mindst
relevans på markedet. Jeg vil derfor stemme for egeninitiativbetænkningen og håbe, at den
efterfølges af et forslag fra Kommissionen, som er lige så afstemt med den krisesituation,
som påvirker mange producenter.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg byder velkommen til denne
betænkning, som blev vedtaget i dag, om en bedre fungerende fødevarekæde.

Der er ingen tvivl om, at der er problemer i fødevareforsyningskæden, og det er
landbrugerne, der lider mest som følge heraf. De priser, som landbrugerne modtager, skal
fastlægges klart og åbent. Jeg anmoder Kommissionen om at indlemme denne betænknings
anbefalinger i meddelelsen om den fælles landbrugspolitik efter 2013, en meddelelse, der
bliver offentliggjort senere i år.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Problemet er ældgammelt, og situationen
forværres med forsyningskædens forøgede magt og koncentration.

Små og mellemstore landbrugsproducenter kæmper for at opnå en værdig indkomst, og
forbrugerne må se kontinuerlige prisstigninger i øjnene. Der kan ikke være nogen tvivl
om, at reglerne i forsyningskæden dikteres af store detailhandelsvirksomheder, den part,
der sidder på hele forhandlingspositionen. Det er derfor vigtigt at gennemføre direkte
foranstaltninger for at bekæmpe en urimelig handelspraksis og indføre de
prisgennemsigtighedsmekanismer, der er fastlagt i dette direktiv, som jeg har stemt for af
hele mit hjerte. Dette er imidlertid endnu ikke nok til at sikre landbrugerne de rimelige
bruttoavancer, som FLP sigter mod.

Vi er nødt til at finindstille priskontrolmekanismen endnu mere. Vi er nødt til at give
incitamenter til at etablere producentsammenslutninger med det formål at fremme de
enkelte landbrugs forhandlingsposition og bedre organiseringen af
fødevareforsyningskæden, idet vi tager højde for landbrugenes divergerende størrelser og
de forskellige markeders specifikke kendetegn.

For at opsummere må vi for at sikre rimelige indkomster for hvert led i forsyningskæden
håndtere sagen mere effektivt og på en global måde, særligt hvis vi ønsker at sikre kvaliteten
og beskytte forbrugerne.
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Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Målsætningen med en landbrugspolitik må ikke
kun være at sikre overkommelige eller billige priser til forbrugerne. Den bør også være at
sikre en rimelig indkomst for landbrugernes arbejde, at fremme korte forsyningskæder, at
opmuntre forbrugere, producenter, forarbejdningsvirksomheder og distributører til at
tænke "lokalt og sæsonbetonet" – kvalitetsprodukter osv. – og sætte en stopper for visse
praksis, som store aktører i distributionssektoren eller mellemled er involveret i.

Som vi har sagt adskillige gange her i Parlamentet, er landbruget, fordi det giver folk mad
på bordet, fordi det vedligeholder landskabet, og fordi det er grundlaget for civilisationen,
forskelligt fra alle andre økonomiske sektorer.

Som sådant bør det ikke være underlagt konkurrenceregler og afgjort ikke internationale
konkurrenceregler. Det er skandaløst at se, hvordan landbrugsvarer, som menneskeliv
afhænger af, behandles som finansielle produkter på højspekulative markeder. Hr. Bovés
betænkning går i den rigtige retning. Det er en skam, at den på grund af det proeuropæiske
flertal her i Parlamentet stadig i stort omfang falder ind under EU's og EU-dogmernes
fejlbehæftede, konceptuelle ramme.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte resolut for denne betænkning,
som anmoder Kommissionen om at træffe særlige foranstaltninger, så landbrugerne kan
nyde godt af rimelige indkomster, og så fødevareforsyningskæden kan fungere bedre i
Europa. Dette er en vigtig afstemning, fordi landbrugerne ikke får en rimelig løn for det,
de producerer, og ofte er de første ofre for en til tider urimelig handelspraksis. Denne
betænkning repræsenterer fremskridt, for den fastslår, at forhandlingspositionen skal være
ens for alle parter, og at der skal etableres fair konkurrence over hele fødevaremarkedet
med det formål at sikre rimelige indkomster for landmændene og at sikre
prisgennemsigtighed for forbrugerne. Jeg glæder mig derfor over vedtagelsen af denne
betænkning, som er et kolossalt fremskridt for landmænd og forbrugere. Hvis vi vil bevare
et dynamisk landbrug, og hvis vi vil have en fødevareforsyningskæde af høj kvalitet i Europa,
som kommer forbrugerne til gode, skal landmændene opnå mere for det, de producerer.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
virkningerne af "kontraktlandbrug", påtvunget fra købers side, kunne svække landmændenes
forhandlingsposition.

Der er derfor behov for en ny lovgivning for at fremme en tættere integration mellem
primærproducenterne og de andre led i kæden og for at sikre prisgennemsigtighed for
forbrugerne.

Forslaget om at udarbejde standardkontrakter, der omfatter mængde- og prisklausuler,
ville give producenterne mulighed for at styrke deres forhandlingsposition med aktørerne
efter dem i fødevarekæden. Disse standardkontrakter kunne tjene som værktøjer til at
forebygge praksis som f.eks. ændringer af kontraktvilkår, sene betalinger og videresalg
med tab. I nogle sektorer bør disse kontrakter ligefrem være obligatoriske.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Bové-betænkningen om
fødevarepriser, fordi vi skal sikre landmændene stabil indkomst og samtidig beskytte
forbrugerpriserne. En række nylige udsving i priserne på fødevarer, f.eks. mælk, har henledt
vores opmærksomhed på den alvorlige situation, som særdeles mange landmænd i
øjeblikket befinder sig i. Salgspriserne falder, og producenterne kan ikke længere tjene en
anstændig løn. I den anden ende af kæden kommer prisfaldene dog aldrig forbrugerne til
gode. Når priserne omvendt stiger, ikke mindst som følge af spekulation, væltes
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prisstigningerne også straks over på forbrugerprisen. Der er et påtrængende behov for
mere åbenhed om mellemleddenes rolle, især de store distributører.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. − (EN) Jeg stemte for denne betænkning, da det er kvalmende
at se landmænd blive blanket af i stor stil af større koncerner. Velstanden bør omfordeles,
så den er retfærdigt fordel langs hele fødevareforsyningskæden. Jeg håber, Kommissionen
handler hurtigt og foreslår en mekanisme, der kan håndtere de spørgsmål, der rejses i
betænkningen. Hvis dette initiativ gennemføres, ville det bidrage betydeligt til at sikre det
irske landbrugssamfunds levebrød, og derfor støtter jeg det.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. − (DE) Jeg støtter Bové-betænkningen om en bedre
fungerende fødevareforsyningskæde. I betænkningen behandles centrale spørgsmål for
fremtidens udvikling af landbrugssektoren og derfor også, hvordan vi sikrer en overvåget
forsyning af sunde, friske varer til den europæiske befolkning. Landmændenes primære
bekymring er prisgennemsigtighed, fair konkurrence, begrænsning af misbrug af
køberstyrke, bedre kontrakter, højere status for producentgrupper og begrænsning af
spekulation i landbrugsråvarer. Denne betænkning sender et klart signal fra Parlamentet
til små familiebrug i en tid med global økonomisk krise. Betænkningen er også rettet mod
alle aktørerne i fødevarekæden, som bidrager til prissætningsproblemerne. Vi må løse
problemet med de høje indtjeningsmarginer, der kun genereres i fødevarekædens sidste
omsætningsled. Vi må ikke tillade, at landmændene får priser for deres produkter, der ligger
under produktionsomkostningerne.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) EU vil kun kunne opretholde en stærk landbrugssektor,
som gør EU selvforsynende, hvis landmændene kan tjene en rimelig løn, og hvis det, de
producerer, sælges til en fair pris. Imidlertid har det store pres fra de førende fødevarekæder
ført til et fald i priserne til landmændene og en stigning i forbrugerpriserne. Det er
nødvendigt, at stigningen i forbrugerpriserne afspejles i prisen til landmændene, da det er
den eneste måde at sikre ligevægtige forretningsforhold på. Derfor stemte jeg, som jeg
gjorde.

Marine Le Pen (NI),    skriftlig. – (FR) Selv om jeg på den ene side hilser den konklusion,
man er nået frem til i nærværende betænkning om den katastrofale situation for europæisk
landbrug, beklager jeg på den anden side, at det eneste forslag, vi stilles, er et forslag om
mere og mere Europa, flere europæiske love og mere proeuropæisk, bureaukratisk
interventionisme.

I lyset af vores forskellige lokale, regionale og nationale identiteter og traditioner og i lyset
af de dybe forskelle i form af praksis og behov i EU-landmændenes forskellige økonomiske
og sociologiske verdener må der straks stilles spørgsmålstegn ved det, proeuropæerne har
foretaget sig. Vi har en politik, som er slået fejl, og som har forværret affolkningen af
landdistrikterne, kvasimonopolet og store distributørers og indkøbsselskabers uretfærdige
praksis samt de forskellige former for spekulation, som ødelægger vores landmænd.

Selv om landmænd absolut skal have støtte, så de kan få rimelige indkomster inden for en
sikker og mere velfungerende fødevareforsyningskæde med kvalitetsfødevarer, siger
almindelig sund fornuft os, at dette skal ske på nationalt niveau. Vi må gennationalisere
den fælles landbrugspolitik (FLP) og ikke give yderligere vægt til Kommissionens liberale,
internationalistiske argumenter.

Astrid Lulling (PPE),    skriftlig. – (DE) Eftersom jeg var forhindret i at tale under
forhandlingen om Bové-betænkningen, og jeg ikke kunne udtale mig om årsagerne til,
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hvorfor jeg ikke stemmer for denne betænkning, vil jeg gerne endnu en gang gøre det klart
her, at vi for øjeblikket stadig lever i EU og ikke i en sovjetunion.

Jeg forkaster derfor alle de løsninger fra hr. Bové, som ikke er i overensstemmelse med
vores sociale markedsøkonomisystem.

Jeg er enig i identifikationen af de alvorlige årsager til problemerne som f.eks. misbrug af
dominerende stilling fra købers side, sene betalinger, begrænset markedsadgang og mange
andre, som ligger bag fødevareforsyningskædens mangelfulde måde at fungere på.

Vi er derfor nødt til at handle, og vi er absolut rede til at gøre det. Vi er nødt til at sikre en
rimelig indkomst for landmænd uden at underkende den internationale
forarbejdningsindustri eller handelssektor. I modsætning til de nationale myndigheder må
forarbejdningsindustrien og handelssektoren beskæftige sig med realøkonomien. Hvis den
støtte, bønderne er berettiget til, og som de afgjort regner med, imidlertid udbetales mere
end 12 måneder for sent, vil denne forkastelige praksis imidlertid have en lige så negativ
virkning på landmændenes indkomst som visse praksis i forarbejdningsindustrien og
handelssektoren, der afventer en revision.

Jeg vil derfor ikke stemme for betænkningen, hvis de uoverensstemmelser, som strider
imod systemet, ikke elimineres fuldstændigt.

Marisa Matias og Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte for denne
beslutning, fordi den omfatter utallige forslag til at afbalancere magtforholdet mellem de
forskellige aktører, som er involveret i fødevareproduktionen og forsyningskæden. Små
og mellemstore landmænd er det svage led i denne kæde i dag, og uden rimelige indkomster
vil det være umuligt at bekæmpe affolkningen af landdistrikterne med succes og samtidig
omorganisere små landbrugsbedrifter og den tilknyttede forarbejdningsindustri i henhold
til miljøstandarder.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg er enig i alle punkter i Bové-betænkningen.
Kommissionens ukonstruktive holdning til landmændene og dens stadige ønske om at
øge skatterne på produktion og forsyning, salg og oplagring kan føre til en situation, hvor
andelen af landbrugsproduktion i Europa kunne falde med 30-50 % sammenlignet med
dagens niveau.

Europæerne ville så blive fuldstændigt afhængige af forsyninger fra Kina, Indien, Sydamerika
og Rusland, hvor omkostningerne i denne sektor er betydeligt lavere. Bové-betænkningen
gør det klart for Kommissionen, at medlemmerne af Parlamentet ikke vil tillade hr. Barroso
og hans kommissærer at lægge pres på landmændene og berøve dem indkomst til fordel
for EU's budgetter. Vi må tildele alle dem, der vil gøre bøndernes liv hårdere og mere
komplicerede, "seks slag over fingrene".

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Der er noget, der går galt i fødevareforsyningskæden.
For det ene står butikspriserne ikke i noget forhold til, hvad små landbrugsbedrifter får for
deres hårde arbejde. Gang på gang ser vi misbrug af dominerende køberstyrke og urimelig
praksis. Distributørerne må gribe i egne lommer, når supermarkedskæderne f.eks. fejrer
fødselsdage eller gennemfører omstruktureringsplaner. Små virksomheder bliver presset
nådesløst, og så anvender selskaberne foragtelige, ulovlige mærkningsordninger for
forældede produkter, som kulminerer i tilfældet med Gammelfleisch & Co.

Hvis vi ikke vil have, at vores landbrugsregioner skal fortsætte deres nedgang, og at antallet
af landmænd skal fortsætte med at falde, så er det på høje tid, vi holder op med at betale

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA110



landbrugsstøtte til de store, multinationale landbrugskoncerner og millionærerne og i
stedet giver den til dem, der har brug for den for at overleve. Hvis det ikke er muligt midt
i EU-centralismen og Bruxelles' skyldafledningsmekanisme, vil gennationalisering af
landbrugsstøtten fortsat være den eneste gennemførlige løsning. Denne betænkning er
ikke i stand til at bidrage med nogen reel forbedring af situationen, selv om nogle af de
tiltag, den omfatter, er de rette. Som følge heraf har jeg afholdt mig fra at stemme.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen, fordi jeg mener,
at den er positiv for den italienske fødevareindustri.

Jeg synes især, det er afgørende at vedtage instrumenter, der støtter udviklingen af korte
forsyningskæder og markeder, som forvaltes direkte af landbrugere, hvorved antallet af
mellemmænd reduceres. Dette vil komme forbrugerne til gode, fordi de vil kunne købe
produkter til en mere rimelig pris. Jeg anmoder også Kommissionen om at træffe seriøse
foranstaltninger mod urimelig konkurrence, som har en negativ indflydelse på
småproducenter.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Konfronteret med såvel den
økonomiske afmatning som klimaets luner står europæiske landmænd over for uundgåelige
vanskeligheder. Der opstår markante problemer i relation til de svingende priser på basale
produkter inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Kommissionens meddelelse nævner
prisgennemsigtighed, konkurrence og bedre produktkvalitet, men der mangler nogle
vigtige elementer. Derfor vil den beslutning, der vedtages i dag, i hvilken Parlamentet
gennem sin holdning henleder opmærksomheden på landbrugernes meget ulige
forhandlingsposition, som har forledt forskellige deltagere på landbrugsmarkedet til at
udnytte den nuværende situation, forvride bøndernes indkomst og indgå urimelige
kontrakter og kartelaftaler, af kolossal betydning. Jeg stemte for denne beslutning, fordi
jeg mener, at vi må sikre en bedre fungerende fødevareforsyningskæde og presse på for
rimelige indkomster til landbrugerne, fremme af prisgennemsigtighed i hele
fødevareforsyningskæden, konkurrence, bekæmpelse af prisudsving og bedre
informationsudveksling mellem markedets parter, set i lyset af de nye udfordringer som
f.eks. klimaændringer og tab af biodiversitet.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Bové-betænkningen, som
beskæftiger sig med et alvorligt, nuværende problem og foreslår nyttige foranstaltninger
til at dæmpe det. Jeg stemte imidlertid imod de punkter, der foreslog foranstaltninger, som
gør alt andet end at opmuntre til økonomisk frihed og konkurrenceevne. Vi må aldrig
glemme, at der ikke er noget alternativ til en retfærdig økonomisk politik. Dette princip
skal også overholdes inden for landbruget, trods denne sektors særlige beskaffenhed. Jeg
vil gerne endnu en gang udtrykke min forfærdelse over, at der ikke er nogen henvisninger
i denne betænkning til politikker for udvikling af landdistrikter. Jeg håber imidlertid, at de
rimelige, nyttige foranstaltninger vil finde deres retmæssige plads i Kommissionens
kommende lovforslag.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. − (DE) Betænkningen indeholder nogle meget positive
og vigtige elementer såsom forsøget på at bekæmpe monopoler i landbrugssektoren for
at garantere små landmænd en sikker indkomst. Jeg er imidlertid imod betænkningens
tilgang til at løse problemerne i landbrugssektoren ved at indføre flere EU-regler. Det er
den forkerte tilgang. Vi har brug for et vidtrækkende magtskifte tilbage til nationalt og
regionalt plan, hvor udfordringerne mærkes tydeligst. Derfor undlod jeg at stemme.
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Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for EU-betænkningen om rimelige
indkomster for landbrugere, fordi et af EU's fælles landbrugspolitiks hovedmål – at sikre
en rimelig indtægt til landbrugerne – endnu ikke er indfriet. Selv om fødevarepriserne i EU
er steget med 3,3 % om året siden 1996, er de priser, landmændene er blevet tilbudt, kun
steget med 2,1 %, mens driftsomkostningerne er steget med 3,6 %, hvilket beviser ubalancen
i fødevareforsyningskæden, takket være råvarehandleres, råstofleverandørers,
forarbejdningsvirksomheders og detailhandleres dominerende position. Jeg mener derfor,
det er nødvendigt at fremme udviklingen af afsætningsorganisationer i landbruget og
dannelsen af kooperativer, fordi de øger landmændenes indflydelse og forhandlingsposition.
Jeg er enig i de forslag, der stilles i betænkningen for at sikre større prisgennemsigtighed i
fødevaresektoren, særligt dem, der sigter mod at bekæmpe global spekulation i
landbrugsråvarer, kontrollere deres prisudsving og sikre en bedre udveksling af oplysninger
om priser og indgåelse af aftaler blandt markedets parter. Det er især vigtigt at forhindre
købermagtmisbrug i fødevarekæden. Jeg er stærkt enig i de forslag, som blev vedtaget af
Landbrugsudvalget, om at indføre programmer til fremme af salg af produkter på lokale
markeder og sikre, at der gives præferencebehandling til producentorganisationer,
landbrugskooperativer og SMV’er, når der indgås offentlige indkøbskontrakter inden for
fødevareforsyningskæden. Det er beklageligt, at Parlamentet har forkastet dette forslag.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen af de grunde, der
kommer til udtryk i dens titel, nemlig at sikre rimelige indkomster for landbrugere. Selv
om dette er et af målene i den fælles landbrugspolitik, har det altid tiltrukket sig mindre
opmærksomhed end andre mål som f.eks. større produktivitet og den europæiske
fødevareindustris globale konkurrenceevne. Jeg er bevidst om de faktorer, der påvirker
den europæiske fødevareforsyningskædes mulighed for at fungere ordentligt. Disse er
blevet indlysende på grund af de store udsving i varepriserne i landbrugsfødevaresektoren.

Disse problemer synes at være tæt forbundet med en stigende koncentration i
levnedsmiddelindustrien og blandt grossister, detailhandlere og supermarkedskæder, disse
aktørers voksende markedsposition og forskellige former for misbrug af dominerende
køberstyrke i fødevarekæden. Jeg er enig med ordføreren, når han udtaler, at den bedste
måde at løse problemerne på er at gøre priserne mere gennemsigtige i hele fødevarekæden
med det formål at øge konkurrencen og bekæmpe prisudsving, og også at forbedre
udvekslingen af oplysninger mellem markedets parter om udbud og efterspørgsel.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, da den
indeholder konkrete forslag til en forbedring af fødevarekædens effektivitet og til at sikre
rimelige indkomster for landbrugere.

Forbedringer af fødevarekædens effektivitet bør omfatte en differentiering og revision af
hygiejneregler, decentralisering og forenkling af certificerings- og kontrolsystemer, fremme
af direkte forbindelser mellem producent og forbruger og korte fødevareforsyningskæder,
inddragelse af producenter og forbrugere i udarbejdelsen af kriterier for kvalitet og fair
trade samt miljømæssige bæredygtighedskriterier for indkøbspraksis for fødevarer (catering)
som middel til at fremme fødevarekvaliteten og den lokale økonomiske udvikling og
samtidig reducere "fødevarekilometer" og landbrugskemisk afhængighed, ekstremt stort
spild af fødevarer i fødevarekæden, der i de fleste medlemsstater udgør op til 30 % af de
producerede og markedsførte fødevarer, og den store betydning af det europæiske program
for fødevarestøtte for fødevareforsyningskæden, der ernærer 43 millioner fattige mennesker
i Europa, og som skal revideres med henblik på bedre sammenkædning af lokale
fødevareproducenter og forbrugere.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA112



Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg hilser vedtagelsen af
Bové-betænkningen, der, selv om den byder Kommissionens forslag om at støtte oprettelsen
af frivillige landbrugsproducentorganisationer velkommen, også siger, at udvalget ikke
desto mindre understreger, at en revision af konkurrencelovgivningen bør afspejle de
forskellige niveauer af konkurrenceevne i forhold til markeder og forsyningskæder. Der
bør derfor tages hensyn til størrelsen af uafhængige lokale detailhandlere, markeder, lokale
fødevarekæder og delvist selvforsynende fødevareforsyningssystemer. De europæiske
konkurrenceregler bør forbedre producentorganisationernes forhandlingspositioner for
at give dem mulighed for at opnå en rimelig pris for deres produktion.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Bové-betænkningen, fordi
der er brug for større gennemsigtighed i det europæiske fødevaremarked. Det er rigtigt, at
forsyningskæden ikke fungerer ordentligt, og det er spekulanter, der står til at tjene mest
på denne fiasko. De europæiske landmænd har brug for rimelige og sikre indkomster. Det
er derfor, vi må sikre, at de ikke altid bliver den tabende part i fødevarekæden. For at få
held til dette, er vi nødt til at garantere dem fair konkurrence.

Christel Schaldemose (S&D),    skriftlig. – (DA) På vegne af de danske socialdemokrater
i Europa-Parlamentet (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Ole
Christensen). De danske socialdemokrater mener, at det er nødvendigt at skabe klarhed
og gennemsigtighed om fødevarepriserne i EU. Vi er dog af den opfattelse, at denne
betænkning har et andet sigte, som kan betyde en forøgelse af den nuværende
landbrugsstøtte og en yderligere centralstyring af priserne på fødevarer. Derfor stemte vi
imod den endelige resolution, selvom vi støtter behovet for gennemsigtighed i
indtægtsfordelingen indenfor fødevaresektoren og priserne på fødevarer.

Olga Sehnalová (S&D),    skriftlig. – (CS) Jeg byder denne betænkning velkommen som
et initiativ, der omsider vil tage hul på spørgsmålet om, hvad der egentlig foregår med
hensyn til effektivitet i fødevarekæden i Europa. Landmændene må slås med en ubarmhjertig
nedgang i landbrugspriserne i de fleste produktionssektorer, mens forbrugerne på den
anden side enten betaler de samme eller endnu højere slutbrugerpriser for slutprodukterne
i detailhandelnettet. Det er utvivlsomt nødvendigt at styrke producenternes og forbrugernes
forhandlingsposition og overordnet set fjerne ubalancen i forhandlingspositionen mellem
fødevarekædens enkelte elementer. Dette spørgsmål bør også indgå i drøftelserne om en
ny fælles landbrugspolitik. Jeg stemte for vedtagelsen af nærværende betænkning.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jeg støttede med entusiasme Bové-betænkningen
om rimelige indkomster for landbrugere og en bedre fungerende fødevareforsyningskæde.
Der er en kolossal forskel på den pris, som landmændene opnår for deres produkter, og
det, forbrugerne i sidste ende betaler for dem. Hvad der sker med forskellen, kan man jo
kun gætte på. Det er derfor, det er godt at slå til lyd for større gennemsigtighed, for både
landmænd og forbrugere, i den måde, fødevarepriserne fastsættes på. Betænkningen
opfordrer Kommissionen til at undersøge landmændenes reelle produktionsomkostninger
og den pris, de opnår for deres produkter, af hensyn til gennemsigtigheden i bruttoavancerne
i alle fødevarekædens led. Landmændene må ikke være ofre for en uigennemsigtig
prisfastsættelse blandt supermarkedskæderne.

Klarhed over, hvor stor en fortjeneste mellemmænd og supermarkedskæder skaber på et
bestemt produkt, vil give landmændene en stærkere forhandlingsposition. I tillæg vil større
gennemsigtighed i systemet gøre det muligt at bremse supermarkedskædernes misbrug af
deres magt til at fastsætte priserne. Gennemsigtighed og fair konkurrence vil også bidrage
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til en mere bæredygtig fødevarekæde. For øjeblikket oplever vi, at Flandern importerer
tomater fra Spanien, og Spanien importerer tomater fra Flandern. Større gennemsigtighed
i priser og bruttoavancer vil gøre det muligt at forhindre denne ineffektive og miljøskadelige
praksis.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg hilser vedtagelsen af hr. Bovés fremragende
betænkning, hvori vi kræver rimeligere indkomster for vores landbrugere og en mere
gennemsigtig og bedre fungerende fødevarekæde i Europa. Jeg beklager imidlertid den
flertalsholdning, som Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa vedtog, og som ved at løbe fra
de kompromisændringsforslag, der blev forhandlet frem for flere måneder siden, har
forkastet visse grundlæggende punkter i denne betænkning. Forkastelsen af bl.a. punkt 52,
som opfordrer til, at der bør gives præferencebehandling til producentorganisationer,
landbrugskooperativer og SMV’er, når der indgås offentlige indkøbskontrakter, efterlader
minsandten intet rum for tvivl. Det står nu klart, at man har prioriteret distributions- og
forarbejdningssektorens interesser på bekostning af vores producenter.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg var glad for at høre resultaterne af dagens
afstemning. Fra et økonomisk synspunkt er frivillige producentorganisationer de mest
effektive måder, landmændene kan samarbejde på. Sådanne organisationer øger
landmændenes forhandlingsstyrke på markedet, udligner deres chancer i forhandlinger
med levnedsmiddelindustrien og gør det muligt at optimere produktionen uden behov for
overdreven støtte udefra. For at overvinde konkurrencen må landmændene samarbejde i
større grad. Samarbejde og koordinering som producentorganisation gør det muligt at
tage en række initiativer som f.eks. at fremme regionale produkter og køre en
oplysningskampagne for forbrugere, mens man samtidig sikrer diversitet i produktionen
på EU-markedet.

I tillæg er grupper bedst i stand til at afgøre behov inden for strategisk planlægning,
omkostningsrationalisering, forbedringer af landbrugets effektivitet og organisering af
salget af landbrugsprodukter. Penge, der går til producentgrupper, vil have en positiv effekt
på udnyttelsen af det menneskelige og det investeringsmæssige potentiale og derved også
på indkomster og landbrugsbedrifternes markedsposition.

Betænkning af Portas (A7-0236/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde, da jeg fuldt ud
støtter det synspunkt, at mobiliseringen af denne fond skal fremskyndes. Dette gælder især
i en tid, hvor det er nødvendigt at reagere på den stigende arbejdsløshed som følge af den
økonomiske og finansielle krise ved at gøre EGF til et fleksibelt og permanent
støtteinstrument.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) EGF har bevist, at det er et effektivt instrument
til at håndtere konsekvenserne af finanskrisen på EU-niveau, særligt hvad angår
beskæftigelse. Stigningen i antallet af ansøgninger om støtte og vanskelighederne ved at
anvende dens aktiverings- og gennemførelsesprocedure kræver hurtige ændringer i dens
proceduremæssige og budgetmæssige bestemmelser. Jeg stemte for denne betænkning i
håbet om, at ændringerne vil ske hurtigt og resolut.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (Globaliseringsfonden) har til formål at støtte arbejdstagere, især i regioner
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og sektorer, der er ugunstigt stillet som følge af den nye, globaliserede økonomi. Den får
potentielt 500 mio. EUR i årlig bevilling til at få folk tilbage i arbejde. Det er nødvendigt,
at finansieringen og driften af Globaliseringsfonden bliver forbedret. Den må forenkles,
så Globaliseringsfonden kan mobiliseres hurtigere og lettere. Det var det, der lå bag de
ændringsforslag, jeg fremlagde for Økonomi- og Valutaudvalget til denne betænkning.
Globaliseringsfonden skal være et effektivt instrument i en europæisk socialpolitik, som
lejlighedsvis er mangelfuld. Derfor mener jeg, den skal opretholdes, men i en forenklet
form, og derfor stemte jeg for Porta-betænkningen.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg støtter fuldt ud denne betænknings ord om
at afkorte den tid, det tager at udbetale økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen til arbejdstagere, der har mistet deres job som følge af
globalisering eller den økonomiske krise. Støtte fra denne fond skal ydes omgående og
effektivt for at komme disse arbejdstagere til gode.

Forsinkelsen i udbetalingerne fra denne fond burde tydeligvis reduceres markant.
Betænkningen beskriver klart, hvordan forsinkelsen mellem indsendelse af en ansøgning
og udbetalingen af penge kan reduceres, noget, der ville gøre fonden bedre fungerende.

I tillæg glæder jeg mig over det, den siger om at oprette en kommunikations- og
administrationsstruktur for fonden på nationalt plan, noget, der ville holde de involverede
bedre informeret om status og resultat af ansøgningerne og om den proces, der følger,
efter at pengene er blevet bevilget.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen var oprindelig udelukkende beregnet
til imødegåelse af globaliseringens skadevirkninger for de mest sårbare og ringest
kvalificerede arbejdstagere i visse sektorer, som mistede deres job som følge af store
forandringer i verdens handelsmønstre og den tilhørende alvorlige økonomisk nedgang.
Den 1. juni 2009 blev dens anvendelsesområde udvidet til også at gælde arbejdstagere,
som mister deres job som direkte resultat af den økonomiske og finansielle krise. Der blev
åbnet for ansøgning om støtte til dette formål fra den 1. maj 2009 til den 31. december
2011. Selv om der har været en nylig stigning i antallet af ansøgninger, er det stadig
begrænset, hvad der udbetales af midler fra Globaliseringsfonden til EU's fattigste regioner,
hvor de afskedigede arbejdstagere har mest behov for hjælp. En så ujævn anvendelse af
Globaliseringsfonden er knyttet til medlemsstaternes forskellige strategier. Jeg støtter
bestemmelserne i dokumentet om, at den finansielle støtte fra Globaliseringsfonden skal
tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt, så den kan støtte så mange arbejdstagere
som muligt. Det er nødvendigt at forberede og godkende nye foranstaltninger, så
medlemsstaterne kan udarbejde ansøgninger om mobilisering af Globaliseringsfonden,
så snart der er bekendtgjort en kollektiv afskedigelse, og ikke først når den har fundet sted,
og således at sagsbehandlingstiden forkortes.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
økonomiske og finansielle krises negative indflydelse på beskæftigelsen og arbejdsmarkedet
i Europa stadig er kolossal, og masseafskedigelserne fortsætter i forskellige økonomiske
sektorer, således at antallet af EU-medlemsstater, der ansøger om økonomisk støtte fra
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, også øger dramatisk. De nuværende
økonomiske støtteprocedurer er imidlertid for komplekse, og det tager for lang tid at opnå
finansiering. For øjeblikket tager det fra 12-17 måneder at yde økonomisk støtte fra EGF
til en medlemsstat, og dette betyder, at flertallet af afskedigede arbejdstagere ikke modtager
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økonomisk støtte til tiden og bliver gidsler for konsekvenserne af globaliseringen og krisen.
Vi er derfor nødt til øjeblikkeligt at forenkle denne fonds procedurer, for først da vil det
være muligt at reducere den tid, det tager at modtage økonomisk støtte, til det halve. Det
er endvidere meget vigtigt for EU-institutionerne at sikre en gnidningsløs og omgående
vedtagelse af beslutninger om spørgsmål vedrørende bevilling af økonomisk støtte, for at
forsinke sådanne beslutninger kan kun forværre den nuværende vanskelige situation,
arbejdstagerne står over for.

Jeg opfordrer også medlemsstaterne til at udveksle eksempler på god praksis og især lære
af de medlemsstater, der allerede har indført nationale EGF-informationsnetværk, som
omfatter arbejdsmarkedets parter og interessenter på lokalplan, således at der er et
hensigtsmæssigt støttesystem, hvis der skulle opstå masseafskedigelser.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Målet med Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (EGF) er at afbøde de negative konsekvenser af globaliseringen for de mest
sårbare og mindst kvalificerede arbejdstagere, som har mistet deres arbejde af økonomiske
årsager. Dette er desto mere nødvendigt i lyset af den nuværende økonomiske krise. EGF's
merværdi ligger i det faktum, at den yder synlig, specifik og midlertidig finansiel støtte til
individuelle programmer for faglig reintegrering af arbejdstagere.

Det er altafgørende at forlænge den aktuelle undtagelsesordning, der blev indført i juni
2009, indtil udløbet af den flerårige finansielle ramme for at hjælpe arbejdstagere, der
mister deres job på grund af den økonomiske og finansielle krise. For at fremskynde og
forenkle procedurerne må vi sikre en mere effektiv samordning mellem Kommissionen
og Parlamentet, så beslutningsprocessens varighed kan reduceres.

Kommissionen bør derfor tage hensyn til Parlamentets mødekalender og underrette
Parlamentet rettidigt om vanskeligheder under behandlingen af medlemsstaternes
ansøgninger. Endelig kan vi håbe, at Kommissionen vil forbedre sin orientering om
anvendelsen af EGF ved regelmæssigt at fremsende oplysninger til Parlamentet om
medlemsstaternes gennemførelse af de finansielle bidrag.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Jeg stemte for beslutningen, fordi jeg
er enig i dens opfordringer til Kommissionen til at gøre Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen mere effektiv, herunder en analyse af bidragene for at afdække
Globaliseringsfondens virkning for modtagernes netværk og for de små og mellemstore
virksomheder, der potentielt bliver berørt af afskedigelsesplanerne, og hvis medarbejdere
kunne få gavn af den. Jeg er også enig i Kommissionens forslag om at halvere
sagsbehandlingstiden, især om at Kommissionen bør have de nødvendige menneskelige
og tekniske ressourcer og samtidig overholde princippet om budgetneutralitet for effektivt
og hurtigt at kunne behandle de ansøgninger, som medlemsstaterne indsender om
mobilisering af Globaliseringsfonden.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) I lyset af midtvejsevalueringen af Unionens
finansielle instrumenter stemte jeg for denne beslutning, fordi Budgetudvalget har udarbejdet
et udkast til betænkning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF),
en foranstaltning med henblik på at støtte omskoling og reintegrering på arbejdsmarkedet
af arbejdstagere, for hvem der er en klart fastslået forbindelse mellem afskedigelse og
globalisering eller den økonomiske krise.

For os socialdemokrater har studiet af denne betænkning afsløret, at højrefløjen og
venstrefløjen ser meget forskelligt på tingene. Ifølge socialdemokraterne er det afgørende
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at videreføre denne fond, eftersom globaliseringen har negative konsekvenser for vores
industrielle struktur som helhed, hvis vi ser bort fra krisen. Omvendt mener højrefløjen,
at denne fond bør være tidsbegrænset til 2013, fordi den mener, at globaliseringen kun
kan være en god ting i et økonomisk klima, som har stabiliseret sig igen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen af Portas,
et parlamentsmedlem fra Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne
Venstre, som har udarbejdet en korrekt vurdering af Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringens betydning og rolle, og som samtidig har antydet og foreslået måder,
hvorpå man kan udnytte den fuldt ud, med det formål at yde støtte til de afskedigede "ofre"
for neoliberal globalisering og den økonomiske krise, som er særligt barsk for arbejdstagerne
i Europa.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde. Stigningen i antallet
af ansøgninger om anvendelse af denne fond og vanskelighederne med at anvende
mobiliserings- og gennemførelsesproceduren kræver hurtige ændringer i de procedure-
og budgetmæssige bestemmelser. I betragtning af forskellen mellem antal sager bør
Kommissionen udarbejde et forslag, der sigter mod større fleksibilitet i de
interventionskriterier, der finder anvendelse på den enkelte medlemsstat, for at undgå
ulighed i adgangen til dette instrument.

Göran Färm (S&D),    skriftlig. – (SV) Vi svenske socialdemokrater har i dag valgt at stemme
for betænkningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering
og funktionsmåde. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen støtter
individuelle arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser som følge af globaliseringens
virkninger, og yder økonomisk bistand til omskoling og efteruddannelse, så arbejdstagere
lettere kan blive reintegreret på arbejdsmarkedet.

Betænkningen indeholder specifikke forslag til at halvere den tid, det tager at mobilisere
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, både på nationalt og på europæisk
niveau. Det foreslås også, at arbejdsmarkedets parter involveres, både i ansøgningsprocessen
og i forbindelse med gennemførelsen af de støttede foranstaltninger. Desuden foreslås det
i betænkningen at forlænge gyldighedsperioden for undtagelsesordningen, som giver
arbejdstagere, der mister deres arbejde som følge af den finansielle krise, mulighed for også
at modtage støtte. Vi anser dette for et meget vigtigt instrument til at bekæmpe virkningerne
af den finansielle krise og forhindre arbejdstagerne i at blive permanent udelukket fra
arbejdsmarkedet.

Det foreslås også i betænkningens punkt 16, at Kommissionen undersøger muligheden
for at oprette en permanent Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Vi vil imidlertid gerne
understrege, at formuleringen ikke indikerer nogen definitiv holdning til dette spørgsmål.
Den fastslår kun, at Kommissionen bør undersøge og vurdere fordelene ved en permanent
fond. Vi vil også gerne påpege, at arbejdsmarkedspolitik er medlemsstaternes ansvar. Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen må således aldrig blive en substitut for
foranstaltninger på nationalt plan, men bør ses som et supplement til de foranstaltninger,
der træffes i medlemsstaterne.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Omskiftelserne i Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) afslører både uligheden og det relativt lille antal ansøgninger om
EGF-bistand samt instrumentets mangler, hvad angår at støtte faglig reintegrering af
arbejdstagere, som er blevet afskediget. Det er vigtigt med en detaljeret undersøgelse af,
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hvad der har forårsaget den utilstrækkelige gennemførelse af fonden, samt at fastlægge
nogle måder at strømline medlemsstaternes anvendelse af den, især dem, der er værst ramt
af arbejdsløshed.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Med henblik på at imødegå globaliseringens
skadevirkninger for de arbejdstagere, der berøres af kollektive afskedigelser, og at udvise
solidaritet med disse arbejdstagere oprettede EU en europæisk fond for tilpasning til
globalisering (Globaliseringsfonden) til at yde finansiel støtte til skræddersyede programmer
for reintegration af afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Globaliseringsfonden
har en maksimal årlig budgetramme på 500 mio. EUR.

På grund af den økonomiske og sociale krise er det overraskende beskedent, hvad der er
mobiliseret fra Globaliseringsfonden. Faktisk blev der fra 2007 til medio 2009 kun
mobiliseret 80 mio. EUR ud af et rådighedsbeløb på 1,5 mia. EUR til i alt 18 ansøgninger
fra otte medlemsstater på vegne af 24 431 arbejdstagere. Med ændringerne af
Globaliseringsfonden i maj 2009 steg antallet af ansøgninger fra 18 til 46, det samlede
bidrag, der blev anmodet om, fra 80 mio. EUR til 197 mio. EUR og antallet af medlemsstater,
der indsendte ansøgninger, fra 8 til 18. Endnu har ni medlemsstater dog aldrig søgt om
midler fra Globaliseringsfonden.

Endvidere er det EU-regionerne med højest BNP, der har nydt godt af Globaliseringsfonden.
Det er nødvendigt med en evaluering af årsagerne til disse forhold, så Globaliseringsfonden
kan mobiliseres hurtigere og oftere og omdannes til en uafhængig fond med egne
forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Anvendelsen af denne fond har vist, at vi
havde ret, da vi i dens første fase med det samme kritiserede adskillige aspekter af dens
forordning, som vi derefter delvist tog op på ny under den efterfølgende undersøgelse,
som Kommissionen var nødt til at foreslå, og som vedgik noget af den kritik, vi havde rettet
mod den oprindelige udgave.

Derfor er vi enige om, at Kommissionen bør anmodes om at fremskynde forelæggelsen af
midtvejsevalueringen til den 30. juni 2011 og samtidig fremlægge et forslag til revision af
EGF-forordningen for at afhjælpe de "største mangler" ved fonden.

Som jeg sagde i mit indlæg i Parlamentet, er det imidlertid vigtigt ikke at glemme de
forebyggende foranstaltninger, som skal træffes for at forhindre multinationale selskaber
i at flytte ud, bekæmpe arbejdsløshed og højne niveauerne af beskæftigelse med rettigheder.
Det er også vigtigt at sikre, at denne fond ikke anvendes til på en eller anden måde at dække
over eller lette afskedigelser begrundet i virksomheders omstrukturering eller multinationale
selskabers udflytning.

Endelig understreger vi behovet for at forhøje tærsklen for EU-samfinansiering fra 65 %
til mindst 80 % for at gøre fonden tilgængelig for de medlemsstater, der har de største
økonomiske vanskeligheder, således at de arbejdsløse, der er i størst nød, støttes hurtigt
og effektivt.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) har god succes med sine bestræbelser på at håndtere virkningerne
af massearbejdsløshed i Irland og Europa. EGF blev oprettet i 2007 som svar på problemerne
og udfordringerne med globaliseringen.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA118



Dette initiativ svarer til 500 mio. EUR om året. Det yder støtte og bistand til regioner, der
har oplevet mere end 1 000 afskedigelser som følge af virksomheder, der flytter ud på
grund af ændringer i globale forhold. Endnu en gang takler EU problemet med arbejdsløshed
i Irland. Både EGF og Den Europæiske Socialfond er altafgørende i denne henseende.

Estelle Grelier (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Portas-betænkningen. Jeg støtter
dens hovedformål, nemlig at videreføre EGF, eftersom globaliseringen ud over den krise,
vi oplever nu, har langsigtede negative konsekvenser for vores industrielle arbejdspladser,
hvilket den europæiske højrefløj nægter at acceptere. Desuden var jeg med til at ændre
denne betænkning, så SMV'erne og underleverandørerne tages med i betragtning, når
EGF-støtten uddeles. Deres ansatte er særligt sårbare takket være deres afhængighed af
multinationale selskaber, så det er afgørende, at EGF giver dem reelle udsigter til
erhvervsfaglig efteruddannelse i tilfælde af afskedigelse. Jeg glæder mig også over erkendelsen
af, at det er nødvendigt at udarbejde undersøgelser om de statslige organer, der er ansvarlige
for at udarbejde sagsakter, med henblik på at optimere udnyttelsen af EGF, som ofte er
lidet kendt og underudnyttet, særligt i Frankrig. I betragtning af at den europæiske højrefløj
har nægtet at videreføre EGF efter 2013, vil jeg derfor under forhandlingen om de næste
finansielle overslag for EU kæmpe for, at vi skal beholde den permanent.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Eftersom bevillinger til arbejdstagere, som
har mistet deres arbejde på grund af globaliseringen eller finanskrisen, bør udbetales
hurtigere, stemte jeg for en række anbefalinger, som sigtede mod at forbedre de procedure-
og budgetmæssige bestemmelser i Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EGF). Fonden blev oprettet i 2006, men har modtaget få ansøgninger, delvist på grund af
interventionernes kompleksitet og samfinansieringskriterierne. Derfor har mine kolleger
og jeg ønsket at stille ændringsforslag til denne mekanisme. Betænkningen repræsenterer
derfor betydelige fremskridt, eftersom den opfordrer Kommissionen til yderligere at forenkle
proceduren med henblik på at afhjælpe de mest indlysende svage punkter, og opfordrer
til, at tidsperspektiverne reduceres. Endvidere er finansieringen af denne fond hidtil kommet
fra forskellige budgetposter. Betænkningen foreslår en separat post til dette i 2011-budgettet,
hvilket er en markant udvikling. Jeg hilser derfor vedtagelsen af disse henstillinger, som er
livsnødvendige i en tid, hvor vores medborgere rammes af den økonomiske krise.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. − (EN) Med de seneste omvæltninger i finansverdenen og de
tab af arbejdspladser, der blev konsekvensen, er området for omskoling og reintegration
i arbejdsstyrken af afgørende betydning for jobskabelsesområdet, og jeg hilser det
velkomment, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ophøjes til et
socialpolitisk EU-instrument. Jeg vil dog opfordre til mere fleksibilitet i processen, når
ansøgningsblanketten først er udfyldt, og mere høring af arbejdstagerne selv, når planerne
for Globaliseringsfonden udformes. Det, der skete i Irland med arbejdstagerne hos Dell og
Waterford Crystal, skal ikke gentages.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen er ikke kun et vigtigt instrument til at hjælpe dem, der ikke har kunnet
tilpasse sig åbningen af markederne. Det er også en måde at styrke tilliden til EU på, et
argument, jeg mener, det er meget vigtigt at understrege. Det giver os mulighed for at vise,
at vi, når vi står over for konjunkturomslag, ikke har glemt dem, der er ude af stand til at
reagere hurtigt nok på den nye situation. Jeg mener imidlertid også, at det er vigtigt, at tillid
baseres på princippet om gensidighed. Bevillinger, som er øremærket til folk, der trods
deres bedste bestræbelser bliver ofre for markedsændringer, skal faktisk nå frem til deres
tilsigtede modtagere. Det er vigtigt, at tildelingen af bevillinger er gennemsigtig og forståelig,
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og at disse ikke bare fordeles efter en spredehaglsmodel. Disse menneskers situation kræver
en grænseoverskridende, regionsspecifik løsning, hvilket er grunden til, at tildelingen skal
ske hurtigt. Dette er den eneste måde, hvorpå EGF kan opfylde sine målsætninger og styrke
tilliden til EU gennem hurtig støtte. Jeg støtter derfor nærværende betænkning.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støttede betænkningen om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (EGF), fordi jeg
mener, at dette instrument er et effektivt middel til at støtte arbejdstagere i vanskeligheder
som følge af finanskrisen.

Fonden blev oprettet for at yde reel støtte til arbejdstagere, der er afskediget af årsager
knyttet til udflytningen af deres virksomheder, eller som følge af krisen, med det formål
at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Den initiativbetænkning, vi stemte om i dag,
afslører visse kritiske områder af fondens funktionsmåde og retter visse forslag til såvel
Kommissionen som medlemsstaterne med det formål at revidere fondens funktionsmåde
for at hjælpe med til at strømline og fremskynde procedurerne for adgang til den.

Et fundamentalt punkt, som jeg gerne vil henlede Deres opmærksomhed på, angår forslaget
om at forlænge den undtagelsesordning, der blev indført i 2009 – som gjorde det muligt
at udvide fondens anvendelsesområde ved at indlemme den økonomiske krise blandt
kriterierne – til udløbet af 2013.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) EGF's rolle er at tilbyde støtte til arbejdstagere, som
er blevet afskediget som følge af de ændringer, der foregår på det globale økonomiske plan.
Denne fond har endvidere siden 2009 været involveret i at støtte dem, der er ramt af den
økonomiske krise, med henblik på at reducere arbejdsløsheden. Jeg mener personligt, at
det er hensigtsmæssigt, at fonden konverteres til et permanent instrument til støtte for
arbejdssøgere og som supplement til medlemsstaternes socialpolitikker.

Denne foranstaltning ville flytte fokusset over på at udnytte den enkelte arbejdstagers
potentiale og yde modvægt mod de foranstaltninger, som gennemføres for at støtte
virksomheder. Vi må heller ikke glemme, at der for øjeblikket stadig er problemer med
procedurerne for mobilisering af EGF og gennemførelsesperioderne.

Med tanke på, at hovedspørgsmålene for afskedigede arbejdstagere er erhvervsfaglig
efteruddannelse og midlertidig bistand, er foranstaltninger til at forenkle fondens procedurer
et absolut must for at mobilisere støtten så hurtigt og effektivt som muligt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
har været et meget vigtigt instrument til at yde hjælp til arbejdsløse EU-borgere, som er
blevet ledige som følge af udflytning af industri til andre kontinenter. I forbindelse med
denne krise, som vi gennemlever, og på grund af det øgede antal kollektive afskedigelser
er det nødvendigt både at forbedre dette instrument og finde nye finansieringskilder. Derfor
stemte jeg, som jeg gjorde.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi oplever en strukturbetinget stigning i
arbejdsløsheden i Europa på grund af det økonomiske sammenbrud og
udflytningspolitikker.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et nyttigt redskab, som
EU kan bruge til at yde støtte og solidaritet til arbejdstagere, der har mistet deres arbejde.
Indtil 2009 blev der ikke gjort meget brug af fonden af bureaukratiske årsager, og jeg
mener, at opfordringen til Kommissionen om at indføre foranstaltninger til at reducere
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varigheden af proceduren for anvendelse af fonden er af grundlæggende betydning. Hvis
fleksibiliteten og tilgængeligheden øger, vil EGF blive et essentielt redskab for
medlemsstaternes socialpolitikker.

Af disse årsager stemte jeg for betænkningen.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne give udtryk for min støtte til hr. Portas'
betænkning. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et vigtigt
instrument til at yde yderligere støtte til arbejdstagere, som er blevet afskediget som følge
af udflytning af deres virksomheder. Det har vist sig at være et endnu vigtigere instrument
for arbejdstagere, idet det hjalp dem med at komme tilbage på arbejdsmarkedet under den
seneste krise.

Hr. Portas' betænkning er et altafgørende holdepunkt og et holdepunkt, der sigter mod at
forbedre og forenkle en vigtig ressource for europæiske borgere. Den er også et håndgribeligt
bevis på, hvordan EU bestræber sig på at takle den dystre finansielle situation, bekæmpe
arbejdsløsheden og støtte sine borgere.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen, da jeg er
enig i opfordringerne til Kommissionen om at strømline Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Disse omfatter en evaluering af de tildelte midler, idet
der tages hensyn til succesen med at reintegrere og vurdere opgraderingen af modtagernes
kompetencer, en komparativ analyse af de foranstaltninger, der er finansieret på grundlag
af hver enkelt EGF-ansøgning og resultater på grundlag af reintegration, og EGF's
indvirkning på modtagernes netværk og på små og mellemstore virksomheder, som
potentielt rammes af afskedigelsesplanen, og hvis medarbejdere kunne modtage hjælp fra
fonden.

Jeg er også enig i opfordringen til Kommissionen om at give medlemsstaterne et sæt
retningslinjer for udformning og gennemførelse af ansøgninger om støtte fra
Globaliseringsfonden. Disse skulle tage sigte på en hurtig ansøgningsprocedure og en bred
konsensus blandt interessenterne i spørgsmål om ansøgningsfaser og foranstaltninger, der
skal træffes for at opnå en effektiv reintegration af arbejdstagerne på arbejdsmarkedet.

Til slut er jeg enig i anmodningen til medlemsstaterne om at indføre en kommunikations-
og administrationsstruktur for Globaliseringsfonden på nationalt plan i samarbejde med
alle interessenter, navnlig arbejdsmarkedets parter, og udveksle bedste praksis på europæisk
plan.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Den støtte, som EGF bevilger, skal være dynamisk
og skal kunne tilpasses de evigt vekslende, ofte uventede situationer, der opstår på markedet.
Formålet med denne fond er at tilbyde specifik, umiddelbar støtte til at fremme omskoling
for arbejdstagere, der har mistet deres arbejde som følge af den alvorlige økonomiske
omvæltning på arbejdsmarkedet.

Jeg opfordrer medlemsstaterne til at inddrage arbejdsmarkedets parter og fremme dialogen
med arbejdsmarkedets parter og iværksættere helt fra begyndelsen af udarbejdelsen af
ansøgninger om støtte fra EGF. Samtidig opfordrer jeg kraftigt medlemsstaterne til at
benytte denne fond til at fremme nye kompetencer for at gøre eksisterende arbejdspladser
grønne og skabe nye grønne arbejdspladser samt fremme livslang læring for således at give
arbejdstagerne mulighed for at udvikle deres personlige karriere og bidrage til at forbedre
konkurrenceevnen i EU i forbindelse med globaliseringen.
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Jeg støtter også forvaltningen af denne fond efter 2013 som en uafhængig fond med eget
budget. Kommissionen og medlemsstaterne må have et tæt samarbejde for at foretage en
effektiv overvågning af den støtte, der ydes til multinationale virksomheder, og for at indgå
en stærk forpligtelse til at skabe arbejdspladser, der støtter arbejdstagernes rettigheder for
at modvirke social dumping.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. − (PT) Jeg stemte for beslutningen, fordi jeg er enig i dens
opfordringer til Kommissionen til at gøre Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (Globaliseringsfonden) mere effektiv, herunder en analyse af bidragene
for at afdække succesraten for reintegration og en vurdering af opkvalificeringen af
modtagerne. Jeg er også enig i Kommissionens forslag om at halvere sagsbehandlingstiden,
især om at Kommissionen bør have alle de nødvendige midler til at sikre hurtig og bedre
kommunikation med de medlemsstater, der anmoder om mobilisering af
Globaliseringsfonden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Forhandlingen om dette spørgsmål
var overhovedet ikke let. Der er i løbet af de seneste måneder rejst spørgsmål om fondens
"reaktive" tendenser (uden et større fokus på samtidig at råde bod på årsagerne ved at
forbedre de generelle strategier for innovation og uddannelse i en globaliseret verden og
bedre målretning og anvendelse af ESF i og af medlemsstaterne), det begrænsede antal
sektorer, som har fået hjælp (særligt på det tidspunkt), nærmere betegnet bil- og
tekstilindustrien (henholdsvis 15 og 13 ansøgninger), hvor der kunne rejses spørgsmål
om f.eks., hvorvidt afskedigelserne er et resultat af "globalisering" eller mangel på innovation
i sektoren, hvorvidt/i hvilket omfang foranstaltningerne erstatter/erstattede national bistand,
det paradoks, at der på den ene side (kun) stilles 500 mio. EUR til rådighed for fonden hvert
år (fra ubrugte bevillinger i EU-budgettet), hvorimod der på den anden side i princippet
kan indsendes et ubegrænset antal ansøgninger, hvis ansøgningskriterierne er opfyldt (først
til mølle), det faktum, at det er vanskeligere for SMV'er at få støtte fra en sådan fond, samt
forbindelsen til statsstøtte/skatter. Endelig blev der imidlertid vedtaget en
konsensusholdning, og betænkningen blev stemt igennem, også af De Grønne.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg støttede beslutningen om Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (EGF). Det er vigtigt
at forbedre reglerne for EGF's funktionsmåde, så fonden kan udnyttes mere effektivt. Jeg
håber, at Kommissionen vil gøre brug af Parlamentets forslag, som vil gøre det muligt at
korte proceduren for tildeling af støtte helt ned til det halve. Den stigende arbejdsløshed
på grund af krisen har betydet, at økonomiske midler fra EGF har fået særlig stor betydning,
fordi de sikrer individuel støtte til folk, som er blevet afskediget, og til deres tilbagevenden
til arbejdsmarkedet. De strenge kriterier for bistand og de langtrukne procedurer betyder,
at medlemsstaterne ikke gør fuld brug af de muligheder, de har for at modtage EGF-støtte.
F.eks. er der i mit hjemland Polen kun blevet indsendt tre ansøgninger om økonomisk
støtte fra EGF. Hovedårsagen til denne lave interesse er netop de omstændelige procedurer.

Såvel som at forbedre bestemmelserne om fondens funktionsmåde er det nødvendigt at
forlænge virkningen af støttekriteriet for arbejdstagere, som har mistet deres arbejde som
følge af den nuværende krise, og at opretholde tærsklen for samfinansiering på 65 %, i det
mindste indtil udløbet af den nuværende finansielle ramme. Vi kommer til at mærke
virkningerne af krisen på arbejdsmarkedet mange år fremover, så denne bistand er og vil
være nødvendig. Jeg vil også gerne henlede Kommissionens og medlemsstaternes
opmærksomhed på samordningen af udveksling af bedste praksis på europæisk niveau,

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA122



hvilket vil give mulighed for en hurtig og effektiv indgriben fra EGF i tilfælde af
masseafskedigelser.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Strukturfondene har vist sig at være uvurderlige
redskaber i reduceringen af ubalancerne inden for Europa, ikke mindst ved at støtte de
mest sårbare af regionerne i den yderste periferi. Oprettelsen af Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen er EU's erkendelse af, at globaliseringsfænomenet har skabt
store og ikke altid positive ændringer, og at det har haft en skæv indvirkning på Europa,
eftersom der har været regioner, som har nydt godt af processen, og andre, som er blevet
betydelige tabere.

Denne fond har ikke desto mindre ikke været så synlig, som den fortjener, hvilket jeg mener
er en følge af den kolossale tid, det tager, fra medlemsstaten ansøger om støtte, og til den
faktisk modtager bevillingerne. Denne forsinkelse har alvorlige konsekvenser for de berørte
familier og er knyttet til den bagvedliggende kompleksitet i processen med ansøgning,
mobilisering og gennemførelse af bevillingerne. Det er derfor bydende nødvendigt og en
absolut prioritet at forenkle den. Kun på denne måde vil det være muligt at indfri fondens
målsætninger ved effektivt at integrere alle arbejdstagere, som afskediges i kølvandet på
de markante ændringer i den internationale handel. Den betænkning, vi har stemt om i
dag, er en bestræbelse på at indgå kompromis mellem de forskellige politiske grupper, og
derfor støttede jeg den.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) I henhold til nylige EU-statistikker er antallet
af arbejdsløse i EU-27 steget med 1,1 mio. det seneste år, takket være den økonomiske og
finansielle krise. Dette forklarer, hvorfor antallet af ansøgninger om mobilisering af
EGF-fonden er steget fra 18 til 46 i perioden maj 2009-april 2010. I tillæg er der, selv om
antallet af medlemsstater, der søger om støtte, er steget fra otte til 18, ikke desto mindre
ni medlemsstater, som endnu ikke har gjort brug af EGF.

Med tanke på alt dette stemte jeg for forslaget til Europa-Parlamentets beslutning om Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde, eftersom
den økonomiske krise kan fortsætte med at påvirke beskæftigelsen. Det er netop derfor,
det er vigtigt for os at bede Kommissionen om at fremskynde sin finansielle
midtvejsevaluering af EGF-fondens anvendelse og revision af den pågældende forordning
for at reducere varigheden af proceduren for anvendelsen af fonden væsentligt.

Jeg vil også gerne henlede Kommissionens opmærksomhed på afskedigelser i den offentlige
sektor, som ikke har adgang til et lignende instrument på trods af, at disse afskedigelser er
en direkte konsekvens af nedskæringer i offentlige budgetter som følge af den nuværende
økonomiske og finansielle krise.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter fuldt ud hr. Portas' betænkning om
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde.
Den omhandler mange spørgsmål, som omfatter forbedring af effektiviteten i
ansøgningsprocessen samt hurtigere mobilisering af fonden for at yde støtte til dem, der
har mistet deres arbejde. Selv om Det Forenede Kongerige ikke for øjeblikket ansøger om
penge fra fonden (takket være dens afslag), kan vi se, hvor nyttig denne fond har været for
andre medlemsstater i økonomisk vanskelige tider.

Jeg støtter oprettelsen af en permanent fond efter 2013 for at hjælpe dem, der er blevet
berørt af de ændringer, som er forårsaget af globaliseringen eller den finansielle og
økonomiske krise, og mener, det er af vital betydning for Kommissionen at undersøge
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muligheden for at oprette EGF som en uafhængig fond med sine egne betalings- og
forpligtelsesbevillinger inden for den kommende flerårige finansielle ramme (2013-2020).

Betænkning af Zwiefka (A7-0219/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Grundlaget
for den forordning, vi har stemt om i dag, er Bruxelleskonventionen, som er et af de mest
succesrige stykker EU-lovgivning, der har dannet grundlag for det europæiske retlige
område. Anvendelsen af ensartede europæiske regler baseret på retspraksis fremmer større
retssikkerhed og forudsigelighed i afgørelsen, hvorved man undgår parallelle sager. En af
de grundlæggende betingelser for et velfungerende europæisk retligt område er
retsafgørelsernes frie bevægelighed. Jeg er derfor enig i den holdning, der udtrykkes i
dokumentet, om, at det er nødvendigt at revidere denne forordning for at garantere effektiv
bevægelighed for retsafgørelser.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Bruxelles I-forordningen tjener som grundlag for
europæisk retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område. Dette er en af EU's mest
succesfulde retsakter, eftersom den har skabt grundlaget for et europæisk retsområde. Den
har vist sig at være meget effektiv til at fremme løsningen af retstvister på tværs af grænser
gennem et system med retligt samarbejde baseret på internationale bestemmelser om
retternes kompetence, samt til at koordinere parallelle retssager og fri bevægelighed for
retsafgørelser. Jeg er enig i behovet for at indføre forbedringer som f.eks.
eksekvaturproceduren på alle områder, som er omfattet af forordningen, hvilket gør det
muligt at fremskynde den frie bevægelighed for retsafgørelser, forudsat at alle de nødvendige
garantier varetages.

Jeg mener også, det er vigtigt at skabe en europæisk retskultur gennem uddannelse og brug
af netværk som f.eks. Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere
og det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, som skal være
med til at bedre kommunikationen mellem dommerne. Det er vigtigt at skabe nogle retlige
rammer, der har en konsekvent struktur og er let tilgængelige, og som skal underlægges
Kommissionens revision af forholdet mellem de forskellige regler om retternes kompetence,
fuldbyrdelse og lovvalg.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic og
Alf Svensson (PPE),    skriftlig. – (SV) Vi har stemt for at lette retsafgørelserne for Europas
mere og mere mobile borgere. Dette betyder ikke, at vi er enige i alle detaljerne i, og uden
forbehold støtter, de reformer, som kan opstå af Zwiefka-betænkningen på lang sigt. Vi
er f.eks. fortsat skeptiske over for ambitionerne om at indføre kollektive søgsmål, og vi vil
også gerne understrege, at ingen ændringer i det civile samarbejde, som er under forhandling,
må være af en sådan art, at de berører pressefriheden i Sverige.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Da jeg er klar over den kolossale betydning af Rådets
forordning (EF) nr. 44/2001 om international privatret og behovet for en hensigtsmæssig
lovramme, som giver mulighed for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det
civil- og handelsretlige område, anerkender jeg som ordføreren, at en revision af denne
forordning rejser yderst vigtige tekniske og juridiske spørgsmål. Jeg er tilbøjelig til at være
enig i afskaffelsen af eksekvaturproceduren, som foreslået i betænkningen, og jeg finder
mange af forslagene i betænkningen interessante og pragmatiske. Dette vil være en
forhandling, der er værd at følge nøje.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Beslutningen gælder gennemførelsen af
Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
(Bruxelles I) på baggrund af Kommissionens grønbog. Denne forordning er sammen med
forgængeren Bruxelleskonventionen et af de mest succesrige stykker EU-lovgivning, idet
den har dannet grundlag for det europæiske retlige område, og den har tjent borgere og
erhvervsliv godt. Den har fremmet retssikkerheden og afgørelsernes forudsigelighed gennem
ensartede europæiske regler.

Den trænger imidlertid til en modernisering. Jeg er enig i afskaffelsen af
eksekvaturproceduren (fuldbyrdelsesgrundlag), da det ville fremme retsafgørelsernes frie
bevægelighed og udgøre en vigtig milepæl i opbygningen af et europæisk retligt område.
Men afskaffelsen må opvejes af passende garantier for at beskytte de rettigheder, der
tilkommer den part, mod hvem der søges om fuldbyrdelse. Jeg mener, at Kommissionen
bør se nærmere på forholdet mellem de forskellige regler om retternes kompetence,
fuldbyrdelse og lovvalg, og at det overordnede mål bør være at få skabt nogle retlige rammer,
der har en konsekvent struktur og er let tilgængelige.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) Zwiefka-betænkningen,
som vi stemte om i dag, knytter sig til Kommissionens grønbog om revision af Bruxelles
I-forordningen om retternes kompetence og om anerkendelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område. En forhandling om grønbogen giver os mulighed for i en vis
grad at forberede os til den egentlige revision af forordningen, som vi forventer inden
længe. Dette vil være en kolossal udfordring for Parlamentet på grund af forordningens
usædvanligt komplicerede, tekniske karakter. Parlamentet vil desuden for første gang
sammen med Rådet træffe en beslutning under den almindelige lovgivningsprocedure om
dette vanskelige og sensitive materiale. På det nuværende stadium er der forskellige
divergerende opfattelser mellem de politiske grupper vedrørende de stillede ændringsforslag,
f.eks. vedrørende eksekvatur og særlige kompetenceregler i spørgsmål knyttet til
beskæftigelse.

Derfor har Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
besluttet ikke at støtte betænkningen i dens nuværende form. Jeg mener dog imidlertid, at
alle politiske grupper i fremtiden vil engagere sig i et konstruktivt samarbejde om
pågældende spørgsmål, fordi Bruxelles I er en forordning af fundamental betydning for
fællesmarkedet. En effektiv revision af Bruxelles I-forordningen vil vise, hvordan Parlamentet
bruger sine nye beføjelser, som det trods alt stræbte så længe efter at opnå.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Betænkningen, vi vedtog i går på Parlamentets
møde, er trods det høje tekniske niveau meget vigtig i den stadig stigende integration af et
europæisk område for frihed, sikkerhed og retfærdighed, et europæisk retligt område, og
derfor i konsolideringen af det indre marked. Bruxelles I-forordningen gav store fremskridt
på retsområdet. I denne forordning fastlægges det kompetente retsvæsen på det civil- og
handelsretlige område i tilfælde af grænseoverskridende retstvister, og den indeholder
bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civil- og handelsretlige
sager fra andre medlemsstater. Det handler nu om at revidere denne forordning for at
modernisere dens bestemmelser og "forbedre" visse procedurer, bl.a. kommunikationen
mellem dommerne, spørgsmålet om autentiske afgørelser, spørgsmålet om voldgift og i
særdeleshed spørgsmålet om eksekvatur. Uden at gå i detaljer med disse komplekse retlige
spørgsmål afventer jeg spændt ændringsforslaget til denne forordning, et ændringsforslag,
som vil give EU-borgerne en bedre retsbeskyttelse, bedre "fri bevægelighed" for domme
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og retsafgørelser, større tillid mellem retskredse og retssystemer i de forskellige
medlemsstater, nemlig en styrkelse af retssikkerheden i Europa og EU-borgernes rettigheder.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. − (EN) Initiativet bidrog til at iværksætte et retsligt samarbejde
i civil- og handelsretlige sager.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. − (IT) Jeg støttede denne betænkning, fordi jeg mener,
den er et fremskridt for det internationale privatretlige område. Dette retlige område trænger
til modernisering på grund af det øgede samspil mellem retssystemerne.

Nærmere betegnet støtter jeg tanken om at afskaffe eksekvaturproceduren, men mener
alligevel, at et sådant skridt vil skulle opvejes af en særlig procedure kombineret med
passende garantier for domsskyldnerne. Jeg er også imod at ophæve reglen om, at
forordningen ikke finder anvendelse på voldgift, men mener, at man må gøre sig langt
flere overvejelser om forholdet mellem voldgiftssager og retssager, og at det, indtil der er
foretaget en fuldstændig undersøgelse og omfattende høringer, ikke bør overvejes at indføre
en enekompetence for retsafgørelser, der stadfæster voldgiftskendelser, ved
medlemsstaternes civile domstole.

Jeg er også enig med ordføreren, når han tilskynder til omfattende høringer og en politisk
debat, inden der træffes nogen foranstaltninger, der rækker videre end forslagene i hans
udkast til betænkning.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt imod betænkningen om Bruxelles
I-forordningen, fordi jeg mener, der mangler visse vigtige punkter i beslutningen. Jeg mener,
det er vigtigt at vælge en holistisk tilgang til en forbedring af forordningen. Dette involverer
at beskytte den svage part ved hjælp af kompetenceregler i sagen, som er gunstigere for
vedkommende. Dette gælder både arbejdstagere og forbrugere, hvilket er forordningens
eksplicitte hensigt. Ingen af mine ændringsforslag med henblik på at styrke den svage parts
stilling har fundet vej til betænkningen. Jeg mener, det er vigtigt at etablere et separat
værneting for arbejdskonflikter for at opnå kohærens mellem Bruxelles I- og Rom
II-forordningerne. Rom II fastslår allerede, hvilken lov der skal finde anvendelse på
erstatningssager med grænseoverskridende konsekvenser i tilknytning til strejker. Jeg kan
ikke forstå, hvorfor en sag ikke kan anlægges i den medlemsstat, hvor strejken fandt sted.
Dette ville stadig give mulighed for "forum shopping". Mit mål er at lukke af for denne
mulighed i den overordnede lovgivningsproces.

Jeg er også imod indførelsen af "forum non conveniens" og "forbud mod at anlægge retssag",
da disse er sædvaneretlige retsakter, som allerede er blevet vurderet som uforenelige med
den europæiske kompetencefordeling i adskillige afgørelser fra EU-Domstolen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Hvad angår Zwiefka-betænkningen
om anvendelsen og revision af Bruxelles I-forordningen, har PSE-Gruppen indgivet en
alternativ beslutning, som vi Grønne besluttede ikke at støtte, fordi betænkningen er en
betænkning om anvendelse, som er blevet drøftet vidtgående blandt alle skyggeordførerne
i Retsudvalget. Det alternative forslag til beslutning sætter fokus på nogle rimelige punkter,
som ikke desto mindre ikke er af direkte relevans for denne betænkning. Derfor stemte vi
i dag udelukkende for beslutningen som vedtaget i Retsudvalget.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Den forordning, vi har godkendt, er afbalanceret og
har til formål at yde sikkerhed, f.eks. ved at fastslå, hvilken dommer ved de europæiske
domstole, der har kompetence, når der opstår civil- og handelsretlige tvister i konflikter
på tværs af grænserne.
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Parlamentet vil optræde som medlovgiver ved alle fremtidige ændringsforslag til
forordningen. Ændringsforslagene vil i realiteten blive behandlet efter den almindelige
lovgivningsprocedure.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, som anbefaler,
at ordningen med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) forlænges
til 2013, og foreslår på det kraftigste, at den gøres permanent efter dette tidspunkt. EGF
yder økonomisk støtte til omskoling af arbejdstagere, som er ramt af afskedigelse. Dette
er særligt nødvendigt nu på grund af den dybe økonomiske krise, Europa står over for,
hvilket er grunden til, at jeg støttede denne betænkning – i modsætning til mine konservative
og liberale kolleger, som vil trække disse bevillinger tilbage.

Betænkning: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Ved i dag, tirsdag den 7. september 2010,
at stemme for initiativbetænkningen om social integration af kvinder fra etniske minoriteter
rammer Europa-Parlamentet kernen i den aktuelle politiske debat. Integrationen af
minoritetsgrupper i medlemsstaterne er faktisk et centralt emne, der fortjener de europæiske
institutioners støtte, så meget mere som vi stadig har nogle måneder tilbage af det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Derfor er jeg glad for, at
denne betænkning vedtages. Det virker oplivende på debatten på EU-plan og har den fordel,
at det kombinerer emnet integration af minoriteter og kampen for lighed mellem mænd
og kvinder.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Talrige minoritetssamfund, der bor i EU, især
kvinder og piger, stilles over for mangesidet diskrimination, og de er derfor mere sårbare
over for social udstødelse og fattigdom end lokale kvinder. At være kvinde fra en bestemt
etnisk gruppe er ikke et handicap i et demokratisk samfund. Derfor sigter EU mod at give
kvinder stadig flere rettigheder og skabe stadig flere innovative måder til at skabe bevidsthed
om kvinders rettigheder. Både Kommissionen og medlemsstaterne skal sikre, at den
nuværende ligestilling og antidiskriminationslovgivning gennemføres fuldt ud, for at
etniske minoriteter får adgang til støttetjenester og kan deltage i forskellige
uddannelsesprogrammer. Problemer vedrørende social integration af kvinder fra etniske
minoriteter i EU er imidlertid stadig ikke løst.

En konsistent EU-politik vedrørende integration af indvandrere er endnu ikke fundet, og
derfor opfordrer jeg Kommissionen til uopsætteligt at udarbejde EU-retningslinjer for at
hjælpe medlemsstaterne med at give kvinder fra etniske minoriteter bedre og hurtigere
adgang til uddannelsessystemet, beskæftigelse, sundhedsvæsenet, sociale sikringsydelser
og økonomisk støtte. Jeg er enig med Parlamentet i, at ligestillingslovgivning også skal
gennemføres fuldt ud i etniske minoritetsgrupper.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Denne betænkning rummer en analyse
af den sociale integration af kvinder i EU's politik. Der er også en analyse af kvinders rolle
i etniske minoritetsgrupper. Dette videngrundlag er væsentligt for forståelsen af de
vanskeligheder ved integration, som møder kvinde fra bl.a. etablerede eller traditionelle
minoritetsgrupper og nyligt etablerede minoritetsgrupper såsom indvandrerne.

Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, det er væsentligt at imødekomme de
legitime håb, der næres af kvinder fra minoritetsgrupper. Der skal træffes specifikke
foranstaltninger på EU-plan, ikke mindst når der skal vedtages politikker med henblik på
social integration. Desuden er det, som ordføreren også siger, væsentligt at tilskynde til
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politisk og social deltagelse fra disse kvinders side på områder som politisk lederskab,
uddannelse og kultur. Det vil bidrage til at bekæmpe den aktuelle underrepræsentation.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
fremhæver betydningen af at undersøge EU's sociale integrationspolitikker for kvinder fra
etniske minoriteter og finde ud af, hvor de fungerer, og hvor det er problematisk at finde
løsninger.

Vi lever i et multikulturelt samfund, der består af forskellige kulturelle, etniske og religiøse
lokalsamfund. Derfor er det hensigtsmæssigt, at integrationspolitikker for indbyggere fra
tredjelande indeholder et bredere kønsspecifikt perspektiv, der er nødvendigt for at sikre,
at der tages hensyn til de specifikke behov, som kvinder fra etniske minoriteter har.

En målrettet tilgang til den sociale inklusion af kvinder fra etniske minoriteter er nødvendig
for at undgå mangesidet diskrimination, stereotype opfattelser, stigmatisering og etnisk
afsondring.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener,
at kvinder fra etniske minoriteter udsættes for mange former for diskrimination. Det er
derfor nødvendigt at skabe bevidsthed om kvinders rettigheder for at styrke kvinderne og
inspirere dem til at påtage sig ledelsesroller i deres lokalsamfund. Dette er også en måde
til at fremme menneskerettigheder. Til trods for, at social integration helt og holdent hører
under medlemsstaternes ansvar, skal Kommissionen tage hensyn til kønsaspektet, når den
tager beslutninger om politikker og foranstaltninger, der sigter mod social inklusion.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I et stadig mere multikulturelt samfund kan politikker
til at integrere minoriteter særligt anvendes til at bekæmpe diskriminering, racisme, vold
og udstødelse samt marginalisering af minoriteter ved at skubbe dem ud på samfundets
kant. Vi ved, at stigmatisering og udstødelse af minoriteter kun skaber utilfredshed og uro,
hvilket i sidste instans lægger de første spirer til overtrædelser og vold.

Det er vores samfunds opgave at finde ud af, hvordan man kan integrere uden at
diskriminere, acceptere uden at udstøde. Dette betyder imidlertid ikke, at vi uden videre
skal acceptere alle aspekter af etniske minoriteters kultur, traditioner eller tro. Dette er
særlig relevant for sædvaner, når det gælder kvinder. Vi bør derfor kraftigt bekæmpe al
kulturel praksis, der er baseret på kønsdiskrimination, og alle former for vold, der stadig
begås mod kvinder fra visse etniske grupper. Integration betyder også beskyttelse, og i
dette tilfælde beskyttelse af kvinder, især piger, der meget ofte er de stille ofre for praksis
og traditioner, som vi simpelthen ikke kan acceptere.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Denne beslutning dækker EU's politik om
social inddragelse af kvinder fra etniske minoritetsgrupper. På dette område vil jeg
understrege behovet for at fremme undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse blandt
disse kvinder og støtte deres adgang til arbejdsmarkedet for at forebygge social udstødelse
og diskrimination.

Kun gennem integration kan vi afhjælpe stigmatisering og fordomme som følge af etnisk
segregering. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen retligt bindende politik om
social integration i EU, primært fordi integration er medlemsstaternes ansvar. Imidlertid
er integrationspolitikken blevet stadig vigtigere på EU-plan, og integration bliver stadig
mere vigtig, efterhånden som de underliggende økonomiske og sociale aspekter af
befolkningsaldringen bliver stadig mere betydelige. EU's regler og principper gælder i de
fleste tilfælde kun for EU-borgere, som samtidig er statsborgere i medlemsstaterne.
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Medlemmerne af de minoritetsgrupper, der er etablerede og har opnået retlig status af
borger, beskyttes af EU's regler og principper. Denne beskyttelse bør imidlertid udvides til
også at dække indvandrere, som endnu ikke er statsborgere i en medlemsstat.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den sociale integration af kvinder fra etniske
minoriteter er et vigtigt spørgsmål, eftersom disse kvinder er mere sårbare over for social
udstødelse. Det er den nuværende situation med Frankrigs uacceptable kollektive udvisning
af romaer faktisk et godt eksempel på.

Det er væsentligt, at EU's politik fokuserer på kampen mod alle former for diskrimination,
hvad enten den er baseret på køn, etnisk oprindelse eller hudfarve.

Tiden er derfor inde til at bryde med makroøkonomiske politikker, der forværrer
arbejdsløsheden, sociale uligheder og diskrimination. Som der står i betænkningen, er det
nødvendigt at kæmpe for virkelig social integration, idet det garanteres, at offentlige
tjenesteydelser af høj kvalitet er universelle og tilgængelige for alle mennesker af begge
køn, herunder indvandrerfamilier og børn. Det gælder specifikt uddannelse, sundhed,
boliger og social beskyttelse.

Vi har hørt nok af tomme erklæringer og ord. Der er et presserende behov for
foranstaltninger, der fremmer værdighed og lighed, som klart reagerer på sociale problemer,
og som ikke udvikler sig til xenofobiske og diskriminerende foranstaltninger. Disse er
endnu mere forkastelige, når de kommer fra selve regeringen.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Man kan ikke gå ind for "accept af forskellige
kulturer" og minoriteters, hvad enten de er kvinder eller ej, kommunikation på deres
modersmål og i samme åndedrag hævde, at man ønsker at fremme disse minoriteters
sociale inklusion.

Det er en fundamental selvmodsigelse, fordi mindstekravet for en sådan inklusion er, at
man deler et minimalt fælles grundlag med værtssamfundet, dvs. et fælles sprog og
grundlæggende regler for sameksistens, hvilket begynder med respekt for værtslandets
sociale love og praksis.

Den eneste undtagelse, De gør fra denne betænknings helt igennem proeuropæiske logik,
er på en halvhjertet og indirekte måde at erkende, at der ikke kan være nogen som helst
begrundelse for vold på baggrund af sædvane, traditioner eller religiøse hensyn.

Luk øjnene op og se, at europæere ikke er ansvarlige for de mest voldelige og
diskriminerende handlinger. Polygami, omskæring, infibulation, behandling af kvinder
som mindreværdige væsener osv. er praksis i samfund, der nægter at respektere vores love
og vores sædvaner, og som endda agter at pålægge os deres egne love og sædvaner. Dette
er resultatet af de masseindvandringspolitikker, som De har pålagt vores medborgere i
årtier. Det er på tide, at alt dette bringes til ophør!

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Parvanova-betænkningen om
social integration af kvinder fra etniske minoritetsgrupper. Diskrimination er desværre en
kumulativ proces, og kvinder fra etniske minoritetsgrupper berøres desto mere heraf. I
betænkningen anmodes der om, at EU's politikker gennemgås nøjere med hensyn til
kønsdiskriminering imod disse kvinder. De bør kunne deltage aktivt i samfundet, og dertil
må de have adgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet, da disse områder er nøglen til
deres frigørelse.
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Lívia Járóka (PPE),    skriftlig. – (EN) Som en af skyggeordførerne for betænkningen vil jeg
gerne lykønske dr. Parvanova med vedtagelsen af hendes betænkning, der sigter mod at
finde løsninger for at mindske den ugunstige situation, som kvinder fra minoriteter befinder
sig i på grund af etnisk oprindelse, og som forstærkes af kønsspecifikke strukturer. Selv
om ligestilling langtfra er opnået i det traditionelle samfund, har romakvinder sammenlignet
med ikke-romakvinder en lavere forventet levetid, lavere uddannelsesniveau, betydeligt
lavere arbejdsløshedsprocent og større fattigdom. For at opnå fuld inklusion er kønsstatistik,
indikatorer og benchmarking samt statistik, der bl.a. er opdelt efter køn og etnisk oprindelse,
væsentlige redskaber, der er nødvendige, hvis fremskridt skal måles ordentligt.

Indsamlingen af kønsopdelte data er en forudsætning for at beskytte og fremme etniske
minoriteters rettigheder, og den skal overholde medlemsstaternes regler om beskyttelse
af personlige data. Der er en meget tæt forbindelse mellem uddannelsesniveau, omfanget
af økonomisk aktivitet og sandsynligheden for at undgå fattigdom for hele familien. Det
er den vigtigste grund til, at målrettede politiske foranstaltninger er nødvendige for at
forbedre romakvinders adgang til uddannelse og registreret beskæftigelse.

Marisa Matias og Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte for dette
beslutningsforslag, fordi vi bl.a. synes, at der er behov for en mere struktureret koordinering
af europæiske politikker på dette område. Formålet er at forbedre den sociale inklusion af
kvinder fra etniske minoriteter og fastholde betydningen af, at værtssamfundet lærer at
acceptere forskellige kulturer, idet der advares mod virkningen af racisme og fordomme.
Vi stemte også for denne betænkning, fordi den opfordrer til, at kvinder fra etniske
minoriteter spiller en aktiv politisk og social rolle på alle samfundsområder, herunder
politisk lederskab, uddannelse og kultur, med henblik på at bekæmpe den nuværende
underrepræsentation.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Europa er et område for integration, og der må ikke
finde nogen form for diskrimination sted, især når det gælder etniske minoritetsgrupper,
og når den er værst over for kvinder fra disse grupper. Målet for ligestillingspolitikken i EU
er at fremme lighed mellem mænd og kvinder, og det er i stigende grad blevet virkeliggjort
i det almindelige samfund. Men kvinder fra visse etniske minoritetsgrupper har lidt under
alle typer diskrimination. Det er derfor nødvendigt at højne den offentlige bevidsthed om
disse forhold, så kvinder fra etniske minoritetsgrupper kan blive fuldt integrerede. Derfor
stemte jeg, som jeg gjorde.

Miroslav Mikolášik (PPE),    skriftlig. – (SK) Jeg betragter social inklusion af kvinder fra
etniske minoriteter som et overordentlig vigtigt og følsomt område, hvor
EU-medlemsstaterne bør udvise modenhed og en virkelig målbevidsthed, når det gælder
om at udbrede værdierne tolerance og lighed i hverdagen.

Jeg anser det for uacceptabelt, at medlemmer af etniske minoriteter udsættes for
diskrimination, social udstødelse, stigmatisering og endog afsondring. Jeg støtter derfor
opfordringen til Kommissionen og frem for alt medlemsstaterne, der har det fulde ansvar
for politikken vedrørende social inklusion, om at sikre fuldstændig gennemførelse af den
nuværende lovgivning om ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

De retlige instrumenter bør suppleres med administrative foranstaltninger samt kulturelle
kampagner, der sigter mod at fjerne stereotyper og skabe alternativer til social udstødelse
og fattigdom.
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Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det er af afgørende betydning for social fred i alle
lande, at etniske minoriteter integreres i samfundet. I modsætning til denne betænkning
tror jeg imidlertid, at byrden påhviler dem, der søger integration. På grund af den vanskelige
budgetmæssige situation i hele Europa kan jeg ikke støtte en betænkning, der tilsyneladende
foreslår omkostningsintensive og ineffektive foranstaltninger. Derfor stemte jeg imod
denne betænkning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning sætter fokus på
et spørgsmål, som den europæiske offentlighed viser sig at være stadig mere bevidst om,
ikke blot på grund af tragiske situationer uden for EU, der taler til vores moralske
samvittighed, men også på grund af erkendelsen af, at problemer på dette plan også findes
blandt os, og at de kræver, at vi griber ind politisk og socialt.

Kvinder fra etniske minoriteter er ofte udsat for pres fra familiemedlemmer med større
autoritet, der foretrækker at opretholde traditioner, som gør kvinder til slaver. I reglen har
de lav uddannelse og ringe information om mulige midler til at hævde sig mod familiens
autoritet og inden for de samfund, som de er integreret i, eller i værtssamfundet. På dette
plan udsættes de måske også for xenofobiske holdninger.

Udviklingen og gennemførelsen af en europæisk ligestillingspolitik bør bidrage til en gang
for alle at mindske de alvorlige uretfærdigheder, som disse kvinder udsættes for over hele
verden og også i EU.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Det er kendt, at romafjendtlige holdninger stadig
er vidt udbredt i Europa, idet romaer er et regulært mål for racistiske angreb, hadske
udtalelser, lokale og centrale myndigheders ulovlige evakueringer og fordrivelser. Jeg må
særlig nævne de franske myndigheders seneste udvisninger af romaer.

I betragtning af at EU råder over utallige ordninger og instrumenter, der kan anvendes til
at sikre, at europæiske romaers grundlæggende rettigheder overholdes, til at forbedre deres
adgang til uddannelse af høj kvalitet inden for det konventionelle uddannelsessystem og
til job, boliger, sundhedsvæsen og sociale og offentlige tjenesteydelser, opfordrer jeg
medlemsstaterne til at:

– fjerne stereotype holdninger til og diskrimination af romakvinder og -piger, der har været
ofre for utallige former for diskrimination på grund af etnisk oprindelse og køn, især hvad
angår deres ret til uddannelse, beskæftigelse og sundhedsydelser;

– anvende EU-direktiverne om bekæmpelse af diskrimination og om fri bevægelighed fuldt
ud og fremme foranstaltninger og proaktive programmer til støtte for inklusion af
romabefolkningen på sociale, politiske, økonomiske og uddannelsesmæssige områder.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg er meget glad for vedtagelsen af
betænkningen, der især opfordrer medlemsstaterne til at respektere de grundlæggende
rettigheder for etniske minoriteter og indvandrerkvinder, uanset deres juridiske status
(punkt 11); opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til støttetjenester, der skal
forebygge kønsbestemt vold og beskytte kvinder mod denne vold, uanset deres juridiske
status (punkt 17); opfordrer Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til at anlægge et
tværgående perspektiv for ligestilling og kvinders rettigheder i alle aspekter, herunder de
aspekter, der vedrører etnisk diskrimination samt romaers grundlæggende rettigheder
(punkt 22); opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
til at indsamle data, der er opdelt efter køn og etnisk tilhørsforhold; opfordrer de nationale
ligestillingsorganer til at udvikle værktøjer og uddannelse vedrørende mangesidet
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diskrimination. Og endelig opfordrer den til en målrettet tilgang for at undgå mangesidet
diskrimination, stereotype opfattelser, stigmatisering og etnisk afsondring.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi er i høj grad forvirrede over denne betænkning og
stemmer derfor imod den. Selv om det er rigtigt at gøre kvinder fra ikke-EU-lande
opmærksomme på deres rettigheder inden for deres familie, hvor de ofte lever afsondret,
kan vi på den anden side ikke forestille os, at de, der bor som gæster i vores land, behandles
bedre end vores egne borgere, der altid har boet og betalt skat i medlemsstaterne.

Når vi tænker på procentdelen af ikke-EU-borgere, sammenlignet med europæiske
indbyggere, der nyder godt af gratis sociale ydelser såsom sundhedsvæsen, uddannelse og
bolig, er det selv i dag helt klart skævt til fordel for de førstnævnte. Dette betyder, at folk,
der bor, arbejder og betaler skat i deres egne lande står længere nede på listen end dem, der
først for nylig er ankommet til Europa.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der har til
formål at evaluere de sociale integrationspolitikker i EU for kvinder, der tilhører etniske
minoritetsgrupper. Dette vil muliggøre, at der træffes særlige foranstaltninger med henblik
på ligestilling blandt etniske minoriteter, og sikre, at den eksisterende lovgivning mod
diskrimination gennemføres fuldt ud i medlemsstaterne.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Denne betænkning rejser spørgsmålet om,
hvorvidt kvinder, der tilhører etniske minoriteter, faktisk er udelukket fra de
EU-foranstaltninger, der sigter mod ligestilling, på grund af deres manglende sociale
integration. Kvinder fra etniske minoriteter har i stor udstrækning været usynlige i mange
år, selv om de fleste af dem er ugunstigt stillet på to måder, både socialt og økonomisk.

Marina Yannakoudakis (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen støtter helhjertet princippet
om ligebehandling for alle, og det gælder selvfølgelig også kvinder, der tilhører andre
minoriteter. Vi er imidlertid imod denne betænkning af flere, ganske særlige grunde.

For det første er vi imod enhver yderligere forøgelse af EU-midler til sociale anliggender.
I hele Europa foretager nationale regeringer nedskæringer i den offentlige sektor, og
ECR-Gruppen mener, at EU bør gøre det samme. For det andet er vi fundamentalt imod
ethvert skridt i retning af en fælles asyl- og indvandringspolitik, og vi mener, at dele af
denne betænkning handler om asyl- og indvandringspolitikken, der udarbejdes og
gennemføres bedst på nationalt plan. For det tredje falder spørgsmål som børnepasning,
uddannelse og sundhedsvæsen, herunder seksuel og reproduktiv sundhed, stadig ind under
medlemsstaternes og ikke EU's beføjelser.

Betænkning: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om kvindernes
rolle i et aldrende samfund, fordi jeg mener, at tiden er inde til at øge offentlighedens
bevidsthed om kønsbestemte uligheder i de ældre generationer, hvilket navnlig skyldes
akkumulerede kønsbestemte skævheder gennem hele livet. I dag er det tydeligt for enhver,
at ældre kvinder har større risiko for fattigdom, eftersom de modtager lavere pensioner på
grund af lønforskellene mellem mænd og kvinder, eller ofte fordi de stoppede eller afbrød
deres karriere for at hellige sig familien, uden nogen som helst løn eller berettigelse til social
sikring. I en periode med økonomisk tilbagegang har kvinder endnu større risiko for at
blive ramt af fattigdom.
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Det er på høje tid, at vores institutioner indtager en mere positiv holdning til aldring. Derfor
glæder jeg mig over Kommissionens initiativ til at gøre 2012 til året for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationerne. Vedtagelsen af en tilgang, der er baseret på
sammenhængen mellem aldring og køn, bør blive et uundværligt middel til at formulere
politikker på alle de relevante områder, nemlig økonomiske og sociale anliggender,
folkesundhed, forbrugerrettigheder, den digitale dagsorden, udvikling af landdistrikter og
byplanlægning osv.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I denne betænkning minder Sirpa Pietikäinen os
om, at kvinder traditionelt er i større risiko for fattigdom og beskedne pensioner af
forskellige grunde såsom den store forskel i løn mellem kønnene, at de har taget en pause
fra eller er stoppet med at arbejde for at påtage sig et familieansvar, og at de har arbejdet i
deres mands virksomhed, primært i forretnings- og landbrugssektoren, uden løn og uden
tilknytning til socialsikringsordninger. Jeg kan kun erklære mig enig i den iagttagelse. Som
formand for foreningen Femmes au Centre kæmper jeg jævnligt for at henlede
opmærksomheden på de sociale uligheder, som sommetider bliver overset, og dette er
efter min mening en af dem. I en tid, hvor vi drøfter en reform af vores pensionssystemer,
er det afgørende at tage hensyn til forskelle i behandlingen af mænd og kvinder.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev
forbuddet mod alle former for forskelsbehandling en del af Den Europæiske Unions
lovgivningskompetence. Derfor er det vigtigt at udbrede et positivt syn på alderdom og
skabe muligheder for, at ældre kan leve et liv med alle dets aspekter.

Jeg er glad for, at Parlamentet har fremlagt en betænkning, der fremmer tiltag til fordel for
det aldrende samfund. Først og fremmest er det vigtigt at være særlig opmærksom på ældre
kvinder, der lever i fattigdom, fordi deres pension som regel er mindre på grund af de lavere
lønninger i brancher, der beskæftiger kvinder. Desuden udgør ældre en stor
forbrugergruppe, og derfor vokser efterspørgslen efter tjenesteydelser til ældre meget
hurtigt og vil fortsætte med at gøre det fremover. Der er dog hindringer for adgangen til
lettilgængelige offentlige og private tjenesteydelser af god kvalitet og til en overkommelig
pris.

Derfor er det vigtigt, at Kommissionen tager skridt til at regulere mulighederne for adgang
til mange grundlæggende tjenesteydelser og til at sikre livskvalitet for at undgå fysisk,
psykisk og økonomisk misbrug. Ofte betragtes det aldrende samfund negativt på grund
af udfordringerne for arbejdskraftens aldersstruktur og bæredygtigheden af social sikring
og sundhedspleje. Ældre er i virkeligheden et aktiv, og de yder en central støtte til samfundet
og familien, så vi er nødt til at sikre dem retten til at leve et liv med værdighed og
uafhængighed.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Sammenlignet med mænd har kvinder
større vanskeligheder på arbejdsmarkedet. Vi har akut brug for at udrydde den
diskrimination, de udsættes for, når de får et job, i karriereforløbet og med hensyn til
ligeløn. Sundhedsydelser og sociale tjenester skal også målrettes kvinders specifikke behov.
Alle disse vanskeligheder forværres med alderen, hvilket understreger betænkningens
vigtighed. Navnlig er jeg enig i, at ældre kvinders viden og erfaring bør udnyttes. Endelig
berettiger overvågningsmekanismen i betænkningen, at jeg stemte for.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic og
Alf Svensson (PPE),    skriftlig. – (SV) I går, den 7. september 2010, stemte vi imod
betænkningen (A7-0237/2010) om kvindernes rolle i et aldrende samfund
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(2009/2205(INI)). Den væsentligste grund til dette er, at vi ikke støtter forslaget til et system,
hvor alle borgere i EU får ret til en basisindkomst, og heller ikke betænkningens opfordring
til positiv særbehandling af kvinder. Der er også et forslag om, at Europa-Parlamentet
opfordrer medlemsstaterne til at indføre nye former for orlov, så det bliver muligt at få
betalt plejeorlov ud over forældreorlov. I denne henseende vil vi gerne bevare
subsidiaritetsprincippet. Samtidig vil vi dog gerne understrege, at der er dele af
betænkningen, som vi er enige i.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, fordi vores
aldrende samfund alt for ofte anskues negativt, selv om ældre også repræsenterer en
økonomisk ressource og en pulje af vigtige erfaringer. Endvidere har ældre en højere risiko
for fattigdom end befolkningen generelt. I 2008 var ca. 19 % af EU's befolkning over 65
år i fare for fattigdom, mens tallet i 2000 kun var 17 %.

Jeg er enig i, at det er nødvendigt med en global, tværfaglig tilgang til aldring og til at skabe
muligheder, især inden for markeder for produkter og tjenesteydelser, der er tilpasset ældres
behov og til behovet for uformelle plejere af plejeafhængige personer. Af disse årsager bør
Kommissionen opfordres til inden udgangen af 2011 at foreslå en handlingsplan, der
indeholder disse forskellige foranstaltninger.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Der er allerede sagt meget om kvinders manglende
ligestilling i samfundet. Kvinder udsættes for konstant forskelsbehandling på arbejdspladsen
på grund af lavere løn for det samme arbejde, og de tvinges af omstændighederne til at
afbryde deres karriere eller vælge et lavere betalt job, som ligger tættere på familiens hjem.
Årsagerne er for det første, at de får børn og skal tage sig af dem, og herefter tager de sig
af gamle forældre eller svage familiemedlemmer. I de fleste tilfælde er det kvinderne, der
"ofrer sig" og tager sig af familien og børnene, hvilket går ud over deres arbejde og karriere.
Det skal siges, at samfundet typisk forventer det af dem. Konsekvensen er økonomisk
afhængighed af partnere og ringe eller ingen social sikring og pension, når de bliver gamle.
Derfor løber kvinder en større risiko som ældre end mænd og er den samfundsgruppe, der
har størst risiko for fattigdom.

Situationen forværres af, at kvinder stadig ofte tager sig af deres forældre og deres
børnebørn, når de er blevet ældre, hvilket de ikke får betaling for og bruger al deres indkomst
eller opsparing til. De ældres potentiale udnyttes ikke. Den måde, man lever på i samfundet,
bidrager til dette, idet yngre og ældre lever hver for sig. I de gamle dages "storfamilier"
havde alle en funktion og en rolle, og de ældre blev ikke udelukket og dømt til at leve i
fattigdom. Jeg støtter fru Pietikäinens betænkning og vil stemme for den.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om kvindernes rolle i
et aldrende samfund. Forskellen mellem mænds og kvinders lønninger i EU er på over
17 %. Dels på grund af denne forskel, dels fordi kvinder ofte går hjemme i deres
arbejdsdygtige alder for at tage sig af børn eller andre plejeafhængige familiemedlemmer
og ofte vælger at arbejde på deltid, bliver indkomstkløften mellem kvinder og mænd større
i pensionsalderen. Medlemsstaterne er nødt til snarest at vedtage foranstaltninger for at
tage højde for kønsaspektet, når pensionsordningerne reformeres, og pensionsalderen
justeres. Her skal der tages hensyn til forskellene mellem kvinders og mænds arbejdsmønstre
og den højere risiko for forskelsbehandling af ældre kvinder på arbejdsmarkedet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I lyset af, at – som der står i betænkningen –
"kønsaspektet er en væsentlig faktor i aldringen, da kvinders forventede levetid er ca. seks
år længere end mænds", og at Europa har et aldrende samfund, er det en kendsgerning, at
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vi vil få et stigende antal ældre kvinder i samfundet. Vi bliver nødt til at sikre passende
levevilkår for disse kvinder og, i mange tilfælde, sikre, at de har et aktivt liv.

Som vi helt korrekt bliver mindet om i betænkningen, må vi ikke glemme, at ældre kvinder
er den mest sårbare gruppe, når det gælder fattigdom, og derfor bør have særlig bevågenhed.
I stedet for løsninger baseret på ydelser eller socialstaten mener jeg imidlertid, at disse
kvinder bør tildeles en aktiv rolle i samfundet. Mange af dem har en uddannelse og en lang
erfaring, som kan komme yngre mennesker til gavn. Andre er bedste- og oldemødre, som
kan påtage sig en vigtig plejerolle i familien, så yngre mødre får større mulighed for at
forene familie- og arbejdslivet. Disse roller er uvurderlige og vil hjælpe os med at støtte og
beskytte dem, så der kan skabes et samfund med virkelig solidaritet mellem generationerne.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Dette forslag til beslutning handler om
ældre kvinders sårbarhed set i relation til EU's aldrende befolkning, der opfattes som en
fremtidig byrde for de nationale økonomier, og hvor man ofte overser de ældres potentiale,
idet de oftere betragtes som passive objekter end aktive subjekter. Jeg vil især fremhæve
den særlige risiko for fattigdom, som ældre kvinder er udsat for, så jeg tilslutter mig
incitamenterne til at ansætte ældre, f.eks. i form af støtte til arbejdsgiverne. Jeg er dog ikke
enig i de særlige ordninger for ældre LBT-kvinder.

Med EU's charter om grundlæggende rettigheders ikrafttræden henhører forbud mod
forskelsbehandling, uanset grunden, under EU's jurisdiktion. Følgende bestemmes i chartrets
artikel 21: "Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser,
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel
orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.". Samtidig fastslås følgende i artikel 25:
"Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at
deltage i det sociale og kulturelle liv". Jeg mener, at gennemførelsen af disse direktiver vil
bekæmpe alle former for forskelsbehandling.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Selv om betænkningen overordnet set er
positiv, kunne den have gået videre på mange områder, især i analysen af årsagerne til den
dobbelte forskelsbehandling, som millioner af kvinder i EU udsættes for, og som bliver
værre, når de bliver ældre, herunder indvandrerkvinder, handicappede kvinder, kvinder
tilhørende mindretal og kvinder med få kvalifikationer.

Kvinder på arbejdsmarkedet, som har været ofre for forskelsbehandling i form af lave
lønninger og forringelse af arbejdet, og i mange tilfælde også har været udsat for
forskelsbehandling, når de er blevet mødre, får mindre pension og lever under
fattigdomsgrænsen. Det er på tide at bringe denne situation til ophør ved at ændre EU's
politikker og gøre op med neoliberale politikker. Og ved at forpligte os til at øge
arbejdskraftens værdi, overholde menneskerettighederne og sikre adgang til offentlige
ydelser af høj kvalitet, især sundhedspleje og social sikring, samt pensioner, som gør kvinder
i stand til at leve et værdigt liv.

Derfor vil vi fortsætte med at kæmpe for politikker, der værdsætter kvinders rolle og fuldt
og helt respekterer deres rettigheder.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Pietikäinen-betænkning om
kvinders rolle i et aldrende samfund. Ganske vist har kvinder en længere forventet levetid
end mænd, men de er mere udsat, når de bliver ældre. Det kan vi se i Frankrig, hvor man
diskuterer pensioner, lønforskelle og kvinder, der holder en pause eller holder op med at
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arbejde for at påtage sig et ansvar for familien, men som så får en tilsvarende nedgang i
deres pension. Med teksten bliver vi mindet om, at der nu mere end nogensinde før er
behov for et vidtrækkende direktiv om forskelsbehandling.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Med EU's charter om grundlæggende
rettigheders og Lissabontraktatens ikrafttræden i henholdsvis december 2009 og foråret
2010 har EU forpligtet sig til at forbyde enhver form for forskelsbehandling i EU på grund
af socialklasse, race, hudfarve og køn. Der er imidlertid EU-borgere, især ældre kvinder,
som stadig er ofre for forskelsbehandling. Jeg giver denne betænkning min tilslutning,
fordi jeg finder det meget vigtigt at give kvinder i alle aldersgrupper de samme vilkår som
yngre mennesker. Ældre kvinder forfordeles på mange områder af samfundslivet. Et enkelt
alvorligt eksempel på dette er deres afhængighed af offentlige ydelser, fordi det påvirker
kvinder direkte, hvis disse ydelser er dårligt struktureret. Endvidere er de lave
pensionsrettigheder, som hænger sammen med lønniveauet, en yderligere ulempe, fordi
mænd generelt har en højere indtægt. Ældre kvinder bør ikke ses som en byrde, men som
aktive deltagere i vores samfund, og de bør anerkendes som sådan i EU.

Marisa Matias og Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte for denne
betænkning, fordi vi kan tilslutte os dens rettighedsbaserede tilgang til aldring, især dens
holdning til ældre som borgere med større ressourcer. Kvinder oplever fortsat
karrierehindringer, hvilket fører til overrepræsentation af mænd i bedre job med højere
løn. Dette er især tydeligt blandt ældre kvinder og mænd. Hertil kommer, at ældre kvinder
møder uoverkommelige hindringer, når de søger nyt arbejde, da de i arbejdsgivernes øjne
har mistet det meste af deres værdi.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Befolkningens aldring og den faldende demografiske
vækst, som vi er vidne til i EU, har skabt bekymring for socialsikringssystemernes og
sundhedssystemernes bæredygtighed. Ovennævnte gælder imidlertid i endnu højere grad
for kvinder, der rammes hårdere af ulighed. Denne situation er meget foruroligende, da
kvinder spiller en stor rolle i samfundet, fordi de udfylder en vigtig funktion for både
samfund og familie, f.eks. når de plejer og passer andre. Derfor er det meget vigtigt at
bekæmpe aldersbaseret forskelsbehandling, der rammer kvinder hårdest. Derfor stemte
jeg, som jeg gjorde.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg stemte for denne betænkning for netop
at henlede samfundets opmærksomhed på især ældre kvinder. Deres pension er som regel
betydeligt lavere end mændenes. Normalt lever kvinder længere end mænd og tilbringer
alderdommen alene. Ikke mange politikere tænker over, at uden for arbejdsmarkedet, hvor
de tjener til deres pension, har praktisk taget alle kvinder arbejdet i familien med at passe
børn og børnebørn, og at det arbejde, de udfører på dette område af livet, er langt større
end mændenes bidrag.

I betragtning af, at kvinder er fysisk svagere end mænd, er vi nødt til at behandle ældre,
enlige kvinder med særlig omsorg. Vi har pligt til at indlede en debat om dette spørgsmål,
så samfundet får henledt opmærksomheden på den uretfærdige og til tider ligegyldige
holdning til det "svage køn". Jeg stemte for forslaget om at give vores mødre og bedstemødre
større bevågenhed – kvinder, der har viet hele deres liv til børn og børnebørn. Vi må ikke
overlade dem til ensomheden. Vi må ikke glemme dem.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Betænkningen om kvinders rolle i et aldrende
samfund tager mange vigtige spørgsmål op, som efter min mening ikke kun bør betragtes
ud fra en kønsspecifik synsvinkel. Der bør opstilles rammevilkår for hele befolkningen,
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som giver arbejdstagere mulighed for at arbejde længere, hvis de ønsker det, og leve et
uafhængigt liv så længe som muligt. Jeg er dog mere end en smule skeptisk over for brug
af positiv særbehandling. Derfor har jeg hverken stemt for eller imod.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (EN) Set ud fra en humanitær synsvinkel bør
vi forbedre ydelser og sundhedspleje og konstant styrke en hurtigt voksende del af
befolkningen – ældre kvinder – da de, som alle andre europæere, har ret til at leve et sundt,
værdigt og uafhængigt liv. Set ud fra et økonomisk perspektiv bør vi stræbe efter et højere
beskæftigelsesniveau og mere fleksible deltidsbeskæftigelsesmuligheder for ældre kvinder.
Hvis vi benytter os af denne ofte oversete kilde til potentiale og erfaring, vil vi fremme
økonomisk vækst, reducere fattigdom blandt ældre, forbedre pensionisters generelle
levestandard og øge den sociale samhørighed. Jeg stemte for dette beslutningsforslag i
håbet om, at en tostrenget tilgang til disse spørgsmål vil bane vej for en løsning på de mere
grundlæggende, men ikke mindre fremtrædende problemer med uligheder på grund af
køn og alder på arbejdspladsen, undervurderede og underkompenserede plejere og i sidste
ende samfundets indgroede præference for stil i stedet for substans i løsningen af køns- og
aldersrelaterede spørgsmål. Alder, køn og aldrende kære bør altid behandles som aktiver,
aldrig som passiver.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støtter fru Pietikäinens betænkning af forskellige
grunde. EU's befolkning bliver ældre og ældre. Ifølge statistikken lever kvinder længere
end mænd. Aldersbaseret forskelsbehandling i arbejdslivet er forbudt i EU's lovgivning.
Men den eksisterende lovgivning betyder ikke, at der ikke længere findes forskelsbehandling
på arbejdspladsen.

Generelt har kvinder stadig svært ved at gøre karriere, hvilket skaber en stor ubalance, fordi
mænd er overrepræsenterede i ledelsesfunktioner, og især er forskellen stor for ældre
kvinder og mænd. Desuden har kvinder oftere sværere ved at komme ud på arbejdsmarkedet
igen, og ældre kvinder tjener den lavere værdi, som de har i arbejdsgiverens øjne. Ældre
kvinder skal beskyttes på arbejdspladsen, men også på alle andre områder, imod
forskelsbehandling på grund af alder og køn, der er i strid med de grundlæggende
rettigheder.

For at bekæmpe den dobbelte forskelsbehandling, som ældre kvinder ofte udsættes for, er
vi nødt til at erkende de aspekter, der er beskrevet i betænkningen, og så skride til handling.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Med denne betænkning fremhæves
et spørgsmål af voksende betydning i de vestlige lande, når det ekstra arbejde i samfundet,
som traditionelt er blevet udført af kvinder, og den kendsgerning, at dette kan blive værre
med en omvendt demografisk pyramide, tages i betragtning. Foruden disse spørgsmål er
det også vigtigt at tage højde for, at kvinder har en højere forventet levetid end mænd, og
at den fortsat stiger. Selv om dette er positivt i sig selv, indebærer det ofte, at et stigende
antal kvinder er nødt til at forsørge sig selv senere i livet.

I dag er det almindeligt, at en voksen kvinde tager sig af sine børn, forældre og
svigerforældre. Hun tager sig derefter af sine børnebørn, sin mor og sin svigermor, og
endnu senere er hun alene, hun er blevet enke, og børnene er langt væk på grund af den
stærke mobilitet, der kendetegner moderne samfund, og der er ingen til at tage sig af den
kvinde, som tog sig af alle andre.
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Jeg stemte for denne betænkning, fordi den henleder opmærksomheden på dette spørgsmål,
fordi den gør opmærksom på metoder til at overvåge situationen, og fordi den anbefaler,
at der gribes ind på området.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) En aldrende befolkning betragtes som en fremtidig
byrde for landenes økonomier. Ældres potentiale bliver nemlig ofte overset. Efterhånden
som befolkningen bliver ældre, bliver kvinder, som også i Rumænien lever længere end
mændene (den gennemsnitlige levetid var i 2008 76 år for kvinder og 69 år for mænd),
mere sårbare, især med indtægtsnedgangen i storfamilier. Større muligheder for
deltidsarbejde ville bidrage til at øge ældre kvinders indtægt.

Ældre kvinder er i større omfang afhængige af offentlige og private ydelser og af
sundhedsvæsenet. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at udvikle ydelser, som fremmer
langsigtet pleje i hjemmet, da dette ville have en indvirkning ikke kun på de kvinder, der
yder denne pleje, men også på de personer, som modtager den.

Plejens kvalitet kan sikres ved hjælp af passende ressourcer og uddannelse i
sundhedssektoren. Jeg vil tilskynde medlemsstaterne til at fremme offentlige politikker,
hvor der lægges særlig vægt på disse spørgsmål og tilføres passende ressourcer, som
mindsker den langsigtede virkning. Politiske initiativer bør følges op af udarbejdelse og
gennemførelse af effektive programmer.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) I lyset af den aldrende europæiske befolkning
ligger der betydelige udfordringer for EU i at skabe balance i nationale pensionssystemer
og tage ansvar for afhængighed. Europa er nødt til at handle hurtigt og resolut for at undgå
en hastig svækkelse af dets sociale model og en voksende fattigdom blandt den aldrende
befolkning, især kvinder, idet kvinderne ifølge statistikken har større risiko for at leve i
fattigdom end mænd.

Jeg støtter fru Pietikäinens betænkning, hvor der især opfordres til at træffe foranstaltninger
til en mere effektiv håndtering af forskelsbehandling på arbejdspladsen, især af kvinder.
Endvidere går jeg ind for, at man fremmer solidariteten mellem generationerne med f.eks.
planer for støtte til kvinder, der passer børnebørn, mens forældrene er fraværende af
arbejdsrelaterede årsager. Endelig støtter jeg tanken om større sammenhæng inden for
social sikring, herunder pensionsordninger, plejeorlov og ordninger for deltidsarbejde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over vedtagelsen af
denne betænkning, som også omfatter konkrete forslag fra Gruppen De Grønne som f.eks.
foranstaltninger til inddragelse af kønsaspektet i forbindelse med reformer af
pensionsordninger, foranstaltninger til fremme af en mere ligelig fordeling af ulønnet pleje
mellem kvinder og mænd, større bevågenhed over for sygdomme, der især rammer ældre
kvinder, som f.eks. rheumatoid arthritis, og integrering af bl.a. aspektet vedrørende ældre
migranter og lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT).

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Den betænkning, som er vedtaget, berører et vigtigt
emne, som imidlertid ofte overses.

Europæiske borgere levere længere og længere og forlænger nogle gange den "tredje alder"
med langt flere år end tidligere. Imidlertid anskues denne livsfase alt for ofte med negative
øjne, fordi den er påvirket af fordommene i et samfund, som overser den pulje af erfaringer,
der er hos ældre mennesker, og betragter aldring som en reel byrde, som forvandler aktive
individer til passive genstande.
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Denne farlige tendens påvirker hovedsagelig kvinder, hvis gennemsnitlige levetid er længere
end mænds, og som er hårdt ramt af den aktuelle økonomiske krise, der har betydet en
drastisk reduktion af de ydelser, som er øremærket til dem. Mange er stadig i risiko for
fattigdom og er dømt til at leve for en utilstrækkelig pension. I alle europæiske kvinders
interesse, unge såvel som gamle, håber jeg, at afstemningen i dag vil yde et bidrag til at
fremhæve deres grundlæggende rolle i dagens samfund.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Selv om jeg fuldt ud kan tilslutte mig kravet om lige
arbejde og lige løn til mænd og kvinder, mener jeg, vi burde have lagt større vægt på
familierelaterede ydelser, fordi det i langt størstedelen af tilfældene er kvinderne, der bærer
det største ansvar, når der er børn og ældre med handicap i familien.

En forbedring af ydelserne, både økonomiske og strukturelle, så familierne støttes – f.eks.
børnehaver, effektiv offentlig transport, hjemmepleje til ældre og syge – vil aflaste kvinderne,
især kvinder i arbejde, og befri dem for en stor del af det ansvar, de normalt tvinges til at
bære. Vi er imod denne betænkning, fordi den opfordrer til en handlingsplan, som specifikt
omfatter integrering af lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg kan tilslutte mig Pietikäinen-betænkningen,
fordi den betragter samfundets aldring fra en ny synsvinkel. Som regel fremstilles denne
proces på uretfærdig vis i et yderst pessimistisk lys. Drøftelserne handler om omkostninger
og byrder. Konsekvensen er forskelsbehandling af ældre, og især kvinder, som lever længere,
har større risiko for fattigdom, modtager lavere pension og har problemer med adgang til
offentlige og private tjenesteydelser. Ifølge statistikken vil den andel af EU's befolkning,
der er 65 år og derover, stige fra 17,1 % i 2008 til 30 % i 2060, og andelen af befolkningen
på 80 år og derover vil stige fra 4,4 % til 12,1 %. Ifølge Polens statistiske kontor vil ældre
udgøre 26 % af befolkningen i 2030, hvilket svarer til 10 mio.

Det er på tide, der sker ændringer i den måde, ældre behandles på. De repræsenterer et
enormt potentiale, som bare venter på at blive udnyttet. Dette potentiale omfatter bl.a.
mange erfaringer, intellektuel kapital, viden og sociale kompetencer. Jo hurtigere vi får
øjnene op for disse kvaliteter og begynder at bruge dem, desto bedre bliver det for os, vores
økonomier og EU-strategierne. Derfor glæder jeg mig over Kommissionens initiativ til at
lancere 2012 som året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Lad os fremme
den sølvgrå økonomi, lad os investere i ældre, lad os bekæmpe stereotyperne. Det burde
være vigtigt for os, at ældre gerne vil arbejde. Et samfunds standard, sociale kultur og visdom
kan bedømmes ud fra den måde, det behandler de ældre på.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) I en økonomisk krise er kvinder en af
de grupper, som er værst ramt af krisens virkninger. Det er som regel deres ansvar at få
enderne til at mødes i familiebudgettet i en vanskelig situation. Den erhvervsaktive del af
befolkningen skrumper, og der bliver færre og færre erhvervsaktive for hver pensionist.
En familievenlig politik bør gøres til en prioritet for EU's medlemslande. Det er svært for
kvinder at forene børn og familieliv med et arbejdsliv. Vi hører ofte om forskelsbehandling
af kvinder, fordi de har pligter forbundet med deres børn. Det er en forskelsbehandling,
de oplever både i forbindelse med ansættelsesproceduren til et bestemt job, og i forbindelse
med forfremmelsesmuligheder. Størstedelen af chefstillingerne på en arbejdsplads er besat
af mænd. Senere påvirker denne forskel også pensionernes størrelse, som igen påvirker
livskvaliteten. Et andet vigtigt spørgsmål er pensionsalderen. Da kvinder arbejder kortere
tid, akkumulerer de automatisk færre sociale ydelser, hvilket afspejles i deres levestandard
og kan føre til fattigdom.
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Forskellen i pensionsalder har en negativ virkning på deres muligheder på arbejdsmarkedet.
Arbejdsgiverne ser på kvinder og mænd med forskellige øjne, fordi de ikke vil ansætte
kvinder, som er for tæt på pensionsalderen. Forskelle i pension opstår også på grund af
forskellen i indtjening, og den bør også fjernes.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der tager
sigte på beskyttelsen af ældre kvinders grundlæggende rettigheder i EU. Ældre kvinder har
større risiko for at havne i fattigdom som følge af lavere opsparet pension og tid, der er
taget fra arbejdslivet for at pleje andre. Derfor har jeg støttet denne betænkning.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Generelt set ligestilles udtrykket "aldrende
samfund" med en uforudsigelig fremtidig byrde på nationaløkonomierne. Debatten
fokuserer hele tiden udelukkende på pensions- og plejesystemer. Som det fremgår af denne
betænkning, har kvinder lavere pensionsrettigheder på grund af deres familieforpligtelser,
og det giver dem en højere risiko for fattigdom, når de bliver gamle. Dette er en ond cirkel,
der skal brydes ved at gribe disse aktuelle forandringer i samfundet an med en totalløsning,
som især omfatter uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Marina Yannakoudakis (ECR),    skriftlig. – (EN) Selv om betænkningen fra Udvalget om
Kvinders Rettigheder og Ligestilling henleder opmærksomheden på de praktiske
vanskeligheder, som kvinder, der tager sig af Europas aldrende befolkning, møder, kan
ECR-Gruppen ikke støtte den, da vi mener, den beskæftiger sig med spørgsmål, som ikke
hører under EU's område, men er vores egne nationale parlamenters ansvar. Vi er især
imod alle EU-interventioner i spørgsmål vedrørende sundhedspleje, undervisning og
uddannelse, pensioner, pensionsalder og plejehjem.

Betænkning: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) På et tidspunkt, hvor
kapitalistkrisen forværres, tager Europa-Parlamentet initiativer til at manipulere
arbejdstagernes bevidsthed og organisere EU-propaganda i de private og offentlige medier
for at give alle dem, som er i opposition til kapitalens interesser, mundkurv på og skabe et
billede af kunstigt samtykke til imperialistiske planer. Betænkningen fremmer de
målsætninger, der består i fuld underlæggelse af offentlige mediebureauer for
EU-propaganda og sammenkobling med private mediemonopoler. For at nå dette mål
fremsættes forslag om at øge fællesskabsressourcerne til offentlige og private medier, skabe
og styrke centrale kontrolstrukturer, og "filtrere" nyhederne. Man vil fremme journalisters
uddannelse, så de bedre kan tjene kapitalens interesser, gribe ind i medieaktiviteter i
medlemsstaterne via Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område
og støtte EU-planer ved at styrke oplysnings- og propagandakontorer og øge den
ideologiske/politiske intervention til gavn for EU og det rådne, udbyttende system, hvilket
endnu en gang beviser, at mediernes uafhængighed, pluralisme og mangfoldighed er et
åbenlyst forsøg på at vildlede arbejdstagerne, som dog ikke kan blokere den eneste vej frem
for græsrodsinteresser, nemlig kampen for at vælte og stoppe planerne, så det sikres, at
folkets aktuelle behov imødekommes.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) At danne et offentlig rum i Europa er af afgørende
betydning efter min mening. Dette er på ingen måde bare en teoretisk debat, men et
spørgsmål om demokrati, hvor hele EU's legitimitet er på spil. Medierne og også de nye
sociale netværk er centrale for et blomstrende europæisk offentligt rum. Vi medlemmer
skal fortælle den europæiske offentlighed om vores arbejde gennem journalister og også
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vores websteder, Facebook og Twitter osv. Bedre kommunikation om Europa er en
prioritering i dag, og jeg støtter helhjertet denne betænkning, der gør opmærksom på
mediernes og også de europæiske institutioners ansvar på området. De skal gøre alt, hvad
de kan, for at gøre deres arbejde mere tilgængeligt og formidle det gennem medierne.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Med Lissabontraktaten har Parlamentet fået
større indflydelse på de europæiske befolkningers hverdag end nogen sinde før. Derfor er
det vigtigt at forbedre de eksisterende forhold mellem Parlamentet, Europa-Parlamentets
medlemmer, EU-institutionerne og EU's befolkninger. En række undersøgelser foretaget
af Eurobarometer har vist, at EU's befolkninger gerne vil vide mere om EU-anliggender og
vil være bedre informeret om Europa.

Som det fremgår af betænkningen, er det nødvendigt, at borgerne får klare, relevante
oplysninger gennem medierne og kommunikationscentrene, hvis de skal involveres mere
aktivt i europæiske anliggender. Jeg glæder mig især over, hvad der står i betænkningen
om at begrænse brugen af "EU-jargon" og et alt for teknisk sprog.

De oplysninger, som institutionerne giver EU-borgerne, skal være klare, forståelige og
relevante. Med dette for øje støtter jeg betænkningens opfordring til, at Kommissionen
fortsætter med den lokale strategi, den anvender på nuværende tidspunkt, og som har til
formål at gøre EU mere synligt på lokalt niveau.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) For at forklare, hvordan Europa fungerer,
er man nødt til at dekonstruere den overforenklede og systematiske proces, som mange
vælger at ty til, og som indebærer en gentagelse af de samme ord: "Det er på grund af
Bruxelles". På dette plan vil en indsats for at forklare, hvordan tingene hænger sammen,
være særdeles gavnlig. Regeringer, politiske partier, uddannelsesinstitutioner og public
service radio- og tv-selskaber skal involveres og herved bidrage til at forklare offentligheden
om europæiske anliggender. Nye kommunikationsmedier har potentiale til at revolutionere
det europæiske demokrati. Lad os tage fat!

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Europæiske spørgsmål optræder ikke
særlig ofte i den nationale presse, men fylder mere i de internationale medier, som kun
følges af et begrænset udsnit af befolkningen. Denne ligegyldighed over for, hvad der sker
i Bruxelles og Strasbourg, er også kommet til udtryk i lavere stemmeprocenter ved valg til
Europa-Parlamentet.

Dette sker på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen voldsom modstand mod EU. Europæernes
holdning til EU kan nok bedst beskrives som ligeglad. Vi befinder os i en paradoksal
situation, hvor alle de beslutninger, der træffes i Bruxelles og Strasbourg, direkte påvirker
alle europæiske borgeres liv.

Med Lissabontraktaten er de europæiske borgere sat i centrum i EU, og det er besluttet, at
de skal involveres i beslutningsprocessen på EU-plan, hvilket dog sker ved at give flere
beføjelser til Parlamentet, det eneste organ, der er valgt direkte. Ud over de forslag i
betænkningen, som blev drøftet under den lovgivningsmæssige mødeperiode, har alle
Parlamentets medlemmer, og alle nationale politikere for den sags skyld, tydeligvis ret til
at støtte, på en klart forståelig måde, og forklare virkningen af de beslutninger, der træffes
på EU-plan, i vores hjemlande.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for det alternative
beslutningsforslag, fordi det for det første anerkender den manglende gennemsigtighed
og det manglende demokrati i EU-institutionerne og derfor behovet for at udvikle nye

141Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



former for onlinemedier og -journalistik, så borgerne bliver bedre informeret om EU, og
for det andet anerkender betydningen af at garantere mediernes uafhængighed og
ytringsfrihed.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Med Lissabontraktatens vedtagelse er EU's beføjelser
blevet udvidet, især på det lovgivningsmæssige plan.

80 % af de nationale love stammer fra beslutninger, der er truffet af Europa-Parlamentet,
men borgerne er ikke klar over denne indflydelse på deres dagligdag. Lokale medier gør
ikke forandringen nemmere, da de giver alt for meget plads til nationale begivenheder. Det
er vigtigt at forbedre udvekslingen af europæiske informationer mellem journalister og
øge Euronews' udbud af sprog samt kommunikationen mellem parlamentsmedlemmer
og vælgere.

Nye teknologier kan være til stor hjælp i nyhedsspredningen, hvis de bruges rigtigt og
klogt. Internettet har bidraget til at sprede nyheder, især blandt unge, som på den måde
føler sig mere med i det sociale liv. Mange af dem opretter blogs, chatrooms og websites
om EU, som sætter gang i en konstruktiv debat. Kritik er borgernes ret og pligt, hvis den
er baseret på fakta og ikke sladder.

Mário David (PPE),    skriftlig. − (PT) Offentlig adgang til information og kommunikation
mellem vælgerne og de politiske beslutningstagere er vigtige faktorer i ethvert demokratisk
samfund og er en grundlæggende betingelse for, at borgerne kan udøve deres ret til at
deltage i det offentlige liv. Jeg erkender vigtigheden af at skabe et grundlag for et europæisk
offentligt rum som "en øgning af [medlemsstaternes sociale mediers tilstedeværelse i]
EU-spørgsmål i de nationale rum", og jeg stemte for denne betænkning (alternativt med
de ændringer, som min gruppe og andre grupper har foreslået). Et gennemsigtigt og
uafhængigt "offentligt rum", der ikke må blandes sammen med "manipulation af de sociale
medier" eller "forklædt" overvågning, hvilket er, hvad jeg mener sker i stort omfang i mit
land. Her vil jeg minde Dem om "TVI-sagen", som jeg har forelagt Parlamentet.

I denne betænkning vil jeg understrege overvågning af og efterfølgende rapportering til
Parlamentet af indholdet i medlemsstaternes offentlige og private tv- og radioudsendelser
af Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område samt forslaget om
mere effektivt at integrere EuroParlTV i Parlamentets internetkommunikationsstrategi.
Det første, fordi det er et fremragende input til politisk handling, og det andet, fordi det er
et vigtigt kommunikationselement.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om journalistik og nye
medier – dannelse af et offentligt rum i Europa, da jeg tror, det er vigtigt at opstille strategier
for at bringe den europæiske befolkning tættere på beslutningstagerne i EU. Det er
nødvendigt at forbedre EU-institutionernes kommunikation for at fremme større
gennemsigtighed og øge offentlighedens deltagelse i den politiske debat, eftersom
beslutninger truffet på europæisk plan har en direkte effekt på borgernes liv.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Selv om det er generelt positivt og stærkt tiltrængt, er
dannelsen af et offentligt rum i Europa ramt af befolkningens ligegyldighed og manglende
interesse fra den nationale offentligheds side, som tilsyneladende ikke har fulgt med den
massive investering i informationer og åbenhed fra institutionernes side, og i stedet er ved
at fjerne sig i foruroligende grad fra det europæiske projekt. Som ordføreren gør
opmærksom på, vil et lignende offentligt område for information skulle starte nedefra, fra
et ægte individuelt og offentligt engagement i opbygningen af den virkelighed, som vi alle
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deltager i. På trods af denne holdning bør beslutningsforslaget beskæftige sig mere med at
styrke midlerne til at gennemføre dette end med en egentlig forståelse af, hvad der ligger
til grund for offentlighedens utilfredshed og mangel på interesse.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Denne betænkning indeholder en række
forslag, som skal øge de europæiske borgeres deltagelse i spørgsmål vedrørende EU. Det
er vigtigt at fremme offentlighedens deltagelse i den europæiske integrationsproces og
søge at kommunikere med borgerne i stedet for bare at informere dem. At informere ved
blot at stille et indhold til rådighed er ingen garanti for, at man skærper EU-borgernes
interesse. Derfor er det vigtigt, at afsenderen følger nogle kommunikationsprincipper for
at skabe en dialog med borgerne.

Der er sat programmer, midler og hjælp til rådighed for EU's borgere, men de fleste kender
ikke noget til det. Jeg vil derfor understrege behovet for at lade korrespondenter fra
medlemsstaterne bygge bro mellem det, der sker i Bruxelles, og dets virkninger på de enkelte
lande og regioner. EU er i sig selv en kompleks enhed, som det er vanskeligt at gøre rede
for. Der findes ikke en enkelt løsning på, hvordan man danner et offentligt rum i Europa.
De institutionelle og teknologiske rammer har dog aldrig været bedre. Lissabontraktaten
er et vigtigt skridt i demokratiseringen af EU, og de nye sociale medier giver offentligheden
nye muligheder for at deltage i den europæiske integrationsproces.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Den faldende valgdeltagelse til valget til
Parlamentet viser nok en gang, hvor vigtigt det er at fordoble indsatsen for at slå bro over
kløften mellem EU og borgerne. Den økonomiske krise, som landene i EU står i, kræver
også borgernes ægte støtte og deres tillid til de europæiske institutioner. På denne baggrund
tilskynder Lissabontraktaten, især med iværksættelsen af borgerinitiativet, til en mere
demokratisk Union, men det kan vi ikke få uden en omfattende kommunikationspolitik.
Jeg stemte derfor denne beslutning om dannelsen af et offentligt rum i Europa. Dette er
tydeligvis vores alles ansvar – parlamentsmedlemmerne, medlemmerne af de nationale
parlamenter, de politiske partier, undervisningsinstitutionerne og de offentlige radio- og
tv-kanaler. Men vi skal også være på vagt, for mere kommunikation skal virkelig også
betyde bedre kommunikation. Dannelsen af et europæisk offentligt rum skal baseres på
oplysninger, der er pålidelige, faktuelle og uafhængige. Ud over dette kvalitetskriterium
skal kommunikationsstrategien også være pædagogisk, således at vi gør de europæiske
institutioners funktion mere forståelig og følgelig mere tiltrækkende.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    skriftlig. – (RO) Selv om Morten Løkkegaards betænkning
kun er en initiativbetænkning, er den en ny vinkel på journalistikkens og massemediernes
rolle i et samfund i konstant forandring.

Vores gruppe har med støtte fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet fremsat
et alternativt forslag til beslutning, hvor vi har fjernet nogle af bestemmelserne i den
oprindelige betænkning, såsom Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle
Område af offentlige og private stationer i medlemsstaterne eller nedsættelse af en gruppe
af "uafhængige" journalister i Bruxelles. Den endelige udgave af betænkningen, som ganske
vist er mindre ambitiøs end den oprindelige, er realistisk og afbalanceret, og derfor støttede
jeg den sammen med mine kolleger.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne komplimentere hr.
Løkkegaard, der har udarbejdet denne vigtige betænkning. Kommunikation internt i EU
er for øjeblikket et afgørende aspekt af en integreret europæisk politik. Imidlertid er det
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desværre en vedvarende udfordring for EU-institutionerne. Europas borgere er nemlig
nødt til at gøres direkte bekendt med den reelle virkning af de beslutninger, der træffes i
EU-institutionerne. For at kunne orientere sig er de imidlertid nødt til at have adgang til
tilstrækkelig oplysning om EU-beslutningers virkninger på nationalt, regionalt og lokalt
plan, hvor de offentlige radio- og tv-kanaler spiller en yderst vigtig rolle.

Desuden er EU-institutionernes lokale oplysningskontorer nødt til at anvende en mere
aktiv og bedre koordineret strategi for at fremme kommunikationen. Derfor mener jeg,
det er afgørende, at Kommissionen på institutionelt niveau støtter og opfordrer til former
for europæisk kommunikation, som allerede eksisterer på nationalt niveau. Endvidere skal
Kommissionen oprette tætte forbindelser til public service tv- og radiokanaler for at sikre
en mere effektiv brug af de ressourcer, som er afsat via den europæiske
kommunikationsstrategi. Vi er alle klar over, at medlemsstaterne er ansvarlige for
kommunikation. Det er dog nødvendigt med større engagement og koordinering fra
EU-institutionernes side i denne henseende.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) De seneste års teknologiske fremskridt får fagfolk
inden for mange områder til at tilpasse sig situationen med hensyn til evner og færdigheder
og det arbejde, de udfører. Massekommunikation er et af de områder, som er meget påvirket
af tekniske nyskabelser. Det betyder, at grænsen mellem journalister og læsere ikke længere
er klart defineret, idet der kan byttes om på deres roller. Det er netop årsagen til, at jeg
byder beslutningsforslaget om journalistik og nye medier velkommen.

Desuden fremhæver det Europa-Parlamentets ønske om at bidrage til at skabe et offentligt
rum på europæisk plan og fremme lysten til deltagelse. Selv er jeg overbevist om, at vi er
nødt til at tilskynde journalister til regelmæssigt at oplyse om EU-institutionerne, og
samtidig er vi nødt til regelmæssigt at vurdere, hvordan de nye medier støtter dannelsen
af dette europæiske offentlige rum. Fremkomsten af nye kommunikationsværktøjer og
-teknologier betyder, at det også er nødvendigt at udarbejde europæiske etiske regler for
journalistik.

Samtidig skal der i skolernes læseplaner indgå undervisning, som kan forberede til denne
nye form for journalistik. Som et symbol på Europa-Parlamentets anerkendelse støtter jeg
forslaget om, at de nye medier medtages i kategorierne i Europa-Parlamentets journalistpris,
som uddeles hvert år.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Det er svært for EU's institutioner at kommunikere
med den europæiske offentlighed, da flertallet af borgerne ikke kan se nytten af de forskellige
institutioner, som EU består af. Tiden er derfor inde til at foreslå, hvordan man kan styrke
den europæiske offentligheds inddragelse i spørgsmål vedrørende EU. Vi skal finde ud af
at kommunikere på en måde, der tilskynder til og fremmer yderligere debat i Europa og
øger informationsstrømmen, uanset om det sker gennem flere diskussioner om europæiske
spørgsmål i de nationale medier eller gennem et offentligt rum i Europa. Dannelse af et
offentligt rum i Europa er derfor et vigtigt skridt i retning af at skabe en bedre forståelse af
det, der sker i Europa, blandt alle befolkninger i EU's medlemsstater.

Marek Henryk Migalski (ECR),    skriftlig. – (PL) Jeg mener, at hr. Løkkegaards betænkning
om journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa – indeholder mange
foruroligende punkter, der begrænser mediefriheden. Jeg kan navnlig ikke acceptere punkt
8, 14, 20, 23, 31 og 39 samt betragtning N og O. Efter min opfattelse griber
Løkkegaard-betænkningen ind i den journalistiske frihed. I betænkningen understreges
der bl.a., at public service radio- og tv-selskaber har pligt til at oplyse om EU. Jeg vil også
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gerne gøre opmærksom på, at EU med denne betænkning pålægges nye finansielle
forpligtelser, idet det bl.a. foreslås at øge budgetposterne til Parlamentets
informationskontorer.

Betænkningen om journalistik og nye medier indeholder også forslag om, at EU skal gøres
til en del af skolernes læseplan. Jeg mener ikke, at EU-institutionerne skal blande sig i
læseplaner, da dette bør være medlemsstaternes ansvar. Jeg er ikke enig med ordføreren
vedrørende mediernes rolle i EU. Jeg er heller ikke enig i, at der skal lægges flere finansielle
byrder på Unionen og medlemsstaterne, og derfor besluttede jeg at stemme imod
betænkningen.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg stemte for Europa-Parlamentets betænkning
om en mere effektiv spredning af oplysninger om EU til offentligheden. Letlands befolkning
forstår ikke, hvad der er forskellen mellem EU-Rådet, Europa-Kommissionen og
Europa-Parlamentet. 99 % af den lettiske befolkning forstår ikke EU-institutionernes
funktioner og betydning. Vi er nødt til at forklare alle EU-borgere, hvad der er meningen
med EU's aktiviteter. Hvis dette ikke lykkes for os meget snart, vil stemmeprocenten ved
de europæiske valg være minimal, og folk vil nære mistillid til de beslutninger og love, der
vedtages i EU-institutionerne.

Jeg stemte for en øget opmærksomhed på EU's kommunikationspolitik og således for, at
folk skal have så mange informationer som muligt om, hvordan og til hvilke formål pengene
fra EU's budget bliver brugt. Hvis det lykkes os at skabe de bedst mulige fremskridt i denne
retning, vil vi måske kunne vække større tillid i befolkningen, så EU's befolkninger vil
indtage en mere velovervejet holdning til EU-valgene. Hvis det skete, ville det gøre
medlemskabet af Europa-Parlamentet en hel del mere professionelt.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Den 7. september stemte jeg for forslaget om
vedtagelse af Europa-Parlamentets forslag til beslutning om journalistik og nye medier –
dannelse af et offentligt rum i Europa (A7-0223/2010). Ifølge resultaterne fra diverse
opinionsundersøgelser fra Eurobarometer er borgerne underinformerede om EU-politikker
og -spørgsmål. De samme opinionsundersøgelser viser imidlertid, at denne information
er relevant for samfundet. Deltagerne i opinionsundersøgelserne hævder også, at den
manglende information er en hovedårsag til, at folk beslutter at undlade at stemme og har
svært ved at stole på EU-institutionerne. Hvis der skal være en effektiv kommunikation,
tror jeg, det skal gøres klart, at politiske beslutninger, der træffes på EU-plan, er af direkte
relevans for EU-borgernes dagligdag, da EU efter deres opfattelse stadig er for langt væk
og har for lidt indflydelse på løsningen af deres egentlige problemer. Desuden er jeg enig
i, at skolernes læseplaner er nødt til at omfatte EU-undervisning for at forbedre folks viden
om EU.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
den viser, hvordan EU-borgerne og samfundet kan deltage mere aktivt i det nationale og
offentlige liv i hele EU. Indtil nu har det ikke været forklaret tydeligt nok for EU-borgerne,
at politiske beslutninger, der træffes på EU-niveau, er af direkte relevans for deres dagligdag.
Medlemsstaternes medier giver ikke tilstrækkelige saglige og dybdegående informationer
om EU. Jeg er enig med ordføreren i, at medlemsstaterne bør øge antallet af akkrediterede
journalister i EU-institutionerne. Litauen har f.eks. ikke en eneste akkrediteret journalist i
EU-institutionerne. Vi bør fortsætte med at uddanne journalister og udvikle deres kendskab
til den komplekse beslutningsproces i EU. Tv-kanalen Euronews kunne begynde at sende
på de fleste EU-landes sprog, og EU-institutionerne kunne udarbejde rapporter i de sociale
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medier, som bliver mere og mere populære blandt unge. Jeg kan især støtte ordførerens
opfordring til at respektere mediernes frihed og redaktionelle uafhængighed, især public
service radio- og tv-selskabers ret til at programlægge frit. Imidlertid begrænser regeringerne
i nogle EU-medlemsstater midlerne til public service radio- og tv-kanaler og forsøger
hermed at påvirke valget af personale og programmernes indhold.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Kommunikation er absolut afgørende i politik.
Derfor opstår der et problem, hvis politik ikke bliver formidlet ordentligt. I denne forbindelse
står EU over for en vanskelig og krævende udfordring. Tiden er inde til at finde nye systemer,
hvorved de europæiske borgere kan blive mere involveret i anliggender, der angår EU.

Betænkningen ser på, hvordan kommunikation kan indlede og fremme debatten om Europa
og informationsstrømmen, hvad enten dette sker gennem en øget diskussion af europæiske
anliggender i de nationale medier eller via et europæisk offentligt rum. Selv om jeg støtter
betænkningens ånd, finder jeg måske nogle af punkterne og nogle af kravene overdrevne.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Siden euroen blev indført, er der blevet
iværksat et sammenhængende sæt foranstaltninger med henblik på at beskytte den fælles
valuta mod forfalskning, herunder lovgivningsmæssige initiativer, tekniske værktøjer og
institutionelle ændringer, med vægten lagt på et tæt samarbejde mellem alle de berørte
agenturer på nationalt og europæisk plan. Kommissionen bemærker i sit seneste svar
(E-0107/10) på min forespørgsel, at antallet af falske mønter stadig er ekstremt lavt og
kun vedrører 0,2 pr. tusinde mønter af alle de mønter, der er i omløb. Derudover hedder
det i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001, at de tekniske og statistiske
oplysninger om falske pengesedler og mønter, der afsløres i medlemsstaterne, indsamles
og registreres af de kompetente nationale myndigheder. På trods af alt dette skærper det
foreliggende forslag til forordning værktøjerne til bekæmpelse af forfalskning yderligere
ved at nedfælde procedurerne for autentificering af euromønter og håndtering af
euromønter, der er uegnede til at være i omløb.

På samme tid bestemmes det, at der skal anvendes fælles procedurer for autentificering af
euromønter og ordninger for de nationale myndigheders kontrol af disse procedurer. Disse
forslag styrker indsatsen mod forfalskning, og derfor stemte jeg for de relevante
bestemmelser og for betænkningen som helhed.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Løkkegaard-betænkningen
om journalistik og nye mediers rolle i forbindelse med dannelsen af et egentligt offentligt
rum i Europa. Som vi hele tiden siger, skal vi hurtigst muligt have bugt med afstanden
mellem de europæiske institutioner og offentligheden. Vi skal i denne forbindelse huske
på det deprimerende lave fremmøde ved valget til Europa-Parlamentet. Og vi skal bemærke,
at samtlige indikatorer for europæernes tillid til den europæiske integration synes at blinke
rødt for øjeblikket. Den seneste Eurobarometerundersøgelse er særdeles sigende i denne
henseende, hvor over halvdelen af de adspurgte så negativt på deres lands medlemskab af
EU. Det interessante er, at forventningerne på samme tid er høje, eftersom over 80 % af
dem siger, at EU er – ikke en løsning, men løsningen – på de eksisterende problemer.

For bedre at kunne forklare, hvad Europa laver, og hvordan og med hvilke midler det gør
det, og dermed skabe mindre skuffelse, skal bedre kommunikation og mere dækning af
europæiske nyheder prioriteres.Jeg holder dog fast ved, som det understreges i den tekst,
vi har vedtaget, at denne opgave skal løses i et klima præget af tillid med respekt for
journalisternes frihed og den redaktionelle uafhængighed.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Størstedelen af de ændringsforslag,
som Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance har stillet, blev vedtaget i Kultur-
og Uddannelsesudvalget, hvor betænkningen blev vedtaget med 24 stemmer for, tre imod
og en hverken/eller.

De fleste af disse ændringsforslag blev indarbejdet i kompromisændringsforslagene. Dette
var tilfældet i punkt 33, i hvilket det fastsættes, at EU-institutionerne bør bidrage til at
decentralisere EU's kommunikationspolitik for at give den en lokal og regional dimension,
og i punkt 36, i hvilket det understreges, at der bør foretages en undersøgelse med henblik
på at skabe interparlamentariske forhold mellem nationale eller regionale parlamenter og
Europa-Parlamentet.

I dag har vi stemt om et alternativt beslutningsforslag stillet af S&D og støttet af PPE og
ALDE. De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance støttede de ændringer, der er blevet
foretaget, så vi støttede i sidste ende også betænkningen.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Det er rigtigt at forsøge at forklare de europæiske
borgere, hvad EU og alle dets organer laver, og hvilket formål de tjener.

Vi bør i særdeleshed sigte mod at få borgerne til at spille en central rolle, hvilket også er
ensbetydende med at give dem lov til at vælge, hvem der skal repræsentere dem. Selv i dag
udpeges dem, der beklæder de vigtigste stillinger såsom den højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender, formanden for Kommissionen og formanden for Rådet, uden nogen
som helst medvirken fra borgernes side. De nationale medier bør opmuntres til at bringe
nyheder om de aktiviteter, som Europa-Parlamentets medlemmer udøver, idet de vælges
direkte af europæerne og derfor repræsenterer dem.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, som foreslår
måder, hvorpå vi kan øge borgernes bevidsthed om EU's politikker og beslutningstagning
ved anvendelse af de forskellige tilgængelige medier. Som folkevalgt repræsentant mener
jeg, at det er vigtigt, at medlemmerne af offentligheden kan se, hvordan EU's politikker
påvirker deres liv i dagligdagen, og derfor har jeg støttet denne betænkning.

Betænkning af Slavi Binev (A7-0212/2010), László Surján (A7-0240/2010), Salvatore
Iacolino (A7-0209/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Dette var en teknisk og ukontroversiel
betænkning, og vi, De Grønne, har støttet den.

8. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

9. Godkendelse af protokollen fra det foregående møde

Formanden.   – Jeg erklærer mødet for genoptaget.

Protokollen fra mødet i går er omdelt. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg den som
godkendt.
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(Protokollen fra foregående møde godkendtes)

10. Sagen Sakineh Mohammadi-Ashtiani (indgivne beslutningsforslag): se
protokollen

11. Romaernes situation i Europa (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelsen fra Rådet og Kommissionen
om romaernes situation i Europa. Jeg vil gerne byde velkommen til formanden for Rådet,
hr. Chastel, Kommissionens næstformand, fru Reding, og kommissæren med ansvar for
beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, hr. Andor. Den
første, der får ordet, er hr. Chastel på vegne af Rådet.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! EU's værdier og principper fastlægges klart i traktaterne og i chartret om
grundlæggende rettigheder, som blev bindende med Lissabontraktatens ikrafttræden.

Respekt for retsstatsprincipperne og respekt for menneskerettighederne, herunder
rettighederne for de personer, der tilhører et mindretal, indtager en fremtrædende plads i
disse tekster. Rådet bekræfter derfor sit engagement over for disse værdier.

Rådet har ved flere lejligheder givet udtryk for sin støtte til foranstaltninger med henblik
på at fremme romaernes integration. Vores stats- og regeringschefer har faktisk på deres
møder i Det Europæiske Råd anerkendt den meget særlige situation, som romaerne befinder
sig i i EU, og har opfordret medlemsstaterne og EU til at gøre alt, hvad de kan, for at fremme
deres integration.

Det er nu 10 år siden, at Rådet vedtog et omfattende direktiv, som forbød forskelsbehandling
begrundet i racemæssig eller etnisk baggrund inden for en række områder, herunder
betingelserne for adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, social beskyttelse, herunder
socialsikring og sundhedspleje, uddannelse og levering af varer og tjenesteydelser, herunder
boliger. Alle etniske grupper, og dermed naturligvis også romaerne, er beskyttet af dette
direktiv. Endelig indeholder direktivet en bestemmelse om positiv særbehandling, som
giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller vedtage særforanstaltninger for at
forhindre eller afhjælpe ulemper, der skyldes personers racemæssige eller etniske baggrund.

Nogle her i salen deltog i det andet europæiske romatopmøde, der blev afholdt i Córdoba
i april. Rådet så meget positivt på denne vigtige begivenhed, som bragte de primære
interessenter sammen. I forlængelse af topmødet vedtog Rådet i juni en række konklusioner
under overskriften "Fremme af romaernes integration".

Ministrene erkendte enstemmigt, at en stor del af romaerne lever i ekstrem fattigdom og
oplever diskrimination og udelukkelse, hvilket også medfører lave uddannelsesniveauer,
utilstrækkelige boligvilkår, manglende adgang til beskæftigelse samt et svagt helbred, og
romakvinder og -piger står over for særlige vanskeligheder, herunder risikoen for flere
former for diskrimination. I mange tilfælde er førnævnte vilkår blevet markant forværret
i de senere år, og sigøjnerhad og voldelige overfald på romaer tager til.

Vi skal huske på, at mens medlemsstaterne har det primære ansvar for at fremme den
sociale og økonomiske integration af romaerne, tilfører samarbejde på EU-niveau stor
merværdi. Rådet opfordrede således Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme den
sociale og økonomiske integration af romaerne inden for rammerne af EU-institutionernes
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afgørelser og henstillinger ved at sikre en mere effektiv anvendelse af eksisterende politikker
og instrumenter.

På dette område er ansvaret fælles. Det er op til alle de involverede parter at fremme
romaernes integration i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, og Rådet skal
deltage heri. Rådet lagde ligeledes vægt på betydningen af at sikre aktiv inddragelse af
civilsamfundet, de lokale myndigheder og romaerne selv.

Jeg vil endvidere gerne påpege de særforanstaltninger, der i den senere tid er blevet iværksat
af både Europa-Parlamentet og Rådet for at lette den sociale integration af mindre
begunstigede borgere. Vi nåede for kort tid siden frem til en aftale under førstebehandlingen
om at ændre bestemmelserne om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. I henhold
til disse bestemmelser vil det nu være muligt at yde bistand til boligforbedringer i de mest
marginaliserede samfund i Europa, som mange romaer tilhører.

De to institutioner nåede til afgørende enighed om, at disse foranstaltninger altid skal
iværksættes som led i en integreret tilgang. Denne tilgang omfatter bl.a. tiltag inden for
uddannelses- og sundhedsområdet, det sociale område, beskæftigelses- og
sikkerhedsområdet samt desegregeringsforanstaltninger.

Endelig skal jeg understrege, at det ligeledes er muligt at finansiere tiltag til bekæmpelse af
diskrimination generelt gennem Den Europæiske Socialfond.

EU skal tilvejebringe et sikkert miljø, hvor forskelle respekteres, og de mest sårbare beskyttes.
Dette fastsættes i Stockholmprogrammet, som Det Europæiske Råd vedtog i december
2009. Foranstaltningerne til bekæmpelse af diskrimination og fremmedhad skal føres
energisk videre. Romasamfundet nævnes udtrykkeligt i Stockholmprogrammet, i henhold
til hvilket medlemsstaterne skal gøre en samordnet indsats for fuldt ud at integrere sårbare
grupper.

Som alle EU-borgere skal romaerne have lov til at bevæge sig frit og ret til beskyttelse, og
de må ikke udsættes for diskrimination af nogen art.

På et tidspunkt, hvor vores samfund er fanget i en økonomisk krise, skal vi passe på ikke
at gøre dem blandt vores medborgere, der er mest udelukket, til syndebukke. I denne
henseende er det vigtigt at have en klar og ærlig forståelse af årsagerne til samt virkningerne
af og omkostningerne ved social udelukkelse. Hvad kan en befolkning uden uddannelse,
bolig, sundhedspleje og – værre endnu – beskæftigelse gøre? For at lette romaernes
integration skal vi udvikle en integreret tilgang, som er i overensstemmelse med den
europæiske lovgivning og de europæiske værdier, og som interessenterne inddrages aktivt
i.

Romaernes situation er med i trioformandskabets arbejdsprogram, som Rådet vedtog i
december 2009, og det belgiske formandskab har gjort en dyd ud af at tage spørgsmålet
om romaernes integration op ved flere lejligheder.

Første gang i anledning af konferencen om børnefattigdom, der blev afholdt den
2. september. Dernæst på topmødet om lighed, der efter planen vil blive afholdt den
14.-16. november, og især når man på dette topmøde tager fat på spørgsmålet om lighed
og mangfoldighed i beskæftigelsen. Endelig på konferencen om hjemløse, der er planlagt
den 9.-10. december, og på mødet i den integrerede platform for romaernes integration,
der afholdes om kort tid, fra den 7. til den 17. september. Endelig vil Rådet for Den
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Europæiske Union, som varslet på mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 26. juli,
fortsat overvåge spørgsmålet om romaernes integration.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Lad mig lægge ud med
at takke mine kommissærkolleger, László Andor og Cecilia Malmström, for vores team
har arbejdet meget tæt sammen om romaspørgsmålet i de seneste uger. Takket være dette
samarbejde har Kommissionen været i stand til at indtage en klar og afbalanceret holdning
til sagen over sommeren, og det har i dag fået kommissærkollegiets fulde opbakning.

Jeg vil også gerne takke formand Barroso, som jeg gennem sommeren har arbejdet tæt
sammen med om denne sag parallelt med situationens udvikling i Frankrig. Det var i fuld
enighed med formanden, at jeg den 25. august offentligt tog stilling til romaernes situation
i Frankrig og til behovet for at opretholde europæisk lovgivning og de rettigheder og
principper, der fastsættes i chartret om grundlæggende rettigheder.

Kommissionens linje – der, som De som politikere ved, altid skal passe på ikke at blive
instrumentaliseret af de nationale partipolitiske diskussioner – har været konsekvent
gennem de seneste uger.

For det første har medlemsstaterne ansvaret for den offentlige orden og deres borgeres
sikkerhed på deres nationale territorium. Det betyder, at medlemsstaterne på trods af den
vigtige ret til fri bevægelighed er nødt til at iværksætte foranstaltninger over for de
EU-borgere, der overtræder loven. Der må ikke finde straffrihed sted under dække af de
europæiske principper om fri bevægelighed. Under visse forhold kan medlemsstaterne
endda sende EU-borgere, der har overtrådt loven, hjem igen, under forudsætning af at de
overholder proportionalitetsprincipperne og de proceduremæssige
beskyttelsesforanstaltninger, der er knæsat i direktivet fra 2004 om fri bevægelighed i EU.

For det andet må ingen borger i EU gøres til mål for repressive handlinger blot for at tilhøre
et etnisk mindretal eller en bestemt nationalitet. Dette fastsættes klart i EU's charter om
grundlæggende rettigheder, som forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet eller
etnisk oprindelse, og som specifikt forbyder kollektive udvisninger. Der må således ikke
finde kollektiv afstraffelse sted i Europa og ingen brændemærkning af etniske grupper.
Alle mennesker har deres egne rettigheder og dermed også deres egne forpligtelser.

For det tredje er den sociale og økonomiske integration af romaerne – og som De alle ved,
er dette det største etniske mindretal i Europa med 10-12 mio. medlemmer – en udfordring
for samtlige 27 medlemsstater, både for oprindelseslandene og for romaernes værtslande.
I henhold til subsidiaritetsprincippet er det medlemsstaternes ansvar at sikre adgang til
bolig, uddannelse, sundhedspleje og beskæftigelse, men på samme tid har EU-institutionerne
- i over et årti nu – opstillet strategier og politikker med henblik på at støtte den nationale
indsats finansielt, navnlig via Den Europæiske Socialfond, førtiltrædelsesinstrumentet og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som for nylig er blevet ændret, så den kan
dække boliger til romaerne.

Det er meget vigtigt at understrege, at for Kommissionen er den sociale og økonomiske
integration af romaerne ikke blot et spørgsmål, der skulle behandles i august. Det er et
spørgsmål, der skal behandles hver eneste dag og hvert eneste år. Kommissær Andor og
jeg selv forelagde tidligere på året, den 7. april, en strategisk meddelelse om romaerne –
den første nogensinde i EU. Med udgangspunkt deri afholdt vi et ministermøde i Córdoba
sammen med romaorganisationerne. Som formand Barroso sagde her til morgen, var der
kun tre ministre til stede på mødet.
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De væsentligste retlige og politiske spørgsmål, der er blevet rejst som følge af de tiltag,
Frankrig traf i sommer, er blevet vel opsummeret i et detaljeret notat, som kommissær
Andor, kommissær Malmström og jeg selv forelagde for kommissærkollegiet i sidste uge,
og som blev godkendt i dag.

Lad mig bringe Dem ajour med, hvor vi står i dag. Allerførst ser jeg en væsentlig udvikling
takket være de seneste ugers meget intense dialog mellem Kommissionen og de franske
myndigheder. Jeg mente, det var afgørende at få det gjort klart, at det i Frankrig ikke var
hensigten at iværksætte målrettede foranstaltninger mod romasamfundet, da sådanne
målrettede foranstaltninger ville have været i strid med de grundlæggende værdier og
rettigheder, som EU er baseret på.

Det er derfor, det var så vigtigt, at den franske minister Éric Besson kom til Bruxelles i sidste
uge til et møde med Cecilia Malmström og jeg selv. Han forsikrede os offentligt om, at de
franske myndigheder behandler alle borgere ens, at der ikke er iværksat målrettede
foranstaltninger mod romaerne eller nogen som helst anden gruppe, og at de franske
myndigheder vil gøre deres bedste for at handle i fuld overensstemmelse med
EU-lovgivningen. Jeg ser denne forsikring givet af en fransk minister som en meget positiv
udvikling.

I mellemtiden har Kommissionens tjenestegrene – GD Retlige Anliggender og Juridisk
Tjeneste – kontrolleret de franske myndigheder på et teknisk niveau siden sidste fredag for
at se, om det, der blev sagt, afspejler den juridiske virkelighed i landet.

Kommissionens tjenestegrene har identificeret en række punkter, hvor de franske
myndigheder skal komme med supplerende oplysninger, og hvor de vil få behov for aktiv
bistand fra Kommissionens tjenestegrenes side for at sikre, at deres tiltag nu og i fremtiden
er helt på linje med EU-lovgivningen.

Kommissionen har siden 2008 over for Frankrig insisteret på, at direktivet om fri
bevægelighed i EU skal gennemføres i sin helhed, herunder også direktivets
proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger og dem, der vedrører rettigheder og
forpligtelser, som ikke var fuldt gennemført i fransk lovgivning.

Selv om disse beskyttelsesforanstaltninger delvist er gennemført i Frankrig i kraft af
domstolenes retspraksis – og De har på det seneste set, at domstolene har truffet afgørelser
med udgangspunkt i EU-direktivet, selv om dette direktiv ikke er blevet gennemført i fransk
lov – har vi været helt klare over for de franske myndigheder og sagt, at direktivets
gennemførelse i lovgivningen vil forbedre retssikkerheden i spørgsmål om fri bevægelighed
i lighed med dem, vi oplevede i sommer.

Derfor sendte jeg efter kollegiets møde i dag en skrivelse til de franske myndigheder, hvor
jeg insisterer på disse aspekter. Andre medlemsstater, der befinder sig i lignende situationer,
vil naturligvis få den samme bistand.

Noget af det, vi skal lære af udviklingen i sommer, er, at romaernes integration er en
udfordring, der skal forblive på den politiske dagsorden i samtlige medlemsstater. Derfor
er Cecilia Malmström, László Andor og jeg selv blevet enige om fem foranstaltninger, som
kommissærkollegiet netop har godkendt.

For det første vil vi for at sikre, at alle de foranstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter
vedrørende romaerne, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om fri bevægelighed,
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ikkeforskelsbehandling og chartret om grundlæggende rettigheder, overvåge og evaluere
de fremskridt, som medlemsstaterne gør med hensyn til disse spørgsmål.

For det andet vil vi nedsætte en roma-taskforce på seniorniveau, som skal se nærmere på,
hvordan medlemsstaterne følger op på Kommissionens strategiske meddelelse om romaerne
af 7. april. Den vil bl.a. strømline, evaluere og opstille referenceværdier for anvendelsen
og effektiviteten af EU-midlerne til integration af romaerne i samtlige medlemsstater og
identificere underbyggende mangler i anvendelsen af disse midler. Det gør vi ganske enkelt
fordi, vi gerne vil have kendskab til og bevis for tilfælde, hvor disse midler (a) ikke anvendes,
eller (b) hvis de anvendes, ikke anvendes korrekt.

Taskforcens første konklusioner vil blive forelagt kollegiet inden årets udgang, og jeg vil
holde Parlamentet og Rådet underrettet om disse.

For det tredje opfordrer jeg formandskabet til hurtigst muligt at afholde et kæmpe møde
mellem RIA-Rådet og sikkerheds- og socialministrene med henblik på at fastlægge en mere
målrettet anvendelse af nationale og supplerende EU-midler til fremme af den sociale og
økonomiske integration af romaerne. Dette møde i Rådet bør følges op af årlige møder på
ministerniveau, for vi har haft nedslående erfaringer med medlemsstater, der ikke selv tager
ansvaret for at ændre tingene på deres territorium. Vi er nødt til at bringe dem sammen,
officielt og offentligt, og vi er nødt til at skubbe dem i den rigtige retning.

For det fjerde vil jeg opfordre de kommende rådsformandskaber til at tage fat på de
prioriteter, der opstilles i den køreplan, som blev vedtaget sidste juni af den europæiske
platform for integration af romaer. I den forbindelse bør dialogen med romasamfundets
repræsentanter intensiveres. Det næste platformmøde vil blive afholdt under det ungarske
formandskab.

For det femte vil vi også opfordre medlemsstaterne til at se nærmere på problemet med
menneskehandel, som romaerne er særdeles udsat for, med bistand fra Kommissionen og
om nødvendigt fra Europol og Eurojust.

Jeg skal nu give ordet videre til László Andor, som vil tale om et vigtigt emne, nemlig
anvendelsen af midler fra Den Europæiske Socialfond til integrationen af romaer.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Som næstformand Reding
netop understregede, er EU baseret på grundlæggende rettigheder og værdier, og
Kommissionen er fuldt ud engageret i at beskytte romaernes grundlæggende rettigheder
og deres fulde sociale og økonomiske integration i vores samfund.

Det andet punkt, jeg gerne vil understrege, er, at romaernes integration er EU's og
medlemsstaternes fælles ansvar. En vellykket social og økonomisk integration af romaerne
kræver et stærkt engagement baseret på samarbejde mellem alle de berørte parter, nemlig
Kommissionen, medlemsstaterne, de lokale regeringer, ngo'erne og de internationale
organisationer.

Kommissionen ventede ikke på den seneste tids meget uheldige hændelser, før den greb
ind. Den 7. april i år skitserede Kommissionen en bred strategisk tilgang i sin første politiske
meddelelse nogensinde om social og økonomisk integration af romaer i Europa. Den
opstiller prioriteter for Kommissionens og medlemsstaternes indsats på en lang række
områder vedrørende integration af romaer.
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Kommissionen ønsker at forbedre instrumenternes og politikkernes effektivitet både
indholdsmæssigt og proceduremæssigt og understreger betydningen af et tættere samarbejde
mellem EU, de nationale og internationale aktører og romasamfundene.

Meddelelsen bekræfter også Kommissionens ønske om at bistå medlemsstaterne og opfordre
dem til at udnytte strukturfondenes potentiale fuldt ud til at støtte den sociale og
økonomiske integration af romaer.

EU's strukturfonde udgør en yderst anvendelig økonomisk løftestang til støtte af den
nationale indsats for at forbedre romaernes situation. Af de 27 medlemsstater har
12 medlemsstater – herunder gamle og relativt nye medlemsstater – indført
støtteprogrammer, som er målrettet mod romaerne og andre sårbare grupper, med et
samlet beløb på 17,5 mia. euro, herunder 13,3 mia. euro fra Den Europæiske Socialfond.

Eksemplerne på projekter omfatter græsrodsbevægelsers indsats for at fremme
beskæftigelsen af romaer og udviklingen af en ny læseplan for romastudier i skolerne.

Derudover sagde næstformanden også, at EFRU blev ændret i maj i år, og at fonden nu kan
anvendes til at renovere boliger i landområderne, hvor mange romaer bor.

Integrationen af romaer er også et vigtigt politisk kriterium for medlemskab af EU, og EU
støtter i denne forbindelse kandidatlande og mulige kandidatlande gennem
førtiltrædelsesinstrumenterne.

For øjeblikket gennemfører eller planlægger Kommissionen at gennemføre projekter til
en værdi af 50 mio. euro, som udelukkende eller delvist er målrettet mod romaerne.

Kommissionen har afholdt arrangementer på højt plan i medlemsstaterne med store
romamindretal for at sikre bedre anvendelse af EU-midlerne til integration af romaerne. I
Ungarn afstedkom dette en dialog mellem de nationale myndigheder og romaerne i
kommissionsregi.

Til oktober afholdes en ny række arrangementer på højt plan i Rumænien med deltagelse
af kommissær Cioloş og jeg selv.

Endelig gennemfører Kommissionen på Parlamentets foranledning et pilotprojekt
vedrørende paneuropæisk koordinering af metoder til integration af romaer. Dette projekt
omfatter tre indsatsområder, nemlig pasnings- og undervisningsfaciliteter for små børn,
selvstændigt erhverv og mikrokredit og oplysningskampagner. De tilknyttede aktiviteter
blev indledt i maj 2010.

Der er EU-midler og -instrumenter til rådighed til at hjælpe med at løse de følsomme
juridiske, menneskelige og praktiske problemer, der er forbundet med integrationen af
romaer. Vi i Kommissionen er klar til at gøre vores yderste for at løse disse. Jeg tror fuldt
og fast på, at Europa 2020 er den rigtige ramme for bekæmpelsen af fattigdom og dermed
også for forbedringen af romabefolkningens levevilkår i Europa.

Lad os stå fast ved vores principper, modstå nemme, men falske løsninger og tackle dette
problem sammen i solidaritetens ånd.

Lívia Járóka,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det glæder mig, at EU's institutioner
ser ud til at være så lydhøre over for romaernes situation i dag. Derfor er det en skam, at
de politiske beslutningstagere fra alle sider af det politiske spektrum synes at bruge
romaspørgsmålet som et våben mod deres modparter.
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Vi er alle enige om, at den frie bevægelighed er et af de grundlæggende principper i
fællesskabsretten, og accepterer, at denne rettighed ikke er ubetinget. Som Kommissionen
bekræftede, har alle EU-medlemsstater ret til at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger over
for udlændinge, der bor på deres område. EU's kerneværdier såsom ikkeforskelsbehandling,
tolerance og solidaritet skal respekteres fuldt ud, og enhver udvisning af EU-borgere skal
ske efter vurdering af hver enkelt sag og med udgangspunkt i korrekte domstolsafgørelser
eller med alle de berørte personers frie, fuldstændige og oplyste samtykke. Som
Kommissionen sagde, bør ingen udvises, bare fordi de er romaer.

Politiske holdninger og retsafgørelser er to forskellige ting. Vi synes måske, at disse
udvisninger er afskyelige eller langt ude, og vi skal gøre opmærksom på de
beskyttelsesforanstaltninger og principper, der skal handles efter, men det er udelukkende
Kommissionens ansvar at bedømme legitimiteten af de foranstaltninger, Frankrig har
iværksat. Storstilede hjemsendelser kan virke frastødende, men virker endnu mere
frastødende i lyset af de seneste årtiers tomme ord om menneskerettighederne, hvor der
teknisk set ikke er blevet gjort noget som helst for at afhjælpe romaernes forfærdelige
fattigdom ud over fremsættelsen af et par kolde, monotone bemærkninger om
ikkeforskelsbehandling og tolerance, når det var politisk fordelagtigt.

Vi, de europæiske romaer, afviser den politiske misbrug og fejlfortolkning af vores
problemer. Romaerne skal selv sætte dagsordenen vedrørende dem selv for at afsløre
problemerne og angive, hvilke handlinger og foranstaltninger der skal iværksættes. Som
Parlamentet – og mere specifikt De Kristelige Demokrater – flere gange har proklameret,
er romaernes fattigdom og sociale udstødelse et europæisk problem, som kræver en egen
strategi. Der er behov for en fælles europæisk løsning til et fælles europæisk problem.

Den strategi skal tackle de økonomiske aspekter af den sociale udstødelse af såvel romaer
som ikkeromaer, herunder strukturel arbejdsløshed, lave kvalifikationer, tilholdssteder i
yderst ufordelagtigt stillede mikroområder og barrierer for selvstændig erhvervsvirksomhed
– alle disse problemer, som vores folk undslipper, når de udvandrer.

(Formanden fratog taleren ordet)

Hannes Swoboda,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg er dybt skuffet – og det er
min gruppe også – over det, som Kommissionen har sagt i dag.

Først hr. Barroso. Hr. Barroso har været mindre kritisk over for de iværksatte
foranstaltninger end mange ministre i den franske regering. Det er en skandale. Det,
fru Reding sagde, var ikke et klart svar. Jeg og mange andre europæiske borgere vil gerne
vide, om den franske regering har overtrådt loven eller ej? Flere uger efter at
foranstaltningerne er blevet iværksat, kan De ikke bare sige, at De vil se nærmere på det.
Sig ja eller nej, men giv os et klart svar.

De tror på alt det, de franske ministre sagde, efter at de allerede havde iværksat
foranstaltningerne. De kom ikke til os først. De udviste først de pågældende personer og
sagde så til Dem, at de er retfærdige og ikke vil forskelsbehandle nogen. Jeg mener, det er
skandaløst for en kommissær at stå her i dag og sige sådan noget. Det er ikke i
overensstemmelse med Deres faktiske overbevisninger eller de resultater, De har opnået
hidtil. Jeg er derfor dybt skuffet over, at De, hvad dette spørgsmål angår, vil snyde Dem så
føjeligt uden om.

(Bifald)
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De er slet ikke bevidst om det ansvar, De påtager Dem, for om få uger vil det næste land –
Italien måske, eller måske Ungarn eller et helt tredje land – sige: "Vi fratager disse mennesker
deres borgerskab. Hvis de er statsløse, vil de blive indlogeret i lejre et eller andet sted."
Grunden er lagt, og Kommissionen siger ingenting. Jeg mener, det er en skandale, og min
gruppe mener, det er uacceptabelt.

(Bifald)

Renate Weber,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Efter
Anden Verdenskrig forbød folkeretten masseudvisninger og deportering. Menneskeheden
havde allerede lidt nok under sådanne barbariske politikker.

I 2010 er det Frankrig, landet, der gav liv til menneskerettighederne, der handler fordækt.
Det udnytter uvidenheden blandt romaerne, Europas mest sårbare befolkningsgruppe, og
betaler dem 300 euro pr. voksen og 100 euro pr. barn, hvis de forlader landet. Den franske
regering hævder, at dette er frivillig hjemsendelse, og betegner kynisk dette skandaløse køb
af romaernes samvittighed som humanitær bistand.

Der er ikke blevet gjort noget stort nummer ud af, at myndighederne har taget fingeraftryk
af de voksne og endda af børnene, eller at mange af romaerne ikke gav deres frie samtykke
i fuld viden om konsekvenserne, hvilket også FN's komité for afskaffelse af
racediskrimination har fastslået, og det er et klart brud på europæisk og international
lovgivning.

Italien fulgte imidlertid det selvsamme mønster for to år siden, men Kommissionen har
foretrukket at tie stille om sagen, og derfor bærer Kommissionen en del af ansvaret for
denne nye bølge af romadeporteringer i Europa.

Kommissionen skal nu vise, at den virkelig er princippernes og de grundlæggende
rettigheders vogter i EU og håndhæver af EU's love.

(Bifald)

Hélène Flautre,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, fru Reding! Jeg må sige, at
jeg fuldt ud deler hr. Swobodas og fru Webers bestyrtelse. Det er ganske forbløffende, at
De efter de forskellige møder, De har kunnet afholde, og de dokumenter, De har modtaget,
på dette stadie fortsat kun er på vej til at erkende – eller snarere ikke erkender – den franske
regerings klare overtrædelser i forbindelse med udvisningen af romaerne. Og det er ikke
noget nyt. For et år siden indgav en gruppe frivillige organisationer et andragende om sager,
der rejses igen i dag, herunder den manglende overholdelse af fristen på en måned, før
europæiske borgere sendes tilbage, som fastsættes i direktivet om fri bevægelighed.

For så vidt angår retten til personlig undersøgelse af forholdene, mener jeg ikke, De har
brug for yderligere ekspertudtalelser for at konkludere, at når ordrer om eskortering til
grænsen, som alle er stilet til den samme, uddeles en masse i en lejr, er der ikke tale om
hensyntagen til personlige forhold. Er seksårige børn en trussel mod den offentlige orden?
Har De virkelig behov for flere beviser, når retsvæsenet og de franske domstole har pådømt
denne sag, og den franske regering anvender en ekstremt bred og ulovlig fortolkning af,
hvad en trussel mod den offentlige orden er?

Hvis De har brug for dommere, eksperter eller ngo'er, kan vi komme med dem. Men stop
denne fornægtelse af virkeligheden og denne manglende opfyldelse af Deres forpligtelser!
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Den forhandling, der fandt sted her til morgen, var en skændsel. Vi hørte lederen af
Europa-Parlamentets største politiske gruppe tale om romaerne i forbindelse med
traktortyveri i hans lokalområde. Vi hørte under denne forhandling om romaerne
José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand, tale om de europæiske borgeres
sikkerhedsmæssige behov. Med andre ord stimuleres og næres tendensen til automatisk
at associere romaerne med kriminalitet, prostitution og menneskehandel på højeste plan
af Europas politiske ledere.

Dermed sætter de de grundlæggende rettigheder og selve pointen med Europa over styr.
Som hr. Cohn-Bendit sagde her til morgen, er dette en test af Dem, fru Reding. Det er en
test af Lissabontraktaten og en test af Deres relevans. Vil De i denne situation kunne bevise,
at chartret om grundlæggende rettigheder er noget som helst andet end humbug? Det er
Deres ansvar, det er Deres pligt, og det er nu, dette skal frem.

(Bifald fra venstre)

Timothy Kirkhope,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Som tidligere
indvandringsminister i Det Forenede Kongerige støtter jeg og min gruppe helhjertet
princippet om lige rettigheder og lige muligheder for alle. Jeg er enig med min gruppes
formand, Michał Kamiński, der her til morgen sagde, at dette kontinent aldrig må genoplive
den tidligere nationalismes spøgelser, og at det, at EU er et område med frihed og tolerance,
er dets største succes. Vi skal være stolte af det, men vi må aldrig forlede os selv til at tro,
at vi ikke stadig har enorme problemer.

Dette spørgsmål kræver uden tvivl forhandling, overvejelse og tiltag omkring den måde,
hvorpå vi behandler mindretalsgrupper, hvorpå vi bedre kan integrere romaerne, og
proportionaliteten mellem de nationale regeringers og EU's rettigheder og beføjelser. Jeg
mener dog også, at vores EU er bygget på retsstatsprincipperne.

Det er ganske vist et parlamentsmedlems ret at rejse begrundede bekymringer her under
forhandlingerne, men jeg skal anmode os om at vente, indtil Kommissionen som
traktaternes vogter rent faktisk kommer med en formel afgørelse i sagen. Så kan vi komme
med vores informerede kritik baseret på alle kendsgerninger og beslutte, hvordan vi skal
fokusere på at integrere romaerne bedre i Europa, i stedet for på forhånd at fordømme en
medlemsstat.

Cornelia Ernst,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer!
Romaernes såkaldt frivillige udvandring fra Frankrig er et klart eksempel på udvisning –
og det af den største og ældste befolkningsgruppe, der udgør et mindretal i EU. Dette vil
opmuntre dem på den politiske højrefløj, den ekstreme højrefløj. Vi bliver nødt til at afvise
dette – også her i Europa-Parlamentet. Det er ekstremt vigtigt.

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre kræver derfor, at der
sættes en stopper for disse deporteringer. Fru Reding! Jeg ville også gerne have haft Dem
til først at opfordre os til at kræve, at der sættes en stopper for disse deporteringer, og så
alt det, der følger derefter. Præsident Sarkozys regering overtræder EU-lovgivningen, for
den deporterer de romaer en masse, der kommer fra EU-medlemsstater, uden at behandle
de enkelte sager, den krænker princippet om fri bevægelighed, overtræder chartret om
grundlæggende rettigheder og chartrets bestemmelser om lige behandling.

Jeg mener helt ærligt, at tiden endelig er inde til at gribe ind. Vi har allerede drøftet problemet
adskillige gange. Vi er nu nødt til at iværksætte virkelige foranstaltninger, der kan ændre
på tingene.
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Romaerne hører hjemme i Europa. De er en del af Det Europæiske Fællesskab, og det skal
de blive ved med at være. Det skal vi sørge for. Vi er derfor også kritiske over for udvisningen
af romaer i Tyskland, Østrig, Sverige, Italien, Belgien og andre lande i det vestlige Balkan.
Vi har brug for en integreret europæisk strategi og én for alle romaer, ikke kun for nogle
af dem. Det skal vi kæmpe for.

Mit sidste punkt er, at den europæiske idé om solidaritet og selvbestemmelse skal være
fremherskende i vores omgang med romamindretallet, for ellers er der slet ikke nogen idé.

Mario Borghezio,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har
lyttet til angrebene på den franske regering ligesom dem, der tidligere vedrørte den italienske
regering, og nogle meget kraftige angreb på Kommissionen. Disse beskyldninger er rent
faktisk fuldstændig falske.

Jeg har ikke hørt nogen som helst henvisning til de statistikker, som de franske
politimyndigheder har fremlagt, der viser, at på de 18 måneder, der fulgte efter romaernes
udvandring fra Bulgarien og Rumænien, steg antallet af tyverier med over 250 %. I denne
forbindelse burde Rumænien og Bulgarien måske tvinges til at besvare nogle spørgsmål,
efter at de meget uansvarligt fik lov til at komme med i EU, uden at dette problem var blevet
løst først.

Vi skal også tale lige ud af posen til de mennesker, der kommer som gæster fra andre stater.
Vi skal fortælle dem, at de skal respektere borgerne i deres værtsstater og ikke gå ulovligt
ind i deres huse og udøve handlinger, der er upassende for gæster. De skal respekteres, og
de skal beskyttes – med de ord, som dem, der taler om højtravende principper, benytter –
men vi skal også tage hensyn til ofrene for deres forbrydelser. De andre ærlige EU-borgere,
der – måske med god grund – ikke altid er glade for at have romaer som naboer.

Det er de ubehagelige kendsgerninger, som størstedelen af borgerne og befolkningen er
enig i, og som visse godgørere ikke har mod til at indrømme, for sandheden er, at man
nogle gange også skal have det politiske mod til at sige …

(Formanden fratog taleren ordet)

Bruno Gollnisch (NI),    – (FR) Hr. formand! Jeg forsvarer ikke den franske regering.
Hr. Sarkozy og hr. Hortefeux har begge været medlem af Europa-Parlamentet. De burde
have vidst, at de traktater, de støttede – Maastrichttraktaten, Amsterdamtraktaten,
ratifikationstraktaten og Lissabontraktaten, i forbindelse med hvis udformning Nicolas
Sarkozy praler af at have spillet en væsentlig rolle – ville åbne vores grænser for enhver,
der ønsker at komme og slå sig ned i vores land.

På trods af dette blev jeg overrasket og forbløffet først over mine kollegers fejlfortolkning
af den juridiske situation, eftersom de har glemt, at EU-borgere fra Central- og Østeuropa
endnu ikke er definitivt berettigede til at slå sig ned i vores land, og den ret får de først i
2013.

Dernæst taler folk om et undertrykt mindretal, men tror De virkelig på, at romaerne gennem
seks århundreder ikke er blevet integreret i de central- og østeuropæiske lande, de lever i,
bare fordi rumænerne, bulgarerne og ungarerne er nogen slemme nogen, eller fordi de er
blevet forfulgt af slovakkerne, tjekkerne, slovenerne og serberne?

Deres hellige attitude udgør faktisk en anden form for racisme, nemlig mod de oprindelige
indbyggere, der, ligesom indbyggerne i mit land, bliver jeg nødt til at sige, ikke vil have
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12 mio. romaer til at komme og slå sig ned i landet. Den eneste løsning er, som De selv
har foreslået, at forlade dette Europa.

(Bifald)

Manfred Weber (PPE)    – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Det var ikke nogen
tilfældighed, at vi, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), lod
vores kollega, fru Járóka, der er romamindretallets eneste repræsentant her i Parlamentet,
tale først i dag. Det skyldes, at PPE-Gruppen meget hellere vil tale om folkenes problemer
i dag. Vi vil ikke lave et politisk show – vi er ligeglade med hr. Sarkozy – vi vil drøfte de
problemer, vi står over for med hensyn til romamindretallet, og hvordan vi kan hjælpe
dem.

Det er også udgangspunktet for vores beslutning. Hr. Swoboda sagde, at det er en skandale,
at Kommissionen har draget denne konklusion. Det eneste, jeg kan sige til det, er, at det
selvfølgelig er en skandale for Dem, fordi Kommissionen ikke tilslutter sig det politiske
show, De vil gøre dette til, og er kommet med en seriøs bemærkning til situationen.

For det andet, for så vidt angår den frie bevægelighed, er alt allerede blevet sagt. Vi har klare
grundregler i EU. Den frie bevægelighed er ikke uden grænser. Den kan begrænses
individuelt, og det er også det, der er blevet gjort i Frankrig.

Mit tredje punkt er faktisk det vigtigste. I den politiske debat om dette emne handler det
om, hvordan vi kan integrere de europæiske mindretal i vores samfund. Hvis vi alle sammen
accepterer, at vi er fordomsfri og tolerante, har vi fælles fodfæste. Hvis vi som et nyt trin
også alle sammen accepterer, at omkring 90 % bevæger sig i retning af flertalssamfundet,
at vi virkelig står sammen og tager integration alvorligt, så er vi også stadig enige. Vi er
splittet i spørgsmålet om, hvordan vi skal håndtere de indvandrere – uanset hvilken form
for indvandrere – der bare ikke accepterer det, som flertalssamfundet har at tilbyde, som
nægter at samarbejde, og som ikke vil acceptere grundreglerne.

Venstrefløjen her i Parlamentet har flere gange fremsat det argument, at vi skal tilbyde disse
mennesker noget. Vi i PPE-Gruppen siger, at indvandrerne også skal acceptere det, vi
tilbyder dem. Hvis ikke man tilføjer dette krav og slår det fast med hårde ord, hvis ikke
man har en stat, der kræver det, så ødelægger man borgernes vilje til at integrere folk, og
man udfører Parlamentets højrefløjs arbejde, hvis ikke man giver staten mulighed for at
anvende denne hårdhed. Det har man også lov til at sige.

(Bifald)

(Taleren accepterede at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149,
stk. 8)

Rui Tavares (GUE/NGL)    – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke min kollega, Manfred
Weber, for at have accepteret dette spørgsmål.

De sagde, at den frie bevægelighed ikke er uden grænser i Europa – og det har De juridisk
set ret i – men at den kan begrænses individuelt.

Hvilken dokumentation har De for, at denne form for deportering sker individuelt, og
hvordan kan De dementere de oplysninger, vi har modtaget både fra pressen og de ngo'er,
der har fulgt dette, om, at det primære kriterium for deportering, ja faktisk det eneste
kriterium, er et etnisk kriterium?
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Manfred Weber (PPE)    – (DE) Hr. formand! Tak for spørgsmålet. Svaret er ganske enkelt.
Spørgsmålet om, hvorvidt en lov er blevet gennemført, besvares i Europa hverken af
politikerne eller journalisterne. I EU er det domstolene, der bestemmer. I EU – og i Frankrig
– har vi en situation, hvor mennesker, der tilhører de berørte romagrupper, kan henvende
sig til domstolene og indgive en klage over dette individuelt. Det er allerede blevet gjort.

Kommissæren har påpeget, at de franske domstole også anvender europæisk lovgivning
som udgangspunkt for deres afgørelser. Det er således ikke journalisterne, der afgør,
hvorvidt en lov er blevet gennemført i dette EU, det er domstolene, og i henhold til
Kommissionens udtalelse er det klart den måde, det fungerer på i Frankrig, ligesom det gør
i de øvrige EU-medlemsstater.

Ioan Enciu (S&D)    – (RO) Hr. formand! Den 24. juni i år bekræftede De i et svar på en
forespørgsel fra Parlamentet, at rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
maler et dystert billede for EU's 12 mio. romaer.

Hvis ikke Kommissionen udtaler sig kraftigt imod den krise, der er blevet udløst af de
franske myndigheders etniske udvisninger, er der stor chance for, at rammeafgørelsen om
bekæmpelse af visse former og udtryk for racisme og fremmedhad ikke bliver til andet end
flotte intentioner. Det samme gælder Stockholmprogrammets handlingsplan, som De
nævnte i Deres tale.

Efter at have påberåbt sig en påstået genopblussen af den etnisk baserede kriminalitet, som
det er umuligt at kontrollere, og tal på hundredtusindvis af romaer, der påstås at true freden
i de vestligt beliggende byer, er det ikke lykkedes de franske myndigheder at komme med
andre argumenter, end at de har fjernet et par hundrede borgere fra de jammerlige forhold
i de midlertidige lejre, som de har overtalt til frivilligt at rejse tilbage til deres hjemlande
mod betaling.

Vi bliver nødt til at acceptere, at der ud over romaerne i Frankrig er et par hundredtusinde
flere romaer i Rumænien, der ignoreres af deres egen regering, men som ikke kan ignoreres
af en strategi, der har til formål at integrere dem og forbedre deres situation inden for
rammerne af et forenet Europa.

Begge situationer skal tackles med en specifik, indbyrdes afhængig tilgang. Spørgsmålet
er ikke, om romaerne kun hører til i Rumænien eller i hele Europa, men hvordan de
integrationsforanstaltninger, der iværksættes på europæisk plan, kan bringes i sammenhæng
med dem, der har til hensigt at forbedre deres situation nationalt. Kommissionen skal gå
fra ord, strategier og kendsgerninger …

(Formanden fratog taleren ordet)

Sophia in 't Veld (ALDE).   – (EN) Hr. formand! I Europa har vi et indre marked, der er
en stor succes. En af hovedårsagerne til dette er, at Kommissionen er meget streng med
hensyn til håndhævelsen af markedsreglerne. Jeg ville imidlertid ønske, at Kommissionen
var lige så streng med hensyn til håndhævelsen af de grundlæggende rettigheder i Europa.

(Bifald)

Det er årsagen til, at min gruppe i den grad insisterede på, at der skulle udpeges en særlig
kommissær for grundlæggende rettigheder. Og det blev Dem. Det, vi forventer af Dem, er
at De skal forsvare, ikke de europæiske regeringer, men derimod de europæiske borgere,
og hvis De ikke bryder Dem om det, De ser, må De ikke blot lukke øjnene over for det, der
sker i Europa. Nej, De skal handle.
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Vi ønsker ikke ord her i Parlamentet fra hverken hr. Barroso eller Dem. Vi ville helt have
kunnet undvære disse forhandlinger, hvis vi var sikre på, at Kommissionen ville håndhæve
reglerne, og her tænker jeg ikke blot på reglerne om indvandring og den frie bevægelighed,
men også på de grundlæggende rettigheder, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan gøre
EU til et værdifællesskab, der er lige så vellykket som det indre marked.

(Bifald)

Franziska Keller (Verts/ALE).   – (EN) Hr. formand! Det er rigtig godt og rigtig vigtigt at
drøfte integrationen af romabefolkningen, og jeg undrer mig over, hvorfor Kommissionen
først nu har opdaget, at nogle penge er blevet smidt ud af vinduet. Det er også vigtigt at
drøfte, hvordan de faktiske forhold i medlemsstaterne kan tilpasses, således at de stemmer
overens med romabefolkningens behov, men jeg tror ikke, at det er det vigtigste emne at
tage op i dag. I dag taler vi om Frankrigs massedeportationer af romaer, og selv manglende
integration retfærdiggør ikke massedeportation.

Det står meget klart, at romaerne i Frankrig ikke bliver udvist enkeltvis, og jeg undrer mig
over, at De kan undgå at se det. Det er meget skræmmende, at Kommissionen som traktatens
vogter ikke tør sige dette højt og ikke tør værne om traktaterne eller chartret om
grundlæggende rettigheder. Vi kan ikke tillade kollektiv afstraffelse. Jeg anmoder Dem om
at træde i karakter og ikke vende det blinde øje til forskelsbehandlingen af romaerne i
Frankrig og også i andre medlemsstater, da dette er en skændsel for EU.

(Bifald)

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Hr. formand! Da jeg arbejdede som korrespondent i
Østeuropa, så jeg romaproblemet med egne øjne. Det var et kolossalt socialt problem, og
datidens socialistiske regimer var ude af stand til at finde en løsning. Nu står Europa med
problemet. Det er alt for let kun at betragte romasituationen som et udtryk for racisme
eller fremmedhad, hvilket venstrefløjen gør for tiden. Grupper af mennesker, der rejser
gennem Europa med deres campingvogne og uden en fast indkomst, er til ulejlighed på
lang sigt. Det kan ikke undgås, for hvad skal disse mennesker leve af? Der er fri bevægelighed
for personer i Europa, og det er en stor fordel. Imidlertid forholder det sig sådan, at enhver,
der benytter sig af denne ret, også har forpligtelser, men det drejer Parlamentets drøftelser
sig alt for lidt om. Den første forpligtelse består i, at man skal afholde sig fra at være til
ulejlighed. Mændene sender romakvinderne ud på gaden for at tigge. Hvad er situationen
med hensyn til kvinders rettigheder i romasamfundet? Jeg har set børn tigge, mens de skulle
have været i skole. Hvad er situationen med hensyn til skolepligt? Hvis der begås kriminalitet,
går det ud over almindelige borgere og som regel ikke venstrefløjslederne, der sidder i deres
elfenbenstårne. For at få nærmere indsigt i problemerne opfordrer jeg dem til at udvise
gæstfrihed og invitere en romafamilie ind i deres hjem.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). -    (FR) Hr. formand! Der er mange fordomme om
romaer. Mange af dem har vi allerede hørt. Jeg er lige så indigneret som nogle af de øvrige
medlemmer, men jeg ønsker blot at fremlægge nogle fakta for at bringe alt på det rene.

For det første deltog ikke en eneste roma i de begivenheder, der udløste denne sommers
fremmedfjendske, frygtfremkaldende polemik i Frankrig. Det var ganske enkelt en
afledningsmanøvre. Det har intet at gøre med repatrieringen af personer, der har begået
eller er under mistanke for at have begået kriminalitet. Alle de personer, der blev
tilbagesendt, havde en ren straffeattest. Det drejer frem for alt om at ramme en etnisk
gruppe og gøre den til syndebuk.
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Hvordan foregår denne udstødelse? Den sker systematisk ved at gennemføre evakueringer
i de midlertidige lejre. Politiet ankommer tidligt om morgenen og identificerer personerne.
Denne identifikation bruges herefter til at udstede masseordrer om at forlade landet. Til
dette formål bruges en standardformular. Der er således ikke tale om en vurdering fra sag
til sag. Herefter nedrives lejrene, og de evakuerede personer får ikke engang lov til at hente
deres personlige ejendele. Der er øjenvidneberetninger herom...

(Formanden afbrød taleren)

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Frankrig har besluttet, at landet ikke ønsker
et stort antal uindbudte romaer, som banker på døren, men disse personer er faktisk blevet
indbudt. Problemet i sin helhed er et direkte resultat af direktiv 2004/38/EF om
EU-borgernes frie bevægelighed.

Enhver EU-borger har ret til at bosætte sig i en anden EU-medlemsstat. Som det er tilfældet
med så mange anden EU-lovgivning, har dette direktiv vist sig at være absurd i praksis. Vi
får ikke kun højtuddannede og -kvalificerede personer med en høj arbejdsmoral fra andre
medlemsstater. Dette betyder, at vi ikke er beskyttet mod, at samfundsmæssigt uønskede
og kriminelle elementer rejser ind i landet.

Frankrigs regeringer gennem tiden har altid været entusiastiske med hensyn til EU. Nu er
de ved at indse, på den hårde måde, at de ikke kan få EU uden også at få romaerne. Frankrig
ønsker nu at melde sig i det italienske kor og synge "arrivederci, romaer". Det kan de bare
ikke. Det er bedre at gå sammen med Uafhængighedspartiet i Det Forenede Kongerige og
sige "goodbye, EU".

Corneliu Vadim Tudor (NI).   – (RO) Hr. formand! Hvis EU's medlemsstater har en
fællesnævner, er det hverken valutaen, økonomien eller sågar civilisationen, men derimod
sigøjnerne.

I min egenskab af historiker og sociolog vil jeg bruge ordet "sigøjner", som ikke har nogen
nedsættende eller fornedrende undertoner, især eftersom begrebet "roma" er kunstigt og
opdigtet. Når alt kommer til alt, komponerede Johann Strauss operetten "Sigøjnerbaronen"
og ikke "Romabaronen" for 125 år siden.

Det er uheldigt, at der fortsat sættes lighedstegn mellem romaer og rumænere. Jeg har
konstateret, at hvad angår sigøjnere, lever racefordomme samt forkerte stereotyper og
usandfærdige beretninger i bedste velgående i hele verden. Der er personer, som kalder
dem romaer og hader dem, mens jeg kalder dem sigøjnere og elsker dem.

Hverken sigøjnerne eller mit hjemland, Rumænien, kan bebrejdes for det, der sker for
øjeblikket. Den største sigøjnerindvandringsbølge i Europa fandt sted i 1241 på tidspunktet
for den store mongolske invasion. De blev taget med til Europa som dygtige håndværkere
i hjælpetropperne.

Årsagen til, at der efter så mange år er flere sigøjnere i Rumænien end i resten af Europa,
er de mange udstødelses- og forfølgelsesbølger, der fandt sted gennem 500 år, i de fleste
lande på det "gamle kontinent". Rumænien hænges nu ud for at have været for tolerant og
gæstfrit.

Masseudstødelsen af sigøjnerne er ikke løsningen. Det er selvfølgelig heller ikke rart at få
sit behagelige liv forstyrret, men når der begås kriminalitet, skal loven håndhæves i hver
enkelt sag i stedet for i form af kollektive sanktioner.
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Hvorfor udviser den franske regering dem ikke direkte til deres hjemland, Indien?

Simon Busuttil (PPE)  . – (MT) Hr. formand! Der hersker ingen tvivl om, at den forfærdelige
situation, som en stor del af romabefolkningen befinder sig i, er pinlig for Europa. Mange
af disse mennesker befinder sig i en fattigdomsfælde, som det er nødvendigt at befri dem
fra omgående. Der er imidlertid en ting, der er endnu mere pinlig end dette, og det er den
politiske manipulation og opportunisme, der bruges af dem, der forvandler dette emne til
et skamløst politisk spil. Efter min mening er dette også skandaløst og pinligt for Europa,
da denne form for politisk manipulation fordrejer hele emnet. Det virkelige problem er
situationen for romasamfundet, og hvordan man kan forbedre denne situation. Derfor
sætter Det Europæiske Folkeparti alt ind på at sikre, at der bliver udarbejdet en effektiv
strategi, som kan hjælpe disse mennesker, og som forener institutionerne og
medlemsstaterne og inddrager romaerne direkte. Vi skal ligeledes tage loven om fri
bevægelighed i betragtning. Denne lov indeholder rettigheder såvel som pligter, og begge
dele skal finde anvendelse fuldt ud. Hvis en person overtræder loven, skal vedkommende
følgelig udvises. Hvis vi, især os, der kommer fra mainstreampartierne, undlader at anvende
denne lov under henvisning til menneskerettighederne, vil befolkningen, dvs. vores vælgere,
stemme på de ekstremistiske og populistiske partier og bede dem om at håndhæve den.

Sylvie Guillaume (S&D). -    (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg fordømmer på
det kraftigste den adfærd, som den franske regering har udvist, idet den på romasamfundets
bekostning gjorde romabefolkningen til syndebuk som andre regeringer i EU har gjort før
den og fortsat gør.

Denne sommer udnyttede den franske regering romabefolkningen ved at tvinge folk til at
forlade landet, gennemføre razziaer i lejrene ved morgengry, adskille familier, komme med
trusler, ødelægge folks få ejendele og gennemføre udvisninger for at forsøge at give dem
skylden for den daværende atmosfære af usikkerhed og dække over sine egne vanskeligheder
med at håndtere Frankrigs økonomiske og sociale problemer.

Disse påstande og denne adfærd er foragtelige og forkastelige. Nu skal de imidlertid afføde
en beslutsom reaktion fra alle, der mener, at pligten til at beskytte rettigheder ikke blot er
noget, der skal stå skrevet i erklæringer, men derimod et uhåndgribeligt faktum, der
forpligter os til at handle.

Hvis Kommissionen virkelig mener, at den har pligt til at dømme, skal den derfor omgående
og uden svinkeærinder oplyse os om, hvorvidt Frankrig har krænket EU-retten og chartret
om grundlæggende rettigheder. Jeg tror, at jeg har en anelse om, hvad svaret bliver.

Kommissionen skal gennemføre alle aspekter af handlingsplanen for integration af romaerne
som led i en sammenhængende strategi, der især skal omhandle uddannelse, beskæftigelse,
velfærd og sundhed. Kommissionen skal for at gøre dette fokusere målrettet på sin
koordinering af politikkerne. Bekæmpelse af forskelsbehandling er et af vores fælles mål,
og Kommissionen skal udvise en stærk politisk vilje i denne forbindelse. Efter min mening
er dette en passende udfordring for 2010, som jeg erindrer om er det europæiske år for
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Fru næstformanden, Viviane Reding, har
bestemt overbevist mig om, at hun vil tage dette spørgsmål alvorligt, og at hun arbejder
hårdt på det med sine kolleger.

I lighed med andre er jeg imidlertid utålmodig efter at høre Kommissionens vurdering af,
om Frankrig har overtrådt EU-retten eller ej. Jeg håber, at vi meget snart får et svar, og at
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vi også får svar på, om Kommissionen agter at indlede en overtrædelsesprocedure mod
Frankrig, og for den sags skyld mod enhver anden medlemsstat, der gør sig fortjent hertil,
for overtrædelse af direktivet om den frie bevægelighed.

Jeg er enig i, at direktivet om fri bevægelighed og især de beklagelige overgangsordninger
i forbindelse med tiltrædelse af EU indeholder begrænsninger i opholdsretten, men vi
ønsker et præcist svar fra Kommissionen om, hvorvidt disse bestemmelser er blevet
overtrådt.

Et aspekt, der ikke er nævnt andetsteds, og som er et meget følsomt spørgsmål, og som
gør det muligt for den franske regering at sno sig uden om spørgsmålet om
forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, er, at Frankrig ikke indsamler oplysninger
om etnisk oprindelse. Dette betyder, at da minister Lalouche på et møde, jeg deltog i, sagde,
at en ud af fire unge, der anholdes i Frankrig, var af rumænsk oprindelse, undgik han at
sige, at de var romaer...

(Formanden afbrød taleren)

Catherine Grèze (Verts/ALE). -    (FR) Hr. formand! Ja, det er Frankrigs tur til at gennemgå
en periode med udvisninger. Vi taler om masseudvisninger på grundlag af etnisk
tilhørsforhold, som er i komplet modstrid med EU-lovgivningen. I denne
"social-Sarkozystiske" æra er det eneste spørgsmål, der ligger os franskmænd på sinde: "I
dag er det romaerne, men hvem står for tur i morgen?". Hvis vi skal "tænke europæisk",
som hr. Barroso erindrede os om i formiddags, ja, så er tiden kommet til at vise, at vores
europæiske tankegang ikke kun kredser omkring de økonomiske aspekter.

Europa skal snart gøre op med sin fortid og anerkende folkedrabet på sigøjnerne. Det giver
mig gåsehud at høre nogle af Parlamentets medlemmer på den yderste højrefløj. Hvis vi
på dette tidspunkt ønsker at sikre, at vores mindretal behandles med respekt, værner om
vores værdier og overholder chartret om grundlæggende rettigheder, der er omfattet af
Lissabontraktaten, er der kun én valgmulighed, nemlig at fordømme Frankrig.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hr. formand! Romaproblemet er enormt i Bulgarien. De
hundreder af tusinder romaer, som bor i Bulgarien, holdes bevidst nede i fattigdom af
sigøjnerbaronerne. Disse baroner har mulighed for at komme til at lede enorme,
organiserede kriminelle bander på bekostning af andre romaers elendighed. Enhver bulgarsk
borger, der bliver offer for kriminalitet begået af romaer, lider under dette.

Inden Bulgariens tiltrædelse af EU, blev der udtrykt kraftig kritik af vores relativt ringe
integrationsmuligheder, som skyldtes en svag økonomi. Hvad ser vi imidlertid i dag? At
mægtige Frankrig, en af EU's grundlæggere og førende økonomier, er ude af stand til at
håndtere integrationen af blot et par hundrede romaer, for slet ikke at tale om den ringe
økonomi i Bulgarien, hvor hundreder af tusinder af dem bor. Den franske regerings
handlinger er ikke til gavn for nogen, og især ikke EU. Disse udvisninger understreger den
dobbeltmoral, der er fremherskende med hensyn til ikke blot romaerne, men alle de
bulgarske borgere, hvilket også er dybt skuffende. Bulgarien og Attack forventer som et
konservativt parti, at der bliver udvist solidaritet i forbindelse med løsningen af disse
problemer. Den tværeuropæiske handlingsplan, som hr. Barroso har bekendtgjort, er af
afgørende betydning, da problemet allerede er tværeuropæisk.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Hr. formand! Forskelsbehandling og kollektive
udvisninger er forbudt. Det er den lov, vi alle støtter, uanset hvilken politisk gruppe vi
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tilhører. Kommissionen skal omgående fremlægge en tydelig og offentlig vurdering af hver
enkelt sag og anføre, hvem der er ansvarlig, og hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Enhver generel sammenkobling mellem romaerne som etnisk gruppe og kriminalitet
medfører racisme og forskelsbehandling. Tilbøjeligheden til at begå kriminalitet afhænger
af den enkelte og bekræftes i henhold til beviser og i forbindelse med retssager.

Jeg ønsker imidlertid, at vi ærligt fremhæver alles ansvar, herunder de rumænske
myndigheders ansvar, og det ansvar, der påhviler politikerne fra alle de politiske partier,
med hensyn til det, de har gjort og har undladt at gøre i de forgangne 20 år for dette etniske
mindretal. For dem, der ikke er klar over det, er jeg for øvrigt rumænsk statsborger.

Vi skal stå sammen nu som medlemsstater og europæiske institutioner og gennemføre
romastrategien, uanset hvor disse mennesker befinder sig.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Hr. formand! De vigtigste spørgsmål for Parlamentet er
de grundlæggende problemer med fattigdom blandt romaerne og den sociale udstødelse
af denne befolkningsgruppe, og vi vil tage vores ansvar alvorligt. Der hersker dog ingen
tvivl om, at grunden til, at vi befinder os her i Parlamentet i dag, og til at kommissærerne
er til stede sammen med Rådet, er, at vi skal finde ud af, hvad Kommissionen som traktatens
vogter mener om Frankrigs kollektive aktion, med Viviane Redings ord, mod romaerne.

Hvis hun imidlertid ønsker at udsætte beslutningen og orientere os om den på et senere
tidspunkt, er det i orden. Vi er dog her i dag for at finde ud af, ikke blot hvorvidt De vil
håndhæve Deres beslutning, men hvad De beslutter. Hvis svaret på, om der var tale om
kollektiv afstraffelse, som var de ord, De selv brugte, eller om der blev iværksat en aktion,
hvor der blev taget udgangspunkt i hver enkelt sag, hvilket der stilles krav om i henhold
til EU's direktiver om fri bevægelighed, er svagt og uklart, bliver vi nødt til at få dette at
vide. Det er Dem, der skal besvare dette spørgsmål.

Når vi får svar på dette spørgsmål, vil det stå klart for os, at andre lande ikke må lægge
kollektiv afstraffelse af et etnisk mindretal, der i øvrigt er et af EU's største, til grund. Dette
er en kritisk faktor for os i dag, og jeg anmoder Dem om at være mere konkret og om at
være traktatens vogter. Først derefter kan vi gå videre til den romastrategi, som alle i
Parlamentet tilsyneladende ønsker, og som skal være løsningen på de væsentligste
problemer, der medfører eksport af problemer med fattigdom og social udstødelse i hele
EU.

I dag drøfter vi imidlertid udvisninger. Vi mener, at de er ulovlige, og vi mener, at De har
givet et svagt og uklart svar. Vær mere konkret. Vær traktatens vogter.

Marielle De Sarnez (ALDE). -    (FR) Hr. formand! Efter min mening kan disse
forhandlinger være nyttige på to betingelser, nemlig hvis de fører til forbedringer i en
befolknings levevilkår, altså levevilkårene for 10 millioner romaer, der for øjeblikket
befinder sig i en særdeles sårbar situation, og hvis de får os alle til at være vores ansvar
voksent. Personligt mener jeg, at vi alle skal feje for vores egen dør, og at vi skal begynde
med oprindelseslandene. De bliver nødt til at gennemføre mere effektive
integrationspolitikker, da romaerne alt for ofte bliver afvist og marginaliseret i disse lande.
Det skal der sættes en stopper for. Modtagerlandene må heller ikke gå fri. Her tænker jeg
på situationen, som den tidligere var i Italien, og som den er i mit eget hjemland, Frankrig,
nu, hvor politiske ledere for ofte har givet indtryk af at pege fingre ad og derved stigmatisere
et helt samfund og bruge romaerne som syndebukke, der let kan bruges som grobund for
frygt og mistro generelt. Det er uacceptabelt. Det EU, der undlod at tage mål af dette
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problems omfang på tidspunktet for udvidelsen, kan ikke tolerere nogen form for
diskriminerende politik. De milliarder, der er blevet brugt, har ikke medført nogen form
for forbedringer af romaernes daglige situation. Vi bliver nødt til at råde bod på den tid,
der er gået tabt, og indføre en vidtrækkende handlingsplan for integration med deltagelse
af Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder, der alt for ofte påtager sig
centraladministrationens opgave med at byde romaerne velkommen.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Hr. formand! For det første anmoder jeg medlemmerne
om at modstå fristelsen til at bruge forhandlingerne om emnet "Romaernes situation i
Europa" til at opnå kortsigtede politiske mål og til at rette angreb mod en bestemt europæisk
regering. Det er ikke passende at afvise dette emne under henvisning til partipolitik. Jeg
har ikke hørt et eneste konkret forslag, kun angreb fra venstrefløjen. Det, som vi har brug
for for at integrere dette mindretal, er en langsigtet strategi. Jeg forventer naturligvis, at
medlemsstaterne overholder EU-lovgivningen og garanterer EU-borgerne uindskrænket
fri bevægelighed ved at overholde de lovbestemte forskrifter og administrative krav, der
er gældende i alle medlemsstaterne. Dette omfatter ligeledes lige rettigheder og pligter,
med streg under ordet "pligter", for hver enkelt EU-borger.

Det er nødvendigt at anvende en individuel tilgang. Der må ikke være tale om en generisk
strategi, der gør det muligt at fordømme eller stigmatisere hele samfund eller grupper på
grundlag af deres etniske oprindelse eller andre træk, der karakteriserer et mindretal.
Integrationen af romaerne er ikke et problem, der udelukkende vedrører de medlemsstater,
som dette mindretal har bosat sig i gennem årene. Det er et tværeuropæisk problem, og vi
har derfor brug for en tværeuropæisk løsning.

Det er nødvendigt med en strategi, der er udarbejdet af de europæiske institutioner og af
EU's medlemsstater, repræsentanter for romasamfundet og civilsamfundet. For at sikre, at
denne strategi ikke blot forbliver ord på et stykke papir, skal den imidlertid gennemføres
i praksis med succes, hvilket også forudsætter, at dette er et ønske fra begge sider, nemlig
fra både mindretallet og flertallet. Vi skal stå sammen på grundlag af vores fælles værdier,
nemlig tolerance, frihed, sikkerhed og solidaritet, således at vi kan håndtere den enorme
udfordring, som EU står over for, på en afbalanceret måde.

Endelig ønsker jeg ikke, at forbindelsen til Schengen skal medtages hverken direkte eller
indirekte ...

(Formanden afbrød taleren)

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Hr. formand! Frankrigs udvisning af romaer giver anledning
til spørgsmål om såvel grundlæggende rettigheder som om grundlæggende værdier. Der
er blevet sagt en hel del herom i dag. Fra et politisk synspunkt er det måske af endnu større
betydning, at en sårbar og særlig fattig etnisk gruppe er blevet stemplet og kriminaliseret.
Dette krænker retten til at undgå forskelsbehandling og kan også lægge kimen til farlige
tendenser. Præsident Sarkozy har allerede fundet tilhængere. I Ungarn taler partiet Jobbik
på den yderste højrefløj allerede om at tilbagekalde ungarske romaers statsborgerskab og
lukke romaerne inde i lejre. Parlamentsmedlemmet, der repræsenterer Jobbik, taler om
bosættelser af hensyn til den offentlige sikkerhed og tvungen integration.

I sommerens løb tog Kommissionen langsomme og usikre, ineffektive skridt. Nu har jeg
et par spørgsmål. Hvad agter Kommissionen at gøre med hensyn til udbredelsen af denne
hadske tale og denne intensivering af udelukkelse på grundlag af etnisk tilhørsforhold,
som i stigende grad forgifter Europa? Hvornår får vi en altomfattende europæisk
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romastrategi, som kan hindre, at lande sender sorteper videre til hinanden, og hvad
planlægger Kommissionen at gøre med hensyn til overvågningen af anvendelsen af
EU-midler for at sikre, at disse faktisk resulterer i en forbedring af romaernes situation?

Luigi de Magistris (ALDE). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Efter min mening
er præsident Sarkozys beslutning meget alvorlig, idet han igen i sine bestræbelser på at
dække over interne politiske problemer forsøger at genvinde støtten ved at kriminalisere
outsidere og indvandrere ved at spille på folks nervøsitet med hensyn til social sikkerhed.

Inden Europa bliver markedernes Europa, skal det blive rettighedernes Europa, solidaritetens
Europa og integrationens Europa. Derfor blev præsident Sarkozys erklæring omgående
fulgt op af den italienske indenrigsministers meget alvorlige erklæring om, at han ønsker
at anvende Sarkozys metode og udbrede den, således at den kommer til at omfatte
EU-borgere, der herefter vil blive udvist, hvis de ikke har en indkomst eller en bolig.

I stedet for at fremme integrationspolitikker og politikker, der mindsker de sociale uligheder
og har til formål at forene mennesker, er målet derfor atter at kriminalisere mennesker.
Dette er meget alvorligt, da indvandrere, outsidere, og dem, der anses for at være
samfundsnassere, er nyttige, når der er brug for dem, f.eks. i forbindelse med illegalt arbejde,
dvs. når de skal udføre pligter, men ikke gør brug af rettigheder. Hvis en outsider, en roma
eller en indvandrer begår kriminalitet, bliver han straffet, men dette må ikke være et påskud
for at retfærdiggøre meget alvorlige udvisninger.

Kommissionen skal reagere, hvis den ønsker et solidaritetens, lighedens og frihedens
Europa.

Mario Mauro (PPE). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Som jeg allerede har sagt
i formiddag under andre forhandlinger, ønsker jeg, at vi skal hjælpe hinanden med at tage
de ting, vi siger, alvorligt.

Hvis det, som hævdet af vores socialdemokratiske og liberale kolleger, er sandt, at den
franske regerings adfærd er antidemokratisk, og hvis det er sandt, at Kommissionen, med
hr. Swobodas ord, er svag, eller at der sågar er sammenfald mellem Kommissionen og
denne adfærd, hvorfor støttede kommissærer fra de socialdemokratiske og liberale partier
da hr. Swoboda? Hvorfor træder disse kommissærer desuden ikke tilbage og tvinger
Kommissionen og regeringerne til at se deres ansvar i øjnene?

Hvis alt dette på den anden side er propaganda, er det propaganda, der gennemføres med
det ene formål at undgå at afhjælpe kernen af problemet, da kernen af problemet og den
primære strategi består i at sætte mennesket frem for alt. Borgerne fra det etniske
romasamfund er mennesker, vores fattige er mennesker, fordi integrationsvanskelighederne
er koncentreret i dårligt stillede områder og berører de fattigste samfundslag. Alle disse
mennesker har brug for faste rammer.

Hvad skal vi opfordre til, hvad opfordrede den franske regering til? At anvende
EU-direktiverne, som vi stemte for i Parlamentet, for at tilvejebringe faste rammer, således
at vores borgere kan få en god fremtid.

Rita Borsellino (S&D). -    (IT) Hr. formand, hr. Chastel, fru kommissær, hr. kommissær,
mine damer og herrer! Den franske regerings beslutning om at udvise mere end et tusind
romaer er en særdeles alvorlig sag, frem for alt i lyset af at denne foranstaltning blev truffet
af propagandistiske og populistiske årsager på et tidspunkt, hvor den franske regering langt
fra står godt i meningsmålingerne, og det er uforfalsket politisk manipulation.
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Denne foranstaltning underminerer først og fremmest princippet om unionsborgerskab.
I henhold til direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed må dette princip kun begrænses i
særlige tilfælde, og der skal ligge en individuel vurdering til grund for denne begrænsning.
Jeg mener ikke, at det var tilfældet.

Som traktatens vogter er det Kommissionens opgave at gribe hurtigt ind og foretage en
nøje vurdering af medlemsstaternes fremmedfjendske adfærd, der ikke er i
overensstemmelse med EU-retten. Jeg ønsker også at erindre om, at chartret om
grundlæggende rettigheder blev bindende, da Lissabontraktaten trådte i kraft, og at enhver
form for forskelsbehandling på grundlag af etnisk tilhørsforhold eller nationalitet er forbudt
i henhold til dette charter.

I dag giver disse forhandlinger os mulighed for at finde ud af, hvad Kommissionen og Rådet
mener om disse foranstaltninger, og hvilke tiltag de vil iværksætte i denne forbindelse, ikke
mindst fordi jeg helt ærligt mener, at Kommissionen reagerede noget sent.

Afslutningsvis ønsker jeg at spørge Kommissionen og Rådet om, hvad der blev af den
handlingsplan for udviklingen af en europæisk strategi for romaerne og deres integration,
og hvordan Frankrig og de øvrige medlemsstater anvender de EU-midler, der er øremærket
integrationen af etniske mindretal?

FORSÆDE: László TŐKÉS
Næstformand

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Hr. formand, fru næstformand, fru kommissær, hr.
kommissær, mine damer og herrer! Jeg er rystet over det hykleri, der udtrykkes i en række
af de indlæg, jeg lige har hørt, og jeg ønsker at sige, at retsstatsprincippet lever i bedste
velgående i Frankrig. Vi har ikke en diskriminationspolitik, og endvidere anerkender vi
ikke mindretal. Republikken er én, udelelig republik. Vi træffer afgørelser i de individuelle
tilfælde og under kontrol af en dommer, og dette afspejles i afgørelserne. Jeg takker
kommissæren for at have erindret os om dette. Frankrigs befolkning har imidlertid valgt
sikkerhed. Frankrig behandler mennesker, der er bosat lovligt i landet, rigtig godt. Vi
iværksætter tiltag mod mennesker, der har bosat sig ulovligt i Frankrig, og den franske
befolkning tolererer ikke ulovlige tilstande. Selvfølgelig eksisterer der fri bevægelighed.
Det er indlysende, at denne frie bevægelighed kun finder anvendelse på betingelse af, at
den pågældende person ikke forbryder sig mode den offentlige orden, og at vedkommende
efter en periode på tre måneder har tilstrækkelige midler til sin rådighed. Frihedsrettigheder
som nedfældet i kapitel II i chartret om grundlæggende rettigheder kan ikke isoleres fra
sikkerhed. Frihed kan ikke eksistere uden orden, fordi frihed uden orden udløser anarki.
Desuden opfordrer alle de ansvarlige lokalpolitikere til, at politiet under disse
omstændigheder griber ind. Det, vi skal gøre nu, er at udarbejde et omfattende,
tværeuropæisk integrationsprogram, hvilket præsident Băsescu desuden har anmodet om,
med henblik på at bekæmpe mafiaorganisationer og menneskehandel, løse problemer på
uddannelsesområdet, forbedre adgangen til velfærd og sikre, at romaerne er repræsenteret
på den politiske scene. Vi bør byde en fælles løsning varmt velkommen. Det ville være en
skam, hvis vi blot for at fordømme Frankrig ikke fandt frem til en fælles løsning. Vi forpasser
en politisk mulighed, og jeg håber, at vi inden torsdag har fundet frem til en metode, så vi
kan udarbejde denne fælles løsning.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Hr. formand, hr. minister, fru kommissær, hr.
kommissær! Mange tak for Deres indlæg. Det fremgår imidlertid helt tydeligt af disse indlæg,
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at De ikke har nogen som helst idé om, hvad der sker i romabosættelser i EU og i EU's
medlemsstater.

Det, der skete i Frankrig, er blot toppen af isbjerget, og hr. Sarkozys beslutning er ikke den
første beslutning af sin art, som en europæisk statsleder har truffet. Denne type beslutninger
er også taget før i andre lande. De er blevet truffet i Det Forenede Kongerige og i Italien, og
der hersker ingen tvivl om, at de vil blive truffet igen i fremtiden. Det fremgår med al
ønskelig tydelighed, at Kommissionen ikke har formået at reagere på en passende måde,
og det er ikke vi socialdemokrater, som gør et politisk problem ud af det, men faktisk Deres
gruppe, der er ude af stand til at anerkende, at denne form for handlinger er uacceptable i
EU.

Til Kommissionen vil jeg sige, at hvis vi virkelig ønsker at løse romaproblemet, skal vi
stoppe med at ytre de tomme ord og klichéer, som vi nu i nogle år har udvekslet her. Det
er nødvendigt at foretage en virkelig grundig analyse og finde en løsning på denne situation
i samarbejde med romaerne og ikke blot i samarbejde med de intellektuelle romaer, som
ofte har synspunkter, der adskiller sig meget fra den måde, som romaerne faktisk lever på,
men derimod direkte med repræsentanter for disse bosættelser, som jeg har talt om.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer!
Sikke en udbredt vildfarelse med hensyn til vurderingerne, vi har hørt i dag! Vurderingerne
er mere gennemsigtige, hvis vi ser på rettighederne, nemlig på retten til ikke at blive sendt
tilbage til sit hjemland, som vi alle er enige i, men ligeledes børns ret til at bo og få en
uddannelse i værdige omgivelser.

Hvis jeg tvang mit barn til i dagevis at sidde ved vejkryds i sin kørestol og blive udsat for
sol og regn, og jeg tvang ham til at spise i dunsten fra bilernes udstødningsrør, hvis jeg
gjorde dette, ville retten tvangsfjerne min søn. Hvis en medlemsstat iværksatte tiltag for at
håndtere en tilsvarende situation, som var opstået på grund af etniske mindretalssamfund,
ville den straks blive udråbt til racist.

I artikel 7 i direktiv 2004/38/EF anføres det, at enhver, der er indskrevet på en skole for at
følge en uddannelse, har opholdsret i mere end tre måneder. Vi må imidlertid ikke tage
børns fingeraftryk. Dette betyder, at vi ikke kan identificere dem, hvis et barn dukker op
på skolen en dag og bliver ført til protokols, og et andet barn den følgende dag kommer i
skole og siger "Nej, det er mig". I skolen skal der ikke føres protokol med navne, men
derimod med lyde, for ellers kan man ikke identificere dem uden at blive kaldt racist.

Reglen om, at vi skal overholde retten til ikke at tilbagesende personer, men ikke retten til
et værdigt liv, er en noget besynderlig regel, som vi bør forpligte os til at sikre også for EU's
etniske mindretal, der bor i Europa.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Hr. formand! I formiddagens forhandlinger
om Unionens tilstand blev den stadig større afstand mellem EU's institutioner og
offentligheden understreget. Der er tale om et politisk problem og ydermere et europæisk
problem. Denne afstand er derfor et bevis på, at Europa ikke bygger på det indre marked
og en fælles valuta, men på borgerskab, de grundlæggende rettigheder og et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Dette betyder, at den manglende integration i samfundet af et mindretal, der er objektivt
udelukket, ikke er det pågældende lands problem eller et problem for de lande, som har
integreret et stort antal romaer, som f.eks. Spanien.
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Det er et europæisk problem og uanset den juridiske reaktion, der først er Kommissionens
og i sidste ende domstolenes ansvar, er der en politisk procedure, der er Parlamentets
ansvar. Parlamentet skal først udtale helt tydeligt, at en målrettet udvisning, der er
gennemført på grundlag af et etnisk tilhørsforhold, er i strid med den krævede europæiske
integration af borgerne. For det andet skal Parlamentet udtale, at populistiske handlinger,
der skulle forestille at løse medlemsstaternes regeringers problemer i forbindelse med
meningsmålinger, hvor regeringerne forsøger at finde syndebukke, er i strid med EU og i
strid med kravet om, at EU skal integrere sine borgere. Endelig skal Parlamentet sige, at
hver gang der udføres en foragtelig handling, der sender et budskab om, at der er regeringer,
som er ligeglade med, hvad de europæiske institutioner siger, fordi de tror på
meningsmålingerne, skal disse regeringer stå ret over for Parlamentet, Kommissionen og
de europæiske institutioner som helhed.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Hr. formand! Næsten alle talerne har sagt, at loven skal
forvaltes lige i hele EU, og Kommissionen har sagt, at Frankrig stadig mangler at besvare
nogle spørgsmål vedrørende udvisningen af romaerne. Mit spørgsmål til Kommissionen
er som følger: Er der blevet fastsat en frist for Frankrigs svar på disse spørgsmål? Hvornår
vil Kommissionen sige, at det nu er tid til at give os et klart svar? Hvornår vil Kommissionen
i kølvandet på dette kunne vedtage en klar holdning?

Hvad angår aspektet om de store beløb, der bruges på integrationen af romaerne, gav
kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender og integration en række eksempler,
herunder bl.a., hvis jeg har forstået det korrekt, en vellykket dialog med romaerne i Ungarn.
Det er min overbevisning, at en dialog ikke nødvendigvis skal koste så mange penge. Er
der ikke bedre eksempler på vellykkede integrationsprojekter end den dialog, der er blevet
indledt i Ungarn?

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, fru kommissær! I mit år som
parlamentsmedlem har jeg lært Dem at kende som en kommissær, der griber ind over for
forskelsbehandling på mange områder, og indtil videre har jeg været i den tro, at det var
rigtigt at udpege Dem til kommissær for grundlæggende rettigheder. Imidlertid har Deres
indlæg i dag, Deres erklæringer i de seneste par uger og Deres tøven med hensyn til
håndteringen af begivenhederne i Frankrig, nemlig massedeportationen af romaer, skuffet
mig meget. I denne forbindelse er jeg enig med mange mennesker, der anser dette for at
være en skandale.

På den ene side siger De, at den franske regering har fortalt Dem, at der ikke var tale om
en målrettet aktion, hvor grundlæggende rettigheder blev krænket, men på den anden side
siger De senere, at De ønsker at sikre, at Frankrig også overholder EU-lovgivningen. Dette
betyder så, at Frankrig har overtrådt EU-lovgivningen i denne forbindelse. Hvorfor siger
De det ikke blot ligeud?

Jeg forventer af Dem, at De anvender samme klare tale, som Kommissionen altid anvender,
når den forsvarer markedsfrihed, som det tidligere er blevet sagt, for ligeledes at forsvare
alle de europæiske borgeres etableringsfrihed og frie bevægelighed og ikke bare finder Dem
i det uden kny.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! De østeuropæiske lande, som huser store
romamindretal, kritiseres ofte for at tage sig for lidt af romaerne. Denne generelle kritik
følges imidlertid ikke op af konkrete forslag med en beskrivelse af mulige metoder til at
integrere romaerne i flertalssamfundet på en civiliseret og dannet måde.
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Den aktuelle deportation af hundreder af romaer fra Frankrig til deres oprindelseslande
viser, at der ikke er forståelse for de indvandrende romafamiliers livsstil, værdisæt og forhold
til flertalssamfundet, heller ikke i et land, der har omfattende erfaring med at integrere
indvandrere fra så godt som hele verden.

Jeg vil ikke sætte mig til dommer over den franske regerings beslutning. Jeg ved imidlertid,
at denne beslutning ikke vil løse romaernes problem. Den kan dog give startskuddet til en
ny fælles proces i EU og medlemsstaterne i retning af en omfattende og intensiv løsning
af dette problem. EU skal imidlertid tage teten i denne forbindelse, da de enkelte stater mere
eller mindre griber dette problem an med en vis egoisme.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Der gøres forsøg på at beskylde præsident
Sarkozy for at sætte politisk handling bag ordene for at bortlede opmærksomheden fra
Frankrigs problemer, men denne uheldige deportation af romaer er et bevis på store
problemer. I hundredvis af lejre bor romaerne isoleret i et parallelsamfund, og de tyer ofte
til kriminalitet. Dette skaber naturligvis nervøsitet og frygt hos de mennesker, der bor i det
område.

Vi må ikke glemme den episode, der resulterede i den aktuelle situation. Årsagen var trods
alt 50 maskerede romaers angreb på franske politibetjente. EU-borgernes frie bevægelighed
må ikke bruges som undskyldning. Jeg ønsker også, at det bliver taget i betragtning, at især
Rumænien har en lempelig politik om tildeling af statsborgerskab, og at romaerne især,
men også medlemmer af den moldoviske mafia, har meget let ved at få udstedt et pas.

Det er selvfølgelig uacceptabelt for os at ønske ubegrænset fri bevægelighed i EU, som er
en mobilitet, der er blevet fremhævet ofte i dag, mens der rundhåndet bliver udstedt pas
og tildelt statsborgerskaber i stride strømme, hvilket tilskynder til en ukontrolleret
tilstrømning til Europa.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det er ikke første
gang, forhandlingerne har omhandlet romaerne. Der er mange gode intentioner, men
resultaterne er rent ud sagt utilfredsstillende. I det store og hele bærer vi naturligvis alle
sammen ansvaret for dette. I denne forbindelse kan vi sige, at den af jer, der er uden synd,
skal kaste den første sten, for så vidt angår integrationen af romaerne.

Jeg ønsker ikke desto mindre at takke Kommissionen for de nye politikker, som den har
skitseret i dag. Jeg kunne have ønsket en grundig forhandling om disse emner, men det var
ikke muligt. Vi har været vidner til den sædvanlige optræden, og det, der irriterer mig mest,
er, at romaerne bruges som ideologiske spydspidser til politiske formål, som venstrefløjen
bruger dem i dag. Her taler vi om den selvsamme venstrefløj, der har regeret i årevis på
nationalt og lokalt plan og givet romaerne lov til at fortsætte med at bo i uanstændige
slumbyer, hvor børnene tvinges til at tigge og ikke gå i skole osv.

Da venstrefløjen var ved magten, var der ikke nogen form for harme, hr. Swoboda. Jeg
hørte ikke et eneste indigneret ord, da disse ting skete. Jeg ønsker at appellere til formanden
om, at vi næste gang fører egentlige forhandlinger om politikker, programmer og fakta.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Hr. formand! Jeg har set de handlinger og
erklæringer, der anvendes til at stigmatisere en etnisk gruppe. Jeg har også set de erklæringer,
der skaber et negativt billede af en stat eller et folk, hvilket er i strid med den europæiske
ånd og de europæiske principper og skaber en populistisk og fremmedfjendsk holdning,
som underminerer EU's principper.
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Vi må ikke lade fordomme blive rettet mod romaerne for at opnå politiske formål. Vi kan
ikke acceptere, at EU bliver opdelt i førsterangs- og andenrangsborgere. Målet med
samordning på EU-plan skal være at forbedre romaernes situation og ikke at begrænse
borgernes rettigheder.

De 12 millioner romaer, sigøjnere, omrejsende eller romanier, som de kaldes i deres
oprindelseslande, er et fælles problem, der kræver fælles løsninger. Jeg mener, at det er
uacceptabelt, at romaproblemet forbindes med spørgsmål vedrørende Schengen-visummet
eller Rumæniens og Bulgariens tiltræden.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Det var lidt pinligt at se
kommissionsformanden vige uden om emnet her i formiddags, men jeg må sige, at det nu
i eftermiddag er blevet latterligt. Kommissæren for grundlæggende rettigheder kommer
på besøg, og det første, hun taler om, er kriminalitet? Deres portefølje er grundlæggende
rettigheder, og jeg har i høj grad begrundet områdets eksistensberettigelse og værdsat den
energi, De har lagt i det, men jeg anerkender Dem ikke i denne position lige for øjeblikket,
fru kommissær.

Mens vi taler her, bliver europæiske borgeres grundlæggende rettigheder, nemlig retten til
fri bevægelighed og ligeledes retten til ikkeforskelsbehandling, krænket. Det er traktatens
ånd, der bliver krænket, og selve EU's historie, der bliver omgærdet af respektløshed, og
ikke blot den fjerne beretning om anden verdenskrig, men ligeledes beretningen om
1990'erne.

Lad os spole tilbage til det, som vi alle fortalte Rumænien og Bulgarien, da de ønskede at
tiltræde EU. Vi sagde, at hvis de ikke forfulgte mindretal, hvis de ikke foretog etnisk
udrensning, hvis de opførte sig pænt på menneskerettighedsområdet, ja, så kunne de blive
medlem af EU. De blev medlem, blot for herefter at kunne konstatere, at de mere magtfulde
lande i EU's top uden problemer, og uden at Kommissionen løfter så meget som et øjenbryn,
kan gøre de ting, som vi fortalte Rumænien og Bulgarien, at de ikke måtte gøre, inden de
tiltrådte EU.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Der er blevet sagt
mangt og meget, og der har været megen polemik. Jeg vil ikke svare på samme måde, for
vi bliver nødt til at falde ned og se på årsagen til, at vi er her, og den er nemlig, at vi skal
løse problemerne og ikke skabe flere. Et af de konkrete spørgsmål, der blev stillet, var,
hvem der deltog på mødet i Córdoba med repræsentanter for romaerne? Svaret er László
Andor og jeg selv, to spanske ministre, en fransk statssekretær og en finsk minister. Der
var kun os fra de 27 regeringer.

Hvis De kaster et blik på de papirer, der er til rådighed, over, hvem der bruger hvor meget
på romabefolkningen, vil De se, at medlemsstaternes regeringer som hovedregel ikke
bruger midlerne til at investere i et bedre liv for romabefolkningen, selv om jeg vil overlade
dette emne til min kollega, László Andor.

Jeg vil tage hr. Swobodas indlæg op, da tonen heri var den samme, som den, mange
medlemmer brugte. Jeg er forbløffet, fordi vi tager udgangspunkt i de samme værdier og
de samme principper, og når jeg kigger på socialdemokraternes beslutningsforslag, er det
en tro kopi af det, jeg udtalte på Kommissionens vegne i august. Jeg citerer fra det, jeg sagde
dengang: Jeg beklager, at den retorik, der i de seneste uger er blevet anvendt i visse
medlemsstater, har været klart diskriminerende og delvis provokerende. Romaernes
situation er et alvorligt spørgsmål. Det bør være på dagsordenen ikke blot i august, men
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hele året, og politikerne bør behandle det varsomt og med ansvarlighed. De nationale
beslutningstagere spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre både offentlig orden og
integration i samfundet af alle europæere, der vælger at bo i deres land. Europa er nemlig
ikke blot et fællesmarked. Det er samtidig et værdifællesskab og et fællesskab af
grundlæggende rettigheder. Kommissionen vil vogte dette fællesskab.

Således lød Kommissionens officielle erklæring. Kommissionen nægter imidlertid at se
spørgsmålet om romaerne sort på hvidt og gøre det til et partipolitisk problem.

I lighed med Parlamentet fordømte jeg meget tydeligt den retorik, der er blevet anvendt
ikke blot i Frankrig, men også i mange andre medlemsstater. I lighed med Parlamentet
mener jeg, at den frie bevægelighed er en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder. Dette
synspunkt støttes af hele Kommissionen.

Der er imidlertid ikke kun rettigheder. Der er også pligter, og Kommissionen har pligt til
at afbalancere disse rettigheder og pligter, som ikke blev fremlagt af os, men som Parlamentet
vedtog i 2004 som udtryk for vælgernes vilje. For at få gennemført denne balance mellem
rettigheder og pligter i praksis har vi været i daglig kontakt med de franske myndigheder.
Vi har gjort dette klart, og derfor kom ministrene til Bruxelles for at få en meget åbenhjertig
og meget klar drøftelse med Kommissionen. Jeg har fortalt Parlamentet, hvad ministrene
fortalte Kommissionen.

Samtidig fortsætter vores juridiske tjenester deres analyse af de faktiske omstændigheder,
for vi kan ikke blot erklære en medlemsstat krig. Der er regler for, hvordan man foretager
en analyse af en medlemsstats handlinger, og jeg har fortalt Parlamentet meget tydeligt, at
denne analyse endnu ikke er tilendebragt, og at vi endnu ikke har alle beviser for, om der
var tale om forskelsbehandling eller ej, eller om de proceduremæssige garantier blev anvendt
efter en vurdering af de enkelte sager og en skriftlig begrundet afgørelse samt en udrejsefrist
på en måned.

Alt dette er stadig ved at blive analyseret. De kolde facts, som vi imidlertid har, er, at Frankrig
ikke har gennemført 2004-direktivet om fri bevægelighed med hensyn til de
proceduremæssige garantier, og det er nøjagtigt disse proceduremæssige garantier, vi taler
om, så Kommissionen har taget sagen op. Derfor har jeg i dag på Kommissionens vegne
tilsendt de franske myndigheder en skrivelse om netop dette spørgsmål. De kan være sikker
på, at hvis der foreligger juridiske beviser vedrørende Frankrig eller ethvert andet land, og
De ved fra tidligere, at såkaldt store lande også kan blive anklaget af mig, og at jeg normalt
vinder disse sager ved Domstolen, ja, så handler jeg. For at vinde en sag ved Domstolen
skal en sag imidlertid være velbegrundet, for man kan ikke blot fremsætte partipolitiske
erklæringer. Kommissionen er en seriøs organisation, der skal følge reglerne, og det er
præcis det, som Kommissionen gør og vil fortsætte med at gøre.

Jeg fortryder en ting. Lad os lægge den partipolitiske ophidselse bag os, da dette er normalt
i politik. Jeg fortryder, at vi faktisk har talt meget lidt om romaernes skæbne, da det er det,
vi er her for at gøre.

Vi har haft meddelelsen og handlingsplanen. Vi har romaplatformene. Vi har alle
foranstaltningerne ved hånden. Hvorfor er disse foranstaltninger så ikke blevet iværksat?
Der er fattigdomsfælden og problemet med forskelsbehandling. De bør bistå Kommissionen
med at puffe til medlemsstaterne, således at de gennemfører disse foranstaltninger. Pengene
er der, men de bruges ikke til at løse problemet.
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Hvad er årsagen til dette? Personligt mener jeg, at det kan være, fordi det ikke er særlig
populært i vores medlemsstater at tage EU-midler og investere dem i romasamfundet. Jeg
håber, at jeg tager fejl, og at de fem aktioner, som jeg har foreslået, vil ændre tingene i
fremtiden. Jeg regner med Parlamentets støtte til at gå i denne retning, for alene og med
hr. Andors hjælp vil jeg ikke kunne nå dette mål.

Jeg har brug for Parlamentets hjælp, men ikke for partipolitisk polemik. Jeg har brug for
Parlamentets hjælp til at iværksætte konkrete tiltag med henblik på at løse og afhjælpe
disse problemer.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Hr. formand! Vi har netop drøftet et meget vigtigt emne.
Trods det har mere end 20 kolleger ikke fået lejlighed til at give deres mening til kende om
det. Jeg foreslår derfor, at formanden i nær fremtid skal have mulighed for at ændre
dagsordenen og forlænge forhandlingerne, så alle kolleger får mulighed for at deltage i en
så vigtig forhandling som denne.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg skal gøre det ganske kort. Først vil
jeg gerne sige til kommissæren, at vi for nogle måneder siden havde en forhandling om
romaspørgsmål, som Parlamentet havde presset på for at få.

For det andet er jeg ikke helt tilfreds med kommissærens svar, selv om det, som hun sagde
lige før, var meget stærkere og klarere end det, hun sagde i starten af denne forhandling.

László Andor,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Ligesom hidtil vil jeg også
fremover altid være til rådighed ved forhandlinger om romaspørgsmål.

Lad mig fokusere på nogle få centrale punkter. Først på året, kort efter at den nuværende
Kommission var tiltrådt, aflagde jeg mit første officielle besøg i Paris ved åbningskonferencen
for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Jeg blev meget
imponeret over atmosfæren og ngo'ernes og regeringsembedsmændenes meget oprigtige
hensigter om at bekæmpe fattigdom og sammen arbejde på at opnå det, som vi senere
formulerede som Europa 2020-målene.

Det siger sig selv, at det, der er sket i de sidste to måneder, ikke var det, som vi forestillede
os eller opfordrede til i Paris i februar. Vi er mange, der er skuffede over forløbet, og jeg
har forståelse for de parlamentsmedlemmer, der ser meget kritisk på denne udvikling.

Men selv i erkendelse af, hvor komplekse disse spørgsmål er, mener jeg, at vi bør rette
opmærksomheden mod den langt mere skandaløse situation i romaernes oprindelseslande,
nu hvor de har det meget svært, efter at Frankrig og andre lande har besluttet at udvise
dem. Vi taler om 10 mio. mennesker, hvoraf mange befinder sig i en helt umulig situation.

I et af dagens indlæg blev det urigtigt fremført, at disse mennesker aldrig er blevet integreret.
Det er ikke sandt, at romaerne kulturelt set – eller af andre årsager – er ude af stand til at
integrere sig i samfundet. Og selv om dette også er et komplekst spørgsmål, må jeg her
understrege, at før 1989 havde de fleste romaer et job. De var typisk fattige og havde
ufaglært arbejde, men de var til en vis grad integreret på arbejdsmarkedet og havde dog et
levebrød.

Vi må gøre det meget klart, at den økonomiske overgang også var en omvæltning. Romaerne
blev tydeligvis de største ofre i denne overgangsperiode. Hvis vi ikke er opmærksomme
på det, kan vi hverken forstå, hvad der ligger til grund for problemet i dag, eller hvor stor
en indsats der er behov for. Denne indsats skal være fælleseuropæisk, for de berørte lande
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har ikke de ressourcer, den energi og det engagement, der skal til for at løse problemerne
alene.

Jeg må også kategorisk afvise den antagelse – eller anklage – der går på, at Kommissionen
først nu har bemærket, at nogle af disse midler – fra Socialfonden og strukturfondene –
ikke når ud til målgrupperne og ikke skaber resultater.

Vi drøftede dette meget åbenhjertigt i Córdoba, hvor også George Soros blev inddraget.
Vi drøftede det ved parlamentskonferencen under ledelse af hr. Swoboda. Og der vil blive
afholdt andre møder, hvor vi vil behandle emnet. Ved ESF's todages konference i juni rettede
man ligeledes opmærksomheden mod denne sag, og det gør man også ved den konference,
der i øjeblikket finder sted i Budapest. Der er planlagt lignende konferencer i Bulgarien og
Slovakiet til næste år. Den største konference, hvor præsident Băsescu også forventes at
deltage, finder sted i oktober i Bukarest, og her vil man udelukkende fokusere på, hvordan
vi kan bruge de europæiske midler bedre til at løse disse problemer.

Vi har sammen med Parlamentet været meget aktive i arbejdet med at etablere den nye
mikrofinansieringsfacilitet. Et af hovedargumenterne bag faciliteten var, at marginaliserede
samfund – navnlig romaerne – ikke får tilstrækkelig opmærksomhed og hjælp fra
størstedelen af finanssektoren for ikke at nævne EU's finansieringsfaciliteter.

Men vi må have en langsigtet strategi. Ingen bør tro, at der findes en hurtig mirakelkur, der
kan løse dette problem. Den langsigtede strategi har vi i Europa 2020, som rummer både
et stærkt engagement i forhold til at bekæmpe fattigdom og konkrete målsætninger.
Medlemsstaterne arbejder på deres egne reformprogrammer. Det vil simpelthen ikke være
acceptabelt, hvis man i de lande, hvor der bor mange romaer, ikke udviser et stærkt
engagement, hvad angår programmer til bekæmpelse af fattigdom blandt romasamfundene
med fokus på beskæftigelse og ikke mindst uddannelse.

Småbørnsundervisning spiller en afgørende rolle. Kommissær Vassiliou, som er med os i
ånden ved alle disse forhandlinger, vil også deltage i den taskforce, som Viviane Reding
har foreslået, når den nedsættes. Processen starter med tidlig småbørnsundervisning og
fortsætter med egentlig forberedelse på at deltage på arbejdsmarkedet. Men det er virkelig
op ad bakke, og processen vil kræve megen energi.

Jeg er imidlertid enig med alle dem, der understreger, at vi også må tage den aktuelle situation
alvorligt og ikke kun tale om de langsigtede planer for integration. Der er faktisk en risiko
for øget racisme og fremmedhad. Og som formanden sagde i sin tale her til formiddag, er
der absolut ikke plads til disse tendenser i EU.

Formanden.   – Til slut vil jeg gerne komme med en subjektiv bemærkning. Da jeg leder
dette møde, har jeg ikke kunnet bidrage til forhandlingerne om dette emne. Jeg har imidlertid
indgivet mine egne bemærkninger på skrift, da jeg mener, at dette emne er særdeles vigtigt.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand! Blot et par korte bemærkninger
som afslutning på denne meget interessante forhandling. Jeg vil gerne sige, at forhandlingen
vil have været nyttig, hvis den i fremtiden hjælper os med at gøre fremskridt i forhold til
spørgsmålet om integration af romaerne. Jeg mener, at det først og fremmest er dette, som
vi må tage med os fra dette møde her først på eftermiddagen. Som jeg sagde tidligere,
figurerer dette emne jævnligt i konklusionerne fra de forskellige rådssammensætninger,
herunder Rådet for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (EPSCO). Alle
disse konklusioner sigter mod at fremme integrationen af romaerne i medlemsstaterne.
Når man læser de forskellige dokumenter fra Rådet, kan man se, at Rådet jævnligt behandler
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dette emne og taler stærkt imod stigmatisering af en etnisk gruppe. Desuden har det belgiske
formandskab for nylig anført, at integration fortsat er et af de grundlæggende principper
for EU, og at dette spørgsmål fortjener at blive behandlet i de relevante fora. Denne debat
skal omfatte alle de berørte lande og være præget af den besindighed, der er så afgørende.
Vi har naturligvis noteret os Kommissionens nylige beslutninger og anmodningen om, at
rådssammensætningerne for EPSCO og retlige og indre anliggender (RIA) mødes. Når det
er sagt, vil jeg ikke tilføje yderligere bemærkninger om, hvorvidt denne anmodning er
hensigtsmæssig. Jeg vil blot sige, at Rådet (EPSCO) under alle omstændigheder til dels er
kommet anmodningen i forkøbet, da spørgsmålet om integration af romaerne er sat på
dagsordenen for dets næste møde, som finder sted den 21. oktober.

Formanden.   – Jeg har modtaget seks beslutningsforslag (1)  fremsat i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 9. september 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg er overbevist om, at de problemer, som romaerne
står over for, ikke kan løses gennem drastiske foranstaltninger. Vi må handle ansvarligt og
inddrage alle europæiske stater i denne proces, uanset hvor vanskelig opgaven måtte synes.
Romaerne er europæiske borgere og skal have alle de grundlæggende rettigheder, der er
sikret i EU-lovgivningen: retten til at etablere en bopæl og retten til fri bevægelighed.
Krænkelsen af disse rettigheder i Frankrig skaber en farlig præcedens og kan få langvarige,
negative virkninger. Jeg mener, at det er vores pligt at undgå at mistænke og navnlig
kriminalisere en bestemt gruppe immigranter, især da de romaer, der rejste hjem frivilligt,
ikke havde pletter på straffeattesten. Desuden skal løsningen ikke findes ved at udvise
romaborgere fra én region i Europa til en anden og da slet ikke ved at foretage kollektive
udvisninger. Vi må træffe fælleseuropæiske foranstaltninger for at integrere denne minoritet
og udforme en europæisk romastrategi. De prioriterede områder i denne strategi skal være
uddannelse, sundhed og lettere adgang til arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende, at vi
sammen finder konkrete løsninger, der understøtter social inddragelse af romaerne, og at
vi ikke på nogen måde tillader, at repræsentanterne for denne samfundsgruppe føler sig
marginaliserede.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne understrege, at de franske
myndigheders udvisning af romaborgere ikke nødvendigvis er i strid med traktaten. Der
må tages stilling til spørgsmålet fra sag til sag, da Europas borgere ikke har nogen ubetinget
ret til fri bevægelighed, men nyder denne ret i henhold til bestemmelserne i
direktiv 2004/38, som klart fastlægger betingelserne for borgernes ophold. Ydermere kan
EU-borgere udvises af hensyn til sikkerheden, den offentlige orden og folkesundheden.
Spørgsmålet om, hvorvidt disse foranstaltninger er ulovlige, melder sig kun, hvis romaer,
der har opholdt sig lovligt i et land, er blevet udvist. På den anden side har romaer i lighed
med andre europæiske borgere både rettigheder og forpligtelser. Løsningen består i at
udtænke en effektiv og sammenhængende europæisk strategi til støtte for social inddragelse
af romaerne, så de sættes i stand til at opfylde deres forpligtelser som borgere. Et andet
vigtigt aspekt er, at vi må fjerne forskelsbehandlingen ved at ændre folks opfattelse af
romaer. Hverken Frankrig eller andre medlemsstater bør overlade det til Rumænien at

(1) Se protokollen.
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bære hele ansvaret for at udrede romaernes situation. Det forvrængede billede i de franske
medier og forsøget på at udnytte udvisningerne i valgøjemed er bestemt ikke til nogen
nytte. Vi må udvise solidaritet og ansvarlighed ved behandlingen af dette følsomme
spørgsmål. Vores evne til at opnå dette er i sandhed en test af de værdier, som vi med årene
har erklæret som vores i EU.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg fordømmer på det kraftigste den franske
regerings krænkelse af menneskerettighederne i form af den kollektive udvisning af romaer.
Denne model for ekstremistisk, populistisk adfærd, som fremmes af Silvio Berlusconi,
finder desværre også anvendelse i et land, som ynder at fremstille sig som arnestedet for
menneskerettighederne. Samtidig må jeg understrege over for Europa-Kommissionen, at
dens passive holdning i forhold til Frankrigs krænkelse af bestemmelserne i artikel 14, 27
og 30 i direktiv 2004/38 er et tegn på dens medskyld med hensyn til at fortsætte og forværre
diskriminationen af Europas største mindretal. Romaernes situation bliver værre og værre
pga. dels mangel på en koordineret europæisk integrationspolitik og dels ekstremisters
bedrifter, som bringer de europæiske værdier i fare. Jeg opfordrer derfor til, at Kommissionen
griber ind med fast hånd og sætter en stopper for de kollektive udvisninger under henvisning
til dens beføjelser i henhold til artikel 258 i den konsoliderede EU-traktat. Ellers risikerer
vi, at denne udemokratiske og skammelige adfærd breder sig, som det antydes i
erklæringerne fra repræsentanter for den finske regering og i tilbagemeldingerne fra
gårsdagens uformelle ministermøde i Paris.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Det står klart for enhver, at den frie
bevægelighed inden for EU er en grundlæggende rettighed, som de europæiske borgere er
garanteret. En anden helt basal ret er retten til ikke at udgøre målet for handlinger, som
udløses af, at man er af et bestemt køn eller tilhører en bestemt race, etnisk eller social
gruppe eller taler et bestemt sprog, bekender sig til en religion eller har en bestemt politisk
overbevisning. Derfor vil jeg gerne understrege, at forsøget på at knytte spørgsmålet om
social integration af visse EU-borgere sammen med Rumæniens eller Bulgariens optagelse
i Schengenområdet er uberettiget og urimelig. Ansvaret for romaernes sociale integration
ligger ikke kun hos Rumænien, Bulgarien eller Frankrig, men hos hele Europa. Derfor
mener jeg, at integrationen af romaerne skal være en prioritet for EU, og at medlemsstater
sammen med Europa-Kommissionen skal udpege fælles løsninger.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    skriftlig. – (RO) Parlamentets beslutning om udvisninger af
romaer fra Frankrig er et nødvendigt skridt i kampen mod højrefløjens regeringers
lovovertrædelser. I denne beslutning opfordrer vi til respekt for EU-borgeres grundlæggende
rettighed til fri bevægelighed og adgang til arbejdsmarkedet.

De franske myndigheder påstår, at tilbagesendelsen af romaer skete på frivilligt grundlag,
men utallige erklæringer vidner om det modsatte. Den franske regerings beslutninger viser
dens manglende evne til at håndtere en sådan situation. Rent politisk laver den siddende
franske regering en syndebuk, og på ryggen af den håber den så at få et par politiske fordele.
Frankrig skal genoverveje sin indstilling til indvandrere, uanset deres nationalitet eller
etniske oprindelse.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Problemet med romaborgere, som begår
kriminalitet i EU's medlemsstater, skal løses uden generaliserede fordomme og stereotyper,
navnlig baseret på uacceptable kriterier såsom etnisk oprindelse, og uden kollektive
foranstaltninger. I forhold til romasamfundenes situation må Europa-Kommissionen bede
medlemsstaterne om at gennemføre specifikke foranstaltninger for at hjælpe med at løse

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA176



deres problemer, som udpeges på nationalt plan, i samarbejde med deres repræsentanter.
Endvidere kan Kommissionen tilskynde til sådanne tilgange ved at tildele yderligere
ressourcer fra budgetposter, som ikke er anvendt. Spørgsmålet om social integration af
EU-borgere dækkes ikke af Schengenreglerne og har intet med dem at gøre.
Schengenområdet er et fælles område med fri bevægelighed, og Rumænien opfylder kravene
i fællesskabsretten vedrørende områder som politisamarbejde, beskyttelse af personlige
data, visa samt grænsekontrol til lands og til vands, hvilket bekræftes i alle
ekspertvurderinger. Således har Rumænien allerede bevist, at landet er i stand til effektivt
at forvalte strømmene af migranter ved Schengenområdets ydre grænse i overensstemmelse
med de standarder, som efterleves af de nuværende Schengenmedlemsstater, der arbejder
med dette spørgsmål for tiden.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Alle EU-borgere skal overholde den
nationale lovgivning og EU-lovgivningen. Romaerne er EU-borgere. Alle medlemsstater
skal overholde deres egne love og EU-lovgivningen. EU har 27 medlemsstater. Virkeligheden
er, at romaerne udgør et særligt problem. Dette skyldes ikke omstændigheder, hvor de
møder diskrimination, men derimod deres egne sociale forhold. De befinder sig i en
situation, der dikteres af de generelle økonomiske vilkår, men som navnlig præges af
aspekter ved deres egen tradition, nemlig nomadeliv og lavt uddannelsesniveau, som
medfører mangel på faglige kvalifikationer. Hvis vi virkelig vil løse dette særlige problem,
må vi udforme og håndhæve en EU-politik, som gennemføres af alle medlemsstater. Denne
politik skal primært baseres på uddannelse. Uddannelse kan medføre jobmuligheder, som
vil bidrage væsentligt til romaernes sociale integration.

Katarína Neved'alová (S&D),    skriftlig. – (SK) Det europæiske romamindretals situation
er virkelig kritisk. Medlemmerne af denne gruppe udsættes ofte for angreb og endog etnisk
udrensning. Jeg vil gerne tilslutte mig kritikken af den franske regerings nylige indgreb,
hvor man har udvist flere hundrede af disse EU-borgere og anklaget dem for diverse lovbrud.
Faktum er imidlertid, at vi ikke kender til andre masseudvisninger af mennesker, som var
anklaget for lignende lovbrud. Begivenhederne i Frankrig kan derfor karakteriseres som
etnisk udrensning. Nu spekulerer jeg over, hvem det vil gå ud over næste gang. Bliver det
borgere fra andre minoriteter eller immigranter? Vi er ude på meget tynd is i EU. Vi har
tidligere tolereret lignende foranstaltninger i andre medlemsstater, nemlig Storbritannien
og Italien, og nu dukker de op igen. Vi må i klare vendinger tage afstand fra denne slags
foranstaltninger og pålægge de lande, der gennemfører dem, en hård straf. Gennem
foranstaltninger af denne art skaber man lighed i to niveauer, og romaerne havner på det
nederste niveau. Vi må finde en løsning på den aktuelle situation. Efter min mening skal
vi investere mere i uddannelse af denne samfundsgruppe, da det er den eneste vej frem.
Det er muligvis for sent at redde den nuværende generation, men måske kan vi redde
kommende generationer.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig.  –  (IT) Vi må indlede en seriøs debat med det mål at finde
en europæisk løsning på et problem, som påvirker mange af vores lande. Men vi må gå ind
i denne debat på konstruktiv vis og undgå prætentiøse markeringer og lefleri.

Endnu en gang har den europæiske venstrefløj vist sig at være blind over for realiteterne i
en nødsituation som romaernes, som den hverken har haft et ønske om eller evnen til at
tackle. Venstrefløjen bruger dette problem til at puste til ilden og gør nødsituationen til et
værktøj udelukkende til propagandaformål.
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Jeg har altid været fortaler for et samfund præget af integration og accept, og netop derfor
må alle, som ønsker at indgå i og blive integreret i et samfund eller en nation, overholde
visse spilleregler. Socialisten Tony Blair har udtalt, at immigration og sammensmeltning
af kulturer altid har rummet en form for berigelse, men mennesker, som kommer til et
andet land, møder et bestemt værdigrundlag. Og det værdigrundlag skal alle respektere.
Derfor er der, når man ser bort fra eventuelle kulturelle og religiøse forskelle, visse fælles
elementer i retsstatsprincipperne, der indgår i vores fælles arv, og som alle skal acceptere.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    skriftlig  .  – (FI) Blandt de grundlæggende værdier, som EU
bygger på, kan nævnes respekt for menneskelig værdighed, tolerance og åbenhed. Ydermere
er personers frie bevægelighed en af EU's grundpiller. Med vedtagelsen af Lissabontraktaten
bliver charteret om grundlæggende rettigheder juridisk bindende, hvorved EU's
menneskerettighedsdimension får øget vægt. Situationen vedrørende Europas
romabefolkning viser, at der stadig er meget tilbage at ønske i forhold til hverdagens
spørgsmål om ligebehandling og sikringen af grundlæggende rettigheder. Hvad angår de
retsmidler, der findes på europæisk plan, er problemet, at Europa-Kommissionen trods
det, at charteret om grundlæggende rettigheder er juridisk bindende, frem for alt ikke er i
stand til at gribe ind, når det gælder spørgsmål, som indtil videre ligger uden for dens
kompetenceområde. Jeg mener, at direktivet om ligebehandling, der forbyder enhver form
for diskrimination, og som Rådet hæmmer fremdriften med, er et af de vigtigste værktøjer
til bekæmpelse af diskrimination mod romaerne og mange andre europæere. Der findes
mange sårbare grupper, herunder ældre og seksuelle mindretal. Det er vigtigt at sikre, at
direktivet har horisontal dækning og forbyder både aktiv og passiv diskrimination på
enhver baggrund uden smuthuller eller undtagelser. Der er ikke plads til diskrimination i
vores civiliserede europæiske samfund, hvor vi respekterer menneskerettighederne og
lighed for alle, og vi skal alle have lige muligheder for at deltage i samfundslivet. De
grundlæggende rettigheder skal sikres med det samme og ikke om fem eller ti år.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Romaerne er ikke blot det største mindretal,
men også den mest marginaliserede befolkningsgruppe i EU. Der sker ingen forbedring af
deres forhold, hvis tvisten mellem venstre og højre blot flyttes fra nationalt til europæisk
plan, og hvis den skaber øget social intolerance snarere end mere politisk ansvarlighed.
Uanset hvilket land romaerne lever i, har de behov for integrationspolitikker på nationalt
plan og indgreb på europæisk plan, når de nationale politikker ikke rækker, ligesom det
er tilfældet med indvandrere. På den anden side bør den ekspertise, der findes blandt visse
ngo'er i Rumænien, Bulgarien, Frankrig og Spanien, udgøre modeller for bedste praksis
hos statslige instanser og EU-instanser.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg tilslutter mig dem, der har fordømt
den franske regerings uacceptable foranstaltninger over for romaerne. Romabefolkningen
er den største etniske minoritet i EU. Vi taler om 10 til 12 mio. mennesker, hvilket er mere
end Belgiens befolkning. Romaernes problemer kan ikke henføres til en bestemt stat, men
er derimod EU's problemer. Medmindre vi forstår dette og forholder os til det, vil enhver
foranstaltning, som vi vedtager, mislykkes. Problemet med integration af romaerne kan vi
hverken løse gennem udvisninger eller vold, bonusser på 300 EUR eller symposier om
kulturel mangfoldighed. Hvis vi fortsætter med denne tilgang, spilder vi både tid og
ressourcer, og problemet vil blive større, alt imens romabefolkningen bliver stadig fattigere,
mere udelukket og forfalden til kriminalitet. Vi må lægge de brutale fremgangsmåder bag
os og se seriøst på årsagerne til romaernes adfærd, nemlig deres usikre omstændigheder,
hvad angår uddannelse og sundhedspleje, udelukkelse fra arbejdsmarkedet, diskrimination
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og ineffektiv kriminalitetsbekæmpelse. I en klar strategi rettet mod at integrere disse
mennesker i samfundet må vi bestræbe os på at opnå konkrete resultater på langt sigt. Vi
må træffe disse foranstaltninger sammen uden at lade sorteper gå videre fra den ene stat
til den anden i al evighed.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Romaerne – eller sigøjnerne, som de engang blev
kaldt – fortjener lige så megen respekt som alle andre etniske grupper. De har levet i Europa
i århundreder. Også romaerne har bidraget med deres kulturelle rigdomme til europæisk
kultur, og de skal opfattes som bidragydere med deres poesi, sang og musik, deres viden
om håndværk og deres tradition med rejser og endeløs vandring. Nogle har gjort forsøg
på at udrydde dem, mens andre har forsøgt at tvinge dem til at bosætte sig, belære dem
om at opgive deres skikke og få dem til at give afkald på deres traditioner og værdier.
Romaerne har dog ikke givet efter, men er stadig blandt os. Verden er imidlertid under
forandring. I dag er deres egen verden radikalt anderledes end den omgivende – en verden
præget af karriere for enhver pris, forbrug og et ønske om at blive rig og opnå succes.
Denne situation er en udfordring for os alle i hele Europa. EU må udforme et effektivt
støtteprogram for romasamfundet, så vi i respekt for deres traditioner gør det muligt for
dem at slippe ud af deres isolation og udelukkelse. EU blev ikke blot grundlagt for, at
mennesker kan leve i fred og blive rige, men må også for at tage hånd om de vanskeligste
udfordringer. Jeg mener heller ikke, at nogen EU-medlemsstat ikke er i stand til at
retsforfølge de reelle gerningsmænd bag forbrydelser i stedet for blot at stille sig tilfreds
med en generel mistænkeliggørelse af en gruppe om, at den har kriminelle tendenser.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Romaernes situation i Europa er et problem, der
primært berører mig som europæisk borger snarere end som fransk parlamentsmedlem.
Langt de fleste romaer er europæiske borgere. Som sådan nyder de fuldt ud retten til fri
bevægelighed og retten til ophold, som sikres i traktaterne og direktiv 2004/38/EF.

Men som alle andre rettigheder indebærer denne ret også forpligtelser. Endvidere skal alle
aspekter ved lovgivningen overholdes af enhver. Det anslås, at der i dag er 11 mio. romaer
i Europa. Romaspørgsmålet berører tydeligvis hele Europa, og min gruppe er endnu en
gang den eneste, der viser, at den virkelig har overvejet sagen, ved at bidrage til denne
forhandling på konstruktiv vis.

Vi må blandt andet overveje, hvordan vi bedst kan mobilisere EU-midler, så vi kan skabe
bedre betingelser for at integrere romaerne i deres oprindelsesland. Ligeledes må vi
iværksætte en reel strategi for romaerne på europæisk plan og inddrage romasamfundet i
arbejdet med at udvikle, gennemføre og følge op på denne.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    skriftlig. – (HU) De seneste ugers begivenheder i Frankrig
har på den ene side vist, at en overforenkling af problemet ikke fører til en varig løsning,
der forbedrer de berørtes situation. Romaerne er en særlig minoritetsgruppe i den forstand,
at de har dobbelt minoritetsstatus. De udgør et etnisk fællesskab, og størstedelen af dem
tilhører de socialt svage grupper i samfundet. I dag er romaerne stadig ofre for
diskrimination, marginalisering og segregering på adskillige områder i det offentlige og
private liv. Romasamfundet er stadig ikke en anerkendt national eller etnisk
minoritetsgruppe i alle medlemsstater, og således nyder romaerne ikke de rettigheder, der
knytter sig til denne status, i alle de berørte lande. Derfor begrænses deres muligheder for
at deltage fuldt ud i samfundslivet, og i mange tilfælde kan disse muligheder kun udnyttes
på frivillig basis. Romaerne og resten af samfundet deler det sociale ansvar for at integrere
romasamfundet gennem asymmetriske foranstaltninger. Flertalssamfundet må acceptere
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romaerne uden assimilering og støtte dem som en socialt dårligt stillet gruppe. På den
anden side må romaerne acceptere de regler, der gælder i samfundet som helhed, og i højere
grad tage initiativet med hensyn til at løse deres egne problemer. En anden erfaring, som
vi kan drage fra begivenhederne i Frankrig er, at social integration af romasamfundet ikke
udelukkende kan finde sted på nationalt plan. Ud over bestræbelserne på lokalt, regionalt
og nationalt plan må medlemsstaterne også samarbejde på EU-plan. Der bør afsættes
betragtelige ressourcer til denne opgave i EU's struktur- og samhørighedsfondes
budgetramme for årene efter 2013.

László Tőkés (PPE)  , skriftlig. – (HU) Dag for dag er vi vidne til skarpe angreb på Frankrigs
politikker og strenge foranstaltninger rettet mod rumænske og bulgarske romaer. Blandt
socialisterne og de liberale er der enkelte, der kalder præsident Nicolas Sarkozy for populist,
fremmedfjendsk og racist, idet de med deres egne partipolitiske mål for øje udnytter den
ulykkelige situation, som de sigøjnere, der strømmer til Vesteuropa, befinder sig i. Desværre
er problemet med de udviste romaer blevet politiseret i alt for høj grad. Mange lægger
overdreven, ensidig vægt på princippet om den frie bevægelighed i EU og har en tendens
til at glemme, at problemet med romaerne i Central- og Østeuropa ikke kan løses gennem
emigration eller "nomadisering" på et helt kontinent. Deres situation kan kun afklares
tilfredsstillende i deres hjemlande – af medlemsstaterne og i samarbejde med EU.

Nogle mennesker, som drives af rent propagandistiske mål, har desuden en tendens til at
glemme, at fri bevægelighed ikke kan være et mål i sig selv. Tværtimod: Retten til at forblive
i sit eget hjemland og føre et anstændigt liv er en grundlæggende, universel og europæisk
værdi, som Europas største etniske og sociale minoritet også har. Vi må derfor bestræbe
os på at sikre, at alle borgere i EU føler sig hjemme i deres eget land og ikke tvinges til at
søge lykken i udlandet. Det bedste svar til de påtaget demokratiske forsvarere af romaerne,
hvis adfærd grænser til det politisk kyniske, kan måske gives med nobelpristageren Elie
Wiesels ord: Trods alt sendes romaerne ikke til Auschwitz, men kun til Rumænien.

Traian Ungureanu (PPE),    skriftlig  .  – (EN) Vi kan gøre to ting i forhold til spørgsmålet
om romaerne. På den ene side kan vi gå sammen med vores socialistiske og liberale kolleger
og sige, at vi alle nu er racister. Men dette ville blot gavne venstrefløjens moralske
spilfægterier. Det ville ikke hjælpe romaerne.

Det andet, som vi kan gøre, er at forholde os ærligt til det reelle problem. Vi bør erkende,
at retten til sikkerhed og retten til fri bevægelighed er lige vigtige. I stedet for at kæde
romaproblemet sammen med Rumæniens indtræden i Schengenområdet bør vi desuden
forstå, at Rumænien har gjort en stor indsats for at lette uddannelse og integration af
romaerne. Der bør bygges videre på rumænernes erfaringer i samarbejde med andre
europæiske stater, for romaproblemet er ikke et nationalt problem, men en paneuropæisk
realitet, der kræver en paneuropæisk politik.

12. Den humanitære situation efter oversvømmelserne i Pakistan (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om den
humanitære situation i Pakistan efter oversvømmelserne.

Kristalina Georgieva,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Jeg til gerne takke
Dem for at have sat Pakistan på dagsordenen. Vigtigere endnu vil jeg også gerne takke
parlamentsmedlemmerne for deres aktive bidrag til EU's reaktion ved at afholde meget
nyttige møder på udvalgsniveau og for at have udøvet deres ret til indsigt meget hurtigt,
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faktisk i løbet af én dag her i sommer. Det gjorde det muligt for os hurtigt at vedtage
beslutninger vedrørende finansierings og sikre, at hjælpen kom af sted.

Mit mål her i dag er at formidle de indtryk, jeg fik under mit nylige besøg i Pakistan, at
udpege de næste skridt i vores bestræbelser og afslutningsvis fremhæve nogle erfaringer,
som vi kan drage i EU.

Så lad mig starte med mine indtryk fra Pakistan, som domineres af den kendsgerning, at
dette er en utrolig kompleks situation, som faktisk består af to katastrofer i én.

Oppe nordpå i landet er der 3 mio. internt fordrevne og flygtninge, som har måttet flygte
fra væbnede konflikter blot for at se deres lejre og nybyggede huse blive skyllet bort og
deres nye liv blive smadret. Længere nede ad strømmen på de frugtbare sletter i det sydlige
Pakistan har befolkningen i landdistrikterne mistet ikke blot deres hjem, men også deres
levebrød og en stor del af den økonomi i Pakistan, som landet er afhængigt af.

Siden jeg orienterede Udviklingsudvalget, er antallet af ofre for denne katastrofe faktisk
steget. Alt i alt er over 20 mio. pakistanere blevet berørt af oversvømmelserne i hele landet.
Mere end 12 mio. mennesker behøver øjeblikkelig hjælp.

(Formanden bad nogle medlemmer om at tie stille)

Jeg ved, at det emne, der blev drøftet før, er meget vigtigt i forhold til europæiske værdier.
Det er det problem, som jeg beskriver nu, virkelig også, så tak.

Hvad angår antallet af berørte, talte vi for blot en uge siden om 8 mio. mennesker, der
behøver øjeblikkelig hjælp. Nu er tallet opjusteret til 12 mio. Over 1,8 mio. huse er blevet
ødelagt eller beskadiget. Dette tal er blevet opjusteret fra 1,2 mio. Mere end 3,4 mio. hektar
landbrugsjord står under vand. Der er beretninger om diarré- og koleraudbrud. Under disse
omstændigheder fokuserer vi vores hjælp på de indlysende, umiddelbare prioriteter, nemlig
fødevarer, rent vand, sanitære forhold, lægehjælp og husly. I betragtning af, at katastrofen
har så enormt et omfang, er det nødvendigt med massiv international nødhjælp. Så lad
mig straks gå videre til næste punkt. Hvad har vi i EU gjort, og hvad agter vi at gøre nu?

Vores humanitære indsats har været omfattende. EU, dvs. medlemsstaterne og
Kommissionen, har indtil nu bidraget med i alt 231 mio. EUR til omgående nødhjælp,
hvoraf 70 mio. EUR kommer fra Kommissionen og de resterende 161 mio. EUR fra
medlemsstaterne. 12 medlemsstater har desuden mobiliseret hjælp i form af naturalier
gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Dette gør os til den største donor. Vores bidrag
skal ses i forhold til FN's ønske om 460 mio. USD til øjeblikkelig nødhjælp, men jeg må
også understrege, at dette ønske vil blive opjusteret, og at vi sandsynligvis får endnu en
appel fra FN inden for en uge.

Vi var også hurtige med at yde hjælp. Den 30. juli stod det klart, at oversvømmelserne ville
blive altødelæggende, og vores første beslutning om hjælp for 30 mio. EUR blev truffet
dagen efter, den 31. juli.

Straks efter en anmodning fra de pakistanske myndigheder aktiverede vi den 6. august
Fællesskabets ordning for civilbeskyttelse, ligesom vi indsatte et team bestående af 18
eksperter, som koordinerede vores indsats med FN og de pakistanske myndigheder, så den
blev så effektiv som muligt.

For første gang er nødhjælp i form af naturalier fra medlemsstaterne blevet leveret vha.
civile midler til strategisk lufttransport i koordination med Den Europæiske Unions
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Militærstab. Det har gjort det muligt for os at levere vandrensningsudstyr, mobile hospitaler,
medicin og telte, som var yderst tiltrængte. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at der trods
denne enorme indsats ligger store udfordringer foran os.

Lad mig fremhæve de fire vigtigste udfordringer. For det første er den humanitære krise
langt fra ovre. Måske har den slet ikke toppet endnu. Vi ved fra nødhjælpsarbejderne, at
de i løbet af september forventer at være nået ud til 6 mio. mennesker ud af de 12 mio.,
der har behov for hjælp. Så på en måde udvikler krisen sig hurtigere, end vi kan nå at
mobilisere ressourcer og afhjælpe den. Situationen kan blive forværret yderligere, før vi
ser en bedring, navnlig hvad angår epidemier.

For det andet er det i bestræbelserne på at nå ud til så mange mennesker som muligt helt
afgørende, at vi fokuserer på de mest sårbare. Her taler vi bl.a. om fattige lokalsamfund,
kvinder, især kvindelige forsørgere, børn, ældre og handicappede, da de risikerer at blive
overset, hvis vi ikke har øjnene rettet mod dem. Så det er præcis, hvad Kommissionen agter
at gøre i samarbejde med vores 26 partnere.

For det tredje handler hurtig nødhjælp ikke kun om at redde menneskeliv. Det handler
også om at bevare stabiliteten i et land, der står over for store sikkerhedsmæssige
udfordringer. Desperationen kan nemt udvikle sig til vrede i befolkningen, og derfor skal
vi være fast besluttet på at forsøge at hjælpe flest muligt så hurtigt som muligt.

For det fjerde gælder det, at selv om det vigtigste er at redde liv nu og her, må vi også allerede
nu tænke på genopretning. Hvad angår den umiddelbare genopretningsindsats, er der to
meget vigtige opgaver. For at sikre genopretning af landbruget, når vandet trækker sig
tilbage, skal vi stå klar med redskaber, såsæd og hjælp til landmændene, så de kan nå at få
sået i denne sæson. Samtidig er der behov for at genopbygge den kritiske infrastruktur
mellem landmændene og markederne, som vi også skal bruge for at nå ud til fjerntliggende
lokalsamfund.

På længere sigt er det indlysende, at landet står over for en meget stor udfordring, hvad
angår genopbygning. I samarbejde med Kommissionen og UNDP er Verdensbanken og
Den Asiatiske Udviklingsbank i færd med at foretage en vurdering for at fastslå behovene
for genopbygning på længere sigt. Vi har arbejdet meget tæt sammen med den højtstående
repræsentant og næstformand, fru Ashton, kommissær Piebalgs og kommissær De Gucht,
så EU kan fremlægge et omfattende og holistisk forslag til, hvordan vi kan understøtte
landets udvikling.

Pakistan vil være på dagsordenen ved det næste Gymnich-møde og ved "Friends of
Democratic Pakistan"-mødet i Bruxelles den 14. og 15. oktober.

Lad mig drage et par erfaringer for EU. Jeg kan se tre. For det første er oversvømmelserne
i Pakistan kun en af mange påmindelser om, at klimaændringernes indvirkning stikker
dybt. I betragtning af følgeomkostningerne er det meget vigtigt at fokusere på
katastrofeberedskab og på at genopbygge et særdeles sårbart land, der er ødelagt af en
katastrofe, på en sådan måde, at det kan modstå de risici, der ligger i klimaændringerne.

Jeg må være forsigtig og kan ikke påstå, at disse oversvømmelser forårsages af
klimaændringer. Men jeg ved, at videnskabsfolkene klart giver udtryk for, at katastrofernes
øgede hyppighed og intensitet skyldes klimaændringerne. For det andet vil jeg sige, at i et
år, hvor vi har set et jordskælv i Haiti, tørkeproblemer i Sahel, konflikt i Sudan og nu
voldsomme oversvømmelse i Pakistan, er vores budgetsituation endnu en gang usikker,
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da vores eget budget og nødhjælpsreserven næsten er opbrugt. Og vi er kun i starten af
september.

På grund af det stigende antal katastrofer og deres øgede intensitet er der et stadig større
hul i vores humanitære budget, som vi må tage hensyn til i forberedelserne på det næste
finansielle overslag, så vi kan matche vores ressourcer med EU-borgernes engagement i
forhold til at hjælpe mennesker i nød.

Min tredje pointe er, at EU er gået i spidsen, siden krisen opstod, og alligevel blev vores
tilstedeværelse i starten ikke dækket særlig bredt medierne. Vi må derfor fokusere meget
skarpt på ikke blot at gøre EU's instrumenter til brug i forbindelse med katastrofeberedskab
mere effektive, men også mere synlige, som det blev antydet under formiddagens møde
med kommissionsformand Barroso. Vi vil fremlægge et forslag i løbet af den næste måned.

Lad mig afslutningsvis på vegne af vores medborgere med stolthed sige, at situationen i
Pakistan har vist, at EU's solidaritet ikke blot kommer til udtryk i tomme ord, men også i
handling. Det kan vi være stolte af, da vores indsats ikke blot redder liv, men også
understøtter de principper og værdier, der udgør kernen i det europæiske projekt.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

Filip Kaczmarek,    for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand, fru Georgieva! Oversvømmelserne
i Pakistan er en meget alvorlig humanitær katastrofe, som har påvirket mange millioner
mennesker. Vi bør ikke forsøge at overgå hinandens indlæg med hensyn til antallet af ofre
eller deres lidelser, så jeg vil ikke sammenligne denne katastrofe med andre. Den er en
enorm tragedie. Jeg vil gerne takke fru Georgieva for Kommissionens hurtige og passende
foranstaltninger. Det er en skam, at vi ikke formåede at afholde et ekstraordinært møde i
Parlamentets Udviklingsudvalg i sommerferien. Vi må huske på, at millioner af mennesker
stadig har behov for hjælp, støtte og samarbejde. Ud over den øjeblikkelige hjælp og
genopbygningen af landbruget og infrastrukturen er fru Georgievas prioriteter i sandhed
afgørende. Hvis det ikke viser sig muligt at redde Pakistans landbrug, vil landet til næste år
opleve endnu en humanitær katastrofe, nemlig hungersnød. Paradoksalt nok er der en
chance for, at oversvømmelserne vil få visse gavnlige følgevirkninger. De kunne f.eks.
forhindre ekstremisters aktiviteter eller gøre det nemmere at løse flygtningeproblemet.

Det glæder mig, at Kommissionen agter at fremlægge et initiativ, som skal give os mere
effektive redskaber til brug ved humanitære katastrofer. Det glæder mig også, at det belgiske
formandskab prioriterer initiativet højt og er klar til at bakke op om det under sit eget
formandskab. Parlamentet vil bestemt støtte sådanne initiativer.

Véronique De Keyser,    for S&D-Gruppen. – (FR) Fru formand, fru kommissær! Lad mig
rose Dem for Deres store engagement. De har bestemt været opgaven moden.

Når det er sagt, er der stadig rigtig meget, der skal gøres, og der har været en slags skilsmisse
mellem Pakistan og den offentlige mening. Billedet er sløret, folk ønsker ikke at donere,
og dette er et reelt problem. Der er et noget sparsomt fremmøde i dag, og folk siger ind
imellem til mig, at der ikke længere er noget problem i Pakistan, da vandet jo trækker sig
tilbage. Javel, vandet trækker sig tilbage, men vi står altså stadig med en katastrofe af værste
skuffe. Den er jo lige så alvorlig som tsunamien.
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Der er to ting, som jeg er meget opmærksom på. Den første er en forbedring af vores
mekanisme til hurtig indsats. De har gjort, hvad De kunne, i forhold til koordination osv.
i betragtning af de midler, som De har haft til rådighed. Dette er slet ikke nogen kritik. Ikke
desto mindre mener jeg, at Europa har al mulig interesse i at styrke sin mekanisme til hurtig
indsats i stil med belgiske B-Fast, og jeg opfordrer det belgiske formandskab til at samarbejde
med Kommissionen om dette spørgsmål.

Den anden ting, som jeg vil fremhæve, er problemet med kvinderne. Som jeg allerede har
fortalt kommissæren, glemmer man ofte kvinderne i konflikter og katastrofer. Vi kender
mange pakistanske kvinders skæbne. Vi ved, at der lige nu er 300 000 kvinder, som skal
føde inden for de kommende uger. Vi ved, at 30 000 af dem får brug for kirurgiske indgreb,
og jeg beder dem inderligt om at iværksætte målrettede tiltag i forhold til dette problem.

Der findes lokale ngo'er, som kan få adgang til næsten alle områder, f.eks. dem, der har
tilknytning til Det Internationale Familieplanlægningsforbund. Prøv at få lokale aftaler i
stand, og hold os underrettet. Vi beder Dem ikke om beretninger, fru kommissær, men
blot nyt om disse kvinder. Jeg håber, at De vil kunne give os disse nyheder.

Charles Goerens,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Lige nu findes verdens største
sø i Pakistan, hvis jeg må citere landets Oxfam-repræsentant.

I betragtning af de sjældent sete lidelser og den elendighed, som disse oversvømmelser
forårsager, mener jeg faktisk, at det allerede er på sin plads at tale om et hav af problemer,
sorg, lidelser og fortvivlelse.

Det er vores fælles ansvar at handle, og det er der flere grunde til.

For det første kan de 20 mio. direkte ofre for denne katastrofe ikke komme på fode igen
uden hjælp. Endvidere er vores ansvar et EU-ansvar, men det er også medlemsstaternes
ansvar, så det kommer ud på ét. Med Lissabontraktatens ikrafttræden er tiden inde til at
sætte en stopper for denne kunstige skelnen, som der ikke længere er nogen grund til.

EU påtager sig bestemt sit ansvar, og kommissæren er et godt eksempel på dette. EU yder
endog en indsats på eksemplarisk vis. Det er jo trods alt EU, der generelt viser sig at være
den første bidragyder af midler til humanitære foranstaltninger. Andre burde blive meget
inspireret til at øge deres bidrag til at hjælpe Pakistan med at slippe ud af den elendighed,
som de aktuelle oversvømmelser forårsager. Her tænker jeg navnlig på de rige stater, bl.a.
de olierige, i den del af verden.

Dette betyder på ingen måde, at vi europæere er perfekte. Jeg mener, at vi kan gøre det
endnu bedre uden at skulle bruge flere penge. For det første er der Barnier-betænkningen,
hvor man efterlyser, at de ressourcer og instrumenter, som de 27 medlemsstater kunne
bidrage med ved en katastrofe, skulle forenes. Hvad venter vi på, før vi endelig gennemfører
konklusionerne i denne betænkning?

Så er der EU's manglende synlighed. Det er bestemt ikke det vigtigste aspekt, men vi må
rette op på det. Vi må dog ikke gøre det ved at styrte ud og prale eller udvise overdreven
generøsitet. Det vigtige er, at vi i EU gør alt, hvad vi kan, for at profilere os inden for det,
som vi gør bedst, ved klart at gøre os gældende som verdens førende humanitære aktør
og udmærke os inden for det, der begynder at blive betragtet som vores sande kald, nemlig
at blive en virkelig stærk fredens vogter.
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Jean Lambert,    for Verts/ALE-Gruppen  .  – (EN) Fru formand! Som sagt er det, der foregår
i Pakistan i øjeblikket, en sand tragedie, som vil kræve langsigtet engagement i forhold til
Pakistans befolkning og dets demokratisk valgte regering i et godt stykke tid.

Jeg hilser kommissærens udspil meget velkommen, ikke mindst hendes langsigtede
perspektiv og sammenkædningen med klimaresiliens. Jeg deler hendes bekymringer mht.
støtte i forhold til denne slags katastrofer på længere sigt. Jeg tror, at vi alle gerne ser det
internationale samfund intensivere nødhjælpen. Vi må i hvert fald bifalde Indiens øgede
bidrag til FN's fond, da landet hermed sender et vigtigt politisk signal.

Efter vores mening kunne det internationale samfund godt gå endnu videre. Vi kunne
frigøre flere af Pakistans egne midler ved at træffe foranstaltninger for at nedbringe Pakistans
udlandsgæld, hvoraf en stor del er påløbet under militærregimer. I 2008 brugte Pakistan
3 mia. USD på tilbagebetaling af gæld, hvilket får den internationale bistandsindsats til at
blegne. Frankrig og Tyskland er vigtige bilaterale donorer. Jeg mener, at vi skal se med
nogen bekymring på de tilbagebetalingsvilkår, der kan være knyttet til de lån, som tilbydes
i øjeblikket.

I øvrigt er det efter min mening vigtigt, at der kommer en lignende reaktion fra pakistanerne
selv, ikke mindst de rige jordbesiddere, som f.eks. kunne tilbyde en form for lejenedsættelse
til fattige forpagtere, som ikke vil kunne betale lejen i et stykke tid.

Sajjad Karim,    for ECR-Gruppen  .  – (EN) Fru formand! Lad mig allerførst bifalde de
udtalelser, som kommissæren har fremsat i udvalget og også her i dag. Vores indsats under
anførelse af kommissæren har bestemt været prisværdig, både på EU-plan og blandt
medlemsstaterne, som har handlet bilateralt. Det Forenede Kongerige har i hvert fald gjort
alt, hvad det formår.

Det var meget nedslående at bemærke, at mens Pakistans befolkning stod midt i denne
katastrofe, nød landets præsident det bedste og fineste, som Europa kan tilbyde. Og mens
han var i færd med det, begyndte vi at mobilisere og stå skulder ved skulder med Pakistans
befolkning. Det er jeg meget stolt over, at vi gjorde.

Da den civile infrastruktur faldt fra hinanden, var det militæret, der måtte træde til. Det er
meget prisværdigt, at vi har gjort en indsats for at yde den nødvendige nødhjælp, men
landet befinder sig stadig i en nødsituation nu, hvor vi mødes her i dag. Så længe det er
tilfældet, gør vi, hvad vi kan, men vi må også begynde at lægge planer for vores indsats på
mellemlangt og langt sigt.

Oversvømmelsernes hidtil usete omfang berettiger en ekstraordinær international indsats.
Vi må i gang med at genopbygge Pakistan, men vi må gøre det således, at landets befolkning
opfattes som dem, der gør det. Ellers kan det få helt utænkelige konsekvenser. Vi har en
udviklingsdagsorden, men den må vi også væve sammen med en handelsrelateret dagsorden
for at gøre det muligt for Pakistans befolkning selv at genopbygge deres land.

Jeg opfordrer mine kolleger til, at vi skal være meget ambitiøse og fremlægge en EU-plan
i stil med Marshallplanen, som bidrog til at genopbygge dele af Europa. Det er det, der er
behov for. Så stor er udfordringen. Jeg beder Dem tage den op.

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Den
humanitære situation i Pakistan er tragisk. Den er værre end ved tsunamien, som ramte
Asien.
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Jeg bifalder både Europa-Kommissionens beslutning om at øge den samlede humanitære
bistand til ofrene for oversvømmelserne til 70 mio. EUR og fru Georgievas reaktion, som
heller ikke denne gang lod vente på sig.

Et af de største problemer er, at det er svært at nå frem til ofrene, da infrastrukturen er
ødelagt, ofrene er omringet af vand, og sikkerhedssituationen er meget ustabil. Det er helt
afgørende at respektere de humanitære principper om upartiskhed, neutralitet,
uafhængighed og menneskelighed ved afsendelse af nødhjælpen, som udelukkende skal
baseres på befolkningens behov.

Selv om EU's beredskabsmekanisme har fungeret godt, har krisen i Pakistan endnu en gang
understreget behovet for at øge vores effektivitet, hvad angår reaktionsevne, koordination
og synlighed. Denne katastrofe har atter fremhævet det nødvendige i at have et europæisk
beredskab til hurtig indsats. Jeg gentager derfor mit ønske om, at vi opretter en europæisk
civilbeskyttelsesstyrke.

Fru kommissær! Til november vil De fremlægge et dokument vedrørende styrkelse af EU's
evne til at reagere i forhold til katastrofer, som skal efterfølges af forslag til lovgivning. De
har derfor muligheden for at foreslå ambitiøse løsninger, og det er jeg overbevist om, at
De vil gøre.

Thijs Berman (S&D).   – (NL) Fru formand! EU har påtaget sig at yde en stor andel af
bistanden, men vores løfter om støtte på 230 mio. EUR fra EU og medlemsstaterne må nu
indfries. Pakistan må ikke blive offer for uudtalt mistillid. Humanitær hjælp er en pligt,
som ikke har noget med politik at gøre, og hvor der ikke må ske forskelsbehandling. EU
er en af de største donorer, og derfor er det især afgørende, at vi koordinerer vores indsats
effektivt. Jeg har et spørgsmål til kommissær Georgieva. Hvilke aspekter ved vores
koordination kan forbedres, og hvad kræves der – hvad kræver De – for at kunne gøre
dette?

Befolkningen må sikres fortsat adgang til rent drikkevand, lægehjælp og fødevarer. Mens
der stadig er risiko for nye oversvømmelser, er det meget vanskeligt at genopbygge de
berørte områder. Så snart dette er muligt, må det internationale samfund også hjælpe
Pakistans regering og befolkning med at afbøde katastrofens virkninger på længere sigt.
Og hvis dette kræver et større budget, må vi finde plads til det.

Louis Michel (ALDE).   – (FR) Fru formand, fru kommissær! Jeg vil naturligvis lykønske
kommissæren med det store stykke arbejde, som hun har udført.

Takket være kommissæren har landene i EU afsat 230 mio. EUR til katastrofehjælp, hvoraf
70 mio. EUR er EU-midler. Som allerede nævnt er dette bemærkelsesværdigt og storslået.
Kommissærens tilstedeværelse i Pakistan er også et vidnesbyrd om, at hun har håndteret
problemet med et stort engagement.

Først og fremmest vil jeg gerne bakke op om det, der allerede er sagt her vedrørende
problemerne med kvinderne og sundhedsplejen og også det politiske problem, da der jo
er en risiko for, at landet kastes i armene på ekstremisterne. Og selv om det også er blevet
sagt før, er jeg desværre nødt til at gentage, at vi hurtigt må oprette en europæisk mekanisme
til civilbeskyttelse. Jeg har allerede haft grund til at sige dette ved flere lejligheder, navnlig
i forbindelse med jordskælvet i Haiti.
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Barnier-betænkningen er den perfekte inspirationskilde, når vi skal etablere en sådan
mekanisme. Jeg vil gerne udfritte kommissæren mere specifikt om hendes intentioner
vedrørende denne sag.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Fru formand! I Nederlandene ved vi godt, hvad det vil
sige at kæmpe mod vandet, og jeg føler derfor et stærkt lidelsesfællesskab med den
pakistanske befolkning, som er så hårdt ramt af de katastrofale oversvømmelser. Jeg
opfordrer EU, medlemsstaterne og det internationale samfund til at stå side om side med
det pakistanske folk og ikke overlade dem i Talebans vold.

Som kristen føler jeg også en vis samhørighed med de pakistanske kristne. Jeg har hørt fra
organisationer som Open Doors International og Compass Direct News, at der i flere
områder diskrimineres mod kristne, hvad angår fødevaredistribution og lægehjælp. Jeg
blev chokeret over denne melding, og jeg vil bede kommissæren om også at rette
opmærksomheden mod dette. Endnu mere alvorlig er beretningen om, at tre udenlandske
nødhjælpsarbejdere fra en kristen organisation nu tilsyneladende er blevet myrdet af det
pakistanske Taleban. Jeg vil bede kommissæren om også at lægge særlig vægt på dette og
støtte den pakistanske regering, da det er dennes ansvar at beskytte både inden- og
udenlandske nødhjælpsarbejdere, og hjælpen aldrig må underkastes forskelsbehandling.

Jeg vil også gerne høre et svar på dette fra kommissæren.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (EN) Fru formand! Først vil jeg gerne udtrykke min sympati
over for det pakistanske folk over det tragiske tab af menneskeliv. Jeg vil også gerne takke
kommissær Georgieva for hendes engagerede arbejde med at sætte Pakistan højt på
dagsordenen.

Det tog nogen tid, før EU og resten af verden fattede, hvor omfattende denne katastrofe
er. Nu hvor vi har en bedre forståelse af behovene hos de berørte mennesker, må vi reagere
hurtigt og matche disse behov. Vi må yde mere økonomisk og materiel bistand og samtidig
sikre, at hjælpen når ud til alle, herunder minoriteterne, og opfylder deres behov.

Vi må heller ikke glemme, at Pakistan er et land i frontlinjen i den internationale kamp
mod ekstremisme og terrorisme. Hvis vi ikke hjælper pakistanerne, kan fattigdommen og
fortvivlelsen styrke de militante. Det er ikke nok med en enkeltstående humanitær
hjælpeindsats. Den skal kombineres med hjælp til at genopbygge landets infrastruktur
såsom veje, broer, skoler osv.

Vi må også hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hjælpe Pakistan med at genoplive
landets økonomi og samhandel. Lettere markedsadgang for pakistansk eksport og nye
ordninger mht. gældsafvikling kunne sætte skred i tingene. EU's medlemsstater bør alvorligt
genoverveje gældsafvikling som et middel til at hjælpe ved denne tragedie.

Enrique Guerrero Salom (S&D)   – (ES) Fru formand, fru kommissær! Den generelle
opfattelse hos verdens befolkning og således også hos os selv er, at det internationale
samfunds reaktion på den humanitære katastrofe i Pakistan var langsom og utilstrækkelig.
Vi kom for sent frem og med mindre intensitet end ved andre humanitære katastrofer af
lignende omfang.

Der har også været en opfattelse af, at der var en vis modstand mod at dække det behov,
som FN har påpeget. Enkelte kolleger har omtalt den modstand, som der kunne være i
vores samfund pga. det politiske regimes art og de problemer, der måtte være i Pakistan.
Ikke desto mindre mener jeg, at vi som parlamentsmedlemmer og i vores samfund generelt
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er nødt til at gøre en indsats for at forklare, at vi hjælper mennesker i vanskeligheder snarere
end et bestemt politisk regime. Den humanitære indsats skal baseres på neutralitet,
upartiskhed og uafhængighed, og det skal være netop de værdier, som styrer os i vores
handlinger.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Fru formand! Oversvømmelserne i Pakistan må betegnes
som en katastrofe af hidtil uset omfang.

20 mio. mennesker er berørt. 2 000 mennesker har mistet livet, mere end 1 mio. hjem er
ødelagt, mens dele af infrastrukturen og en stor del af landbrugsjorden er ubrugelig.

Vi i EU kunne umuligt undgå at forholde os til denne tragedie, navnlig da nogle af vores
medlemsstater, herunder Rumænien, har oplevet voldsomme oversvømmelser denne
sommer.

Jeg glæder mig over det stærke engagement hos Europa-Kommissionen og medlemsstaterne,
som har frigivet 230 mio. EUR til nødhjælp. Dette har gjort EU til den største eksterne
donor i forhold til Pakistan.

Ikke desto mindre er den humanitære situation stadig særdeles alvorlig, og den får langvarige
konsekvenser.

Jeg mener, at bæredygtig genudvikling kun kan opnås gennem vækst i landets økonomi.
I den henseende kan EU bidrage ved at åbne sine markeder for Pakistan.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Fru formand! EU reagerede i sandhed prompte på tragedien
i Pakistan, selv om dette som tidligere anført ikke altid profileres højt. Kommissærens
besøg i de områder, der er berørt af oversvømmelserne, har imidlertid understreget den
solidaritet, som EU udviser som reaktion på denne humanitære katastrofe.

De omkring 18 mio. ofre for katastrofen udsættes nu for alvorlig risiko for sygdomme.
Uheldigvis har FN kun fået en tredjedel af de ressourcer, som man har anmodet om, hvilket
til dels skyldes de forbehold, som medlemsstaterne har givet udtryk for med hensyn til den
udbredte korruption i Pakistan.

Jeg mener, at der er behov for en mekanisme til styring af, hvordan den humanitære hjælp
kanaliseres direkte ud til ofrene for oversvømmelserne og ikke misbruges af lokale
feudalherrer, og samtidig må vi optrappe de humanitære missioner.

Jeg mener desuden, at vi skal gøre sikkerhedsforanstaltningerne for de humanitære
hjælpearbejdere til en af vores prioriteter i betragtning af de islamistiske trusler.

Jürgen Creutzmann (ALDE).   – (DE) Fru formand, fru kommissær! I Pakistan har vi været
vidne til ødelæggende oversvømmelser, og vi må hjælpe de lidende og fattige mennesker
i landet. I den henseende bedrøver det mig især, at der findes områder i Pakistan, som
centralregeringen ikke tillader nogen egentlig nødhjælp at nå ud til.

For eksempel er regionen Gilgit-Baltistan, som ligger nord for Jammu og Kashmir i det
pakistanske grænseområde, også blevet hårdt ramt af kraftige regnskyl og disses
følgevirkninger. Ifølge de oplysninger, som jeg har modtaget, er 500 mennesker omkommet
og 50 000 blevet hjemløse alene i Gilgit-Baltistan. Fire broer er skyllet bort, og mange
landområder er helt afskåret fra omverdenen. Men indtil videre er kun nødhjælp til en
værdi af omkring 10 000 EUR nået frem til Gilgit-Baltistan.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA188



Derfor skal vi i EU ikke blot overdrage nødhjælpen til den pakistanske centralregering,
men derimod yde direkte bistand til de ngo'er, der også har fokus rettet mod de
fjerntliggende regioner i Pakistan.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Fru formand! Da denne enorme humanitære
katastrofe ramte Pakistan, var EU's reaktion mere effektiv end ved andre lejligheder. Jeg
tror, at vi alle her i salen er ret tilfredse, når vi ser på de fremskridt, som vi har gjort i forhold
til f.eks. den hjælp, som blev givet til Haiti. Jeg vil gerne rette opmærksomheden mod to
meget vigtige spørgsmål. Det første vedrører en forøgelse af, hvad EU reelt kan gøre med
hensyn til at yde humanitær bistand, og her understreger jeg ordene "hvad EU reelt kan
gøre". Vi er f.eks. nødt til at afklare nogle spørgsmål vedrørende lufttransport. Hvis denne
transportform ikke er tilgængelig, er det svært at yde hjælp effektivt. Det andet spørgsmål
vedrører bedre koordination af operationerne på EU-plan. EU gør sig meget store
anstrengelser, men pointen er, at EU's og medlemsstaternes bestræbelser i højere grad skal
koordineres.

Kristalina Georgieva,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke
parlamentsmedlemmerne for deres meget nyttige kommentarer. Jeg vil forsøge at gruppere
mit svar omkring tre problemstillinger. For det første er der vores kort- og langsigtede
prioriteter, og hvordan vi kan integrere de gode råd, som medlemmerne har givet os her.
For det andet er der det politiske miljø, og hvordan vi kan beskytte det humanitære arbejdes
neutralitet og uafhængighed og de humanitære hjælpearbejderes sikkerhed. For det tredje
er der EU's katastrofeberedskab, og hvad vi i dag gør for at sikre, at det bliver stærkere i
fremtiden.

Med hensyn til den første problemstilling er jeg i høj grad enig i de bemærkninger, der her
i forsamlingen er fremsat om at sikre, at vi fokuserer på dem, der risikerer at blive udelukket.
Dette vedrører navnlig de mere konservative områder i Pakistan, kvinderne og selvfølgelig
børnene i husholdninger med kvindelige forsørgere, som er udsat for en meget stor risiko,
og minoriteterne, herunder de religiøse minoriteter, som man har henvist til her.

Som i Pakistan gælder det i ethvert land, at de lokalsamfund, der er svære at nå ud til,
udsættes for en særlig høj risiko. De er enten afskåret af naturforhold eller pga. konflikter.
Jeg kan forsikre Dem om, at vi vil gennemgå forslagene fra vores partnere meget
omhyggeligt for at sikre, at vores støtte i videst muligt omfang målrettes mod dem, der er
i fare for at blive udelukket.

Jeg vil foretage en nærmere opfølgning hos mine medarbejdere i forhold til det specifikke
spørgsmål, som jeg blev stillet vedrørende behandlingen af religiøse minoriteter. Jeg ved,
at vi er meget opmærksomme på minoriteter, og jeg er sikker på, at vi har mere specifikke
oplysninger om emnet og om situationen i Kashmir. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har
samarbejdet med ngo'er i området for at kunne nå ud til befolkningen.

Det er blevet pointeret kraftigt her i forsamlingen, at landbruget udgør grundlaget for en
stor del af det pakistanske samfund og landets økonomi. Efterhånden som vandet trækker
sig tilbage, kan det efterlade mere frugtbar jord, men dette vil kun rumme muligheder, hvis
vi når hurtigt frem og hjælper landmændene med at genskabe deres evne til at plante
afgrøder. Som ved alle katastrofer gælder det, at hvis nødhjælpen struktureres godt, navnlig
hvad angår rehabilitering på længere sigt, så kan det også medføre sikkerhedsmæssige
forbedringer.
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Det fører mig frem til den pointe, der blev fremsat om behovet for at overveje at rejse midler
fra andre. Med andre ord skal vi bruge vores moralske autoritet til at opfordre andre i
området, nemlig Golfstaterne, til at yde flere bidrag til Pakistan. De har ydet bidrag, og det
er sandt, at vi i EU, idet vi har handlet hurtigt og ydet en stor indsats, nu kan tillade os at
opfordre andre til at handle. Det vil vi fortsat gøre, mens vi forbereder os på "Friends of
Democratic Pakistan"-mødet her den 14. og 15. oktober. Den højtstående repræsentant,
næstformand Catherine Ashton vil lede dette møde sammen med Pakistans udenrigsminister
Qureshi, og vi er allerede enedes om at afholde et forlænget særmøde i et forsøg på at øge
opmærksomheden, bakke op om andres bestræbelser og opfordre andre til at bidrage.

Hvad angår medlemsstaternes og vores egne ressourcer, kan jeg sige følgende.
Kommissionens ressourcer på 70 mio. EUR er afsat, og en stor del er allerede blevet udbetalt.
I løbet af den uge, hvor jeg var i Pakistan, løb vi tør for penge til de mest påtrængende
nødhjælpsprojekter, som vi støtter sammen med meget troværdige organisationer og
særdeles kompetente medarbejdere i marken. Vores medarbejdere på stedet har allerede
gjort det klart, at vi må stille med yderligere ressourcer.

Ser vi på medlemsstaterne, vil jeg især rose Det Forenede Kongerige, Tyskland og Sverige,
som er de største donorer. I mange tilfælde har de allerede ydet deres bistand. Kommissionen
og medlemsstaterne har fælles kompetence på dette område. Selvfølgelig samarbejder vi,
og vi ønsker at se alle vores forpligtelser blive realiseret fuldt ud.

Med hensyn til prioriteterne for vores indsats på længere sigt er det helt klart, at de
økonomiske prognoser for Pakistan må nedjusteres. Med andre ord vil vækstprognoserne
for næste år falde fra de 4,5 %, der gjaldt før oversvømmelserne, til måske 1 % eller endog
under nul. Der har været omfattende ødelæggelser, hvis omfang endnu ikke er klarlagt,
men vi er oppe i milliardklassen. Derfor vil det være nødvendigt at mobilisere støtte til
Pakistan ud fra en holistisk synsvinkel, hvor vi undersøger alle muligheder for at yde hjælp.

Kommissionen har naturligvis ingen udlånskapacitet, så når vi ser på, hvad Kommissionen
kan gøre, kan jeg ikke tage stilling til gældseftergivelse, men en af mulighederne ville være
at se på Pakistans kapacitet. Vi vil sørge for, at Deres stemme bliver hørt, når vi drøfter
disse muligheder.

Ligeledes vil der være spørgsmål om samhandel, og hvad der kan gøres på det område. Jeg
kan fortælle Dem, at kommissær De Gucht allerede overvejer meget omhyggeligt, hvad vi
kan tilbyde gennem denne holistiske tilgang til at løse landets problemer.

Lad mig tilføje endnu et punkt. Vi må også samarbejde med Pakistan med henblik på at
hjælpe regeringen med de reformer, som den gennemfører for at få en mere solid økonomi
– bl.a. i forhold til, hvordan man tilrettelægger de offentlige finanser og budgetterne – så
det ikke ender med, at oversvømmelserne afleder regeringen fra at gøre det, der er bedst
for landets befolkning i det lange løb. Det er også noget, som vi drøfter.

Hjælpen til Pakistan handler selvfølgelig også om politisk stabilitet i et land, der er så vigtigt
for dets egen region og for resten af verden. I denne henseende håber vi virkelig, at vores
kollektive indsats ikke kun vil redde menneskeliv, men også forhindre, at der opstår kaos
i dette meget følsomme område. For os, der beskæftiger os med den humanitære del, er
det ved denne indsats desuden meget vigtigt hele tiden at understrege over for
myndighederne, at de humanitære hjælpearbejderes sikkerhed er afgørende. Det gjorde
jeg også, da jeg var der.
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På den anden side må vi også sikre neutralitet. Vores hjælp må ikke afhænge af faktorer
som religion, køn, eller om modtagerne bor i landdistrikter eller byområder. Neutraliteten
og de humanitære hjælpearbejderes sikkerhed har afgørende betydning. Den 19. august
var Verdens Humanitærdag. Den dag kunne vi desværre notere os, at vi sidste år mistede
flere humanitære hjælpearbejdere end fredsbevarende enheder, idet 102 hjælpearbejdere
mistede livet. I forhold til Pakistan vågner jeg hver morgen og er meget nervøs for, om et
menneskeliv vil gå tabt ved bekæmpelsen af denne katastrofe. Jeg vil blot understrege, at
vi tager dette meget alvorligt.

Lad mig slutte af med punktet om at styrke EU's katastrofeberedskab. Jeg er meget
taknemmelig over for dem, der har talt positivt om, hvad vi har gjort for at sikre bedre
organisation og koordination. Jeg sætter også stor pris på udsagnene om, at vi er nødt til
at gøre mere, og dette er jeg enig i.

Lad mig give et eksempel på, hvad koordination betyder i Pakistans tilfælde. Som sagt har
vi indsat vores team til koordination af civilbeskyttelsen i Pakistan. Vi har fået 12
medlemsstater til at yde hjælp i form af naturalier. Vi organiserede 10 flyvninger for at
skabe en luftbro fra EU til Pakistan. To af disse blev foretaget af Tjekkiet, én blev finansieret
af Finland, og syv blev medfinansieret af Kommissionen. Vi fløj faktisk nødhjælp ind på
vegne af mange lande, hvorefter vi distribuerede den på landjorden – alt sammen på
velkoordineret vis.

Så vi gør faktisk fremskridt, og til jer, der siger, at der skal gøres mere, er mit svar "lad jeres
stemmer blive hørt". Forhåbentlig vil I se Kommissionen anlægge en meget determineret
og ambitiøs tilgang til det at have et stærkt EU-katastrofeberedskab.

Da dette er en sag, som vi vil komme til at drøfte i fremtiden, vil jeg lige opsummere den
meget kort under fire punkter.

Hvad angår scenarieplanlægning, skal vi være meget bedre forberedt på at foregribe den
slags katastrofer, der vil komme.

For det andet har vi behov for forud fastlagte og dedikerede ressourcer fra medlemsstater,
som vi kan regne med, når katastrofe indtræffer. Når der sker en katastrofe, og jeg anmoder
om hjælp, ved jeg i det øjeblik ikke, om jeg får det, der er nødvendigt. Heldigvis for mig
har det indtil videre været således, at hver gang vi har bedt om hjælp hos medlemsstaterne,
har de imødekommet os, men det ville være langt mere hensigtsmæssigt, hvis vi i forvejen
vidste, hvad medlemsstaterne vil bidrage med, og hvilke ressourcer vi har til rådighed.

Det tredje punkt vedrører bedre koordination. Det vil jeg ikke sige yderligere om her. Det
er indlysende, at vi må få vores 27 plus én til at handle som en enhed.

For det fjerde må vi anlægge en holistisk tilgang til katastrofehjælp, som omfatter
forebyggelse, beredskab, indsats og rehabilitering samt feedback i forhold hertil.

Disse fire punkter udgør grundlaget for det forslag, som jeg vil forelægge Dem.

Endnu en gang tak for Deres gode råd til mig og mit team.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.
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13. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er betænkningen af Csaba Őry for Udvalget
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitikker [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE)]
(A7-0235/2010).

Csaba Őry,    ordfører. – (HU) Fru formand! Tak for ordet. Jeg skal forsøge at gøre det kort.
Det ville virkelig være godt, hvis vi kunne afslutte forhandlingen hurtigt. Den fik en
forholdsvis vanskelig start, da dette ikke blot er en normal høringsproces i betragtning af,
at Kommissionen og Rådet og også vi her i Parlamentet betragter udarbejdelsen af
beskæftigelsesdirektiverne som en del af vores fælles overvejelser om 2020-strategien.

Når alt kommer til alt, synes den tid, som vi har haft til rådighed, at have beriget
forhandlingen, selv om jeg må sige, at vi lige fra starten havde fundet en række brugbare
og gode anbefalinger i Kommissionens forslag. Ikke desto mindre har vi foretaget nogle
få ændringer.

Allerførst vil jeg gerne rette opmærksomheden mod en strukturel ændring. Selv om både
skolegang og uddannelse er vigtig, kan vi ikke se noget behov for at anføre dette i to
forskellige direktiver, navnlig da vi har reduceret de 24 tidligere beskæftigelsesdirektiver
til blot fire i alt. Det er derfor, at vi har kombineret disse to områder, selv om vi har
introduceret et nyt element.

Vi vil gerne understrege, hvor vigtig samhørighedspolitikken er som instrument i forhold
til beskæftigelsesområdet, for hvis vi træffer beslutninger om udviklingstendenser og
iværksætter initiativer i EU, som skal mindske kløfterne blandt medlemsstaterne, vil disse
beslutninger bringe lande, der befinder sig langt fra hinanden i mange henseender, tættere
sammen. Disse politikker skal knyttes sammen fra et beskæftigelsesmæssigt perspektiv.
Vi støtter initiativer, som også bidrager til jobskabelse, da vi alle er enige om, at det har
første prioritet at skabe nye job.

Dette berettiges navnlig af den økonomiske krise, som efter min mening trods visse
opløftende tegn endnu ikke er helt ovre. Det står endnu mindre klart, hvad dette reelt
betyder for beskæftigelsen. Fra 2008 til 2010 kan antallet af arbejdsløse være steget fra
16 mio. til 23 mio., hvilket er et enormt tal, men desværre må jeg sige, at situationen blandt
de unge er endnu værre, da antallet af unge arbejdsløse er steget til omkring 20,5 %. I mine
øjne er disse tal et sygdomstegn. De antyder problemer, som må få os til at åbne øjnene
over for den opgave, som vi står med. Efter min mening kan vi støtte en lang række af
anbefalingerne i Rådets og Kommissionens forslag. Vi kan tilslutte os målet om en
beskæftigelsesfrekvens på 75 % – altså beskæftigelse af 75 % af borgerne i den arbejdsduelige
alder – selv om vi gerne så et højere tal for unge mennesker. Blandt unge på mellem 15 og
24, som enten studerer eller arbejder, burde tallet være mindst 90 %. Der bør ikke være
nogen unge, der bare går og driver. Og hvad angår fattigdom, vil vi gerne rette særlig
opmærksomhed mod nøgleelementet at bekæmpe fattigdom blandt børn, og selv om jeg
her ikke vil gentage alle retningslinjerne eller retningslinje nr. 10 i sin fulde form, glæder
det mig meget, at både det belgiske og det ungarske formandskab behandler dette som en
prioritet. Jeg håber derfor, at Rådet også vil beslutte at lægge særlig vægt på dette emne.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer!
Allerførst vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Őry, for hans betænkning og hans konstruktive
tilgang til Kommissionens forslag om retningslinjer for beskæftigelsespolitikken, og jeg er
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meget enig med ham i, at der er behov for at omsætte disse nye retningslinjer til en
krisekontekst.

Der er kun gået to år siden Lehman Brothers-krakket, og 2008 var et annus horribilis i
finanssektoren. 2009 var et annus horribilis for økonomien med en recession næsten uden
fortilfælde. Og 2010 er et annus horribilis for beskæftigelsen i Europa med en gennemsnitlig
arbejdsløshed på 10 % generelt og 20 % blandt unge. Vi må virkelig tage disse sager alvorligt,
og derfor påskønner jeg i høj grad den måde, som vi i de seneste måneder har samarbejdet
med Parlamentet på – navnlig i foråret – vedrørende både retningslinjerne og
EU 2020-strategien.

Kommissionen har fulgt arbejdet med denne betænkning meget tæt. Vi har haft omfattende
og frugtbare forhandlinger, som bl.a. har vist, at vi må opstille prioriteter og indgå
kompromiser. Jeg glæder mig over det enestående samarbejde mellem Udvalget om
Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kommissionen gennem de seneste fire måneder.
Som jeg har fremhævet ved flere lejligheder, er det afgørende for Kommissionen at få alle
de store EU-institutioner med ombord, navnlig Parlamentet, for at etablere det nødvendige
politiske ejerskab i forhold til den nye Europa 2020-strategi og sikre, at den bliver en succes.

Jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen meget gerne vil inddrage Parlamentet så tæt
som muligt i gennemførelsen af strategien i de kommende år. Det glæder mig at bemærke,
at en stor del af de forslag og ændringsforslag, der fremlægges i udkastet til betænkningen,
er blevet introduceret af Rådet og indgår i den tekst, som Rådet gav sin politiske tilslutning
til i juni. Der er dog en række udestående punkter, som skal drøftes med Rådet.

Kommissionen går ikke ind for de ændringsforslag, som sigter mod at ændre
retningslinjernes struktur ved at tilføje nye retningslinjer. Dette ville underminere
Kommissionens forslags klarhed og sammenhæng. Kommissionen er også imod idéen om
at føje flere overordnede mål til de fem, som man allerede er enedes om på politisk plan.
For Kommissionen har det grundlæggende princip ved udformningen af den nye strategi
været at begrænse antallet af mål for at kunne give den nye strategi et skarpere fokus.

Bortset fra dette er Kommissionen enig i, at der kan være behov for at fremhæve visse
elementer i teksten, f.eks. i forhold til børnepasning, anstændigt arbejde og SMV'er.
Kommissionen er indstillet på at samarbejde med Parlamentet og Rådet for at finde en
kompromistekst, som alle parter kan tilslutte sig.

Eva-Britt Svensson,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.
– (SV) Fru formand! Det er ingen overdrivelse at sige, at Lissabon-strategien slog fejl. Vi
må derfor lære af vores fejltagelser og ikke gentage dem i den nye strategi. Nogle af de
største fejl ved strategien var, at vi ikke prioriterede ligestilling på arbejdspladsen, ikke gav
kvinderne mulighed og forudsætninger for at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet og ikke
prioriterede bekæmpelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Vi må øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet og dermed også øge mændenes
deltagelse i børnepasningen og beslægtede opgaver. Derfor beder jeg Dem støtte de
forbedringer af denne strategi, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling har
foreslået. Desuden beder jeg Dem fjerne formuleringen om, at der skal skæres i lønningerne
i den offentlige sektor. Det er i forvejen i den offentlige sektor, at vi finder mange af de
lavtlønnede kvinder. Gør ikke lønforskellene endnu større.

Pascale Gruny,    for PPE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Vi har brug for langsigtet lovgivning,
hvis vi skal øge beskæftigelsen i Europa og mindske fattigdommen. Vi må tage hånd om
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problemet med arbejdsløshed for at sikre bæredygtig vækst. Jeg vil gerne fremhæve tre
punkter.

For det første foreslår Rådet, at retningslinjerne for beskæftigelsespolitikkerne i
medlemsstaterne skal fastsættes hvert 10. år. Det er jeg enig i, for vi har behov for et
langsigtet perspektiv, men vi må også have reelle milepæle hvert tredje år for at sikre, at vi
ikke overser udviklingstendenserne på arbejdsmarkedet.

For det andet har jeg fremlagt et ændringsforslag, som ikke blev vedtaget, hvori jeg foreslår,
at der etableres et beskæftigelsesobservatorium, som skal foretage en specifik analyse af
fremtidens jobtyper. Mange unge forlader skolen eller universitetet uden en uddannelse,
som opfylder behovene på arbejdsmarkedet. Vi må danne os et billede af fremtidens job.
De unge skal kunne se fremad og specialisere sig ved at fuldføre en uddannelse, der sikrer,
at de holder trit med arbejdsmarkedet.

Endelig indebærer kampen mod arbejdsløshed ikke blot, at vi må gøre alt, hvad vi kan, for
at forbedre beskæftigelsessituationen i Europa. Vi må også bekæmpe fattigdommen. Faglig
integration af mennesker, som har været uden arbejde i lang tid, er afgørende i kampen
mod fattigdommen. Den Europæiske Socialfond er det instrument, som kan hjælpe med
at bringe disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Lad os starte med at give dem deres
værdighed tilbage ved at give dem et job, og lad os holde fokus på social integration, når
vi hjælper dem. Det lægger jeg stor vægt på.

Jutta Steinruck,    for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne indlede mit indlæg
med en kritik af den anvendte procedure. Parlamentets arbejde er i høj grad blevet hæmmet
af, at denne betænkning blev fremlagt så sent. Parlamentet kunne reelt kun fremlægge sin
holdning, fordi der blev gjort undtagelser, og Rådet først vil drøfte denne sag på topmødet
til efteråret.

Til slut nåede vi dog frem til et brugbart kompromis. Samarbejdet mellem ordføreren og
skyggeordførerne har været enestående. Det gav sig også udslag i, at vi opnåede et klart
flertal for vores holdning i udvalget. Som socialdemokrater lykkedes det os at få medtaget
rigtig mange elementer, som er afgørende for os, selv om vi ikke er glade for alle punkter.
Jeg er dog taknemmelig for det belgiske formandskabs forsikring om, at det vil bakke op
om Parlamentets holdning.

For at lette denne procedure har vi fremsat fire ændringsforslag, som vi beder om opbakning
til ved morgendagens afstemning. Det er vigtigt for os, at retningslinjerne for
beskæftigelsespolitikkerne rummer sociale elementer, med andre ord en definition af godt
arbejde, en bestemmelse om, at veludført arbejde også skal aflønnes godt, og at der fastsættes
målbare delmål. Retningslinjerne vil dog kun blive taget alvorligt i medlemsstaterne, hvis
Kommissionen og Rådet tager dem alvorligt. Vi anmoder derfor Kommissionen om at
sikre, at der gennemføres hensigtsmæssige foranstaltninger, og at resultaterne også
gennemgås.

Det glæder mig, at kommissæren har forsikret os om, at vores holdninger vil blive medtaget,
for Parlamentet har tilføjet et meget socialt orienteret og arbejdstagervenligt element, som
vil gavne EU's befolkning. Det er også, hvad folk forventer af Parlamentet, og det udgør en
forbedring af de sociale forhold.

Siiri Oviir,    for ALDE Gruppen. – (ET) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Vi forhandler om retningslinjer for beskæftigelsespolitikkerne midt i den økonomiske
krise. Arbejdsmarkedet vil uden tvivl blive påvirket voldsomt heraf i en række år. Det er
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vigtigt, at vi enes om en effektiv strategi på EU-plan, som virkelig kan hjælpe med til at løse
problemerne. Det var ikke muligt at nå målsætningerne i Lissabonstrategien, primært pga.
problemer vedrørende gennemførelsen af dem og ikke, fordi målsætningerne var forkerte.

Den nye strategis succes afhænger i vid udstrækning af, om vi kan lære af vores tidligere
fejltagelser. Det må fortsat være helt centralt i den nye strategi at skabe job og øge
beskæftigelsen. Det må derfor prioriteres højt at skabe job af høj kvalitet, der er nødvendige
i et langsigtet perspektiv, og som skaber megen merværdi. Beskæftigelsespolitikken skal
sikre, at overgangen bliver så gnidningsløs som muligt for medarbejderne, både mellem
økonomiske sektorer og mellem forskellige former for status på arbejdsmarkedet. Derfor
er det nødvendigt, at de langsigtede målsætninger rækker endnu længere fremad, og at vi
fokuserer mere på koordinerede foranstaltninger i erhvervs-, uddannelses- og
beskæftigelsespolitikken.

Bekæmpelsen af fattigdom og udelukkelse er særlig relevant i dag. Derfor skal vi give alle
grupper i samfundet mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet eller vende tilbage til det,
uanset alder og køn, idet vi retter særlig opmærksomhed mod alle de grupper, der har
specielle behov.

Som skyggeordfører for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa glæder
det mig, at vi i samarbejde med medlemmer af parlamentet nu også i betænkningen har
fundet en antydning af, at lige rettigheder for begge køn vil blive sikret. Endelig forventer
vi, at Kommissionen og medlemsstaterne med vedtagelsen af betænkningen vil vedtage
de relevante retlige rammer rettidigt. Desuden forventer vi et tæt samarbejde mellem
Kommissionen og Parlamentet og blandt medlemsstaterne selv. Ellers vil EU's tale om et
indre marked kun være delvis sand for at sige det mildt. Jeg vil også gerne takke hr. Őry
for hans indsats og store vilje til samarbejde.

Emilie Turunen,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DA) Fru formand! Kære kolleger, kære
ordfører! Meget er sagt om indhold og proces i forbindelse med disse
beskæftigelsesretningslinjer. Der er ikke nogen tvivl om, at dette Parlament har forbedret
retningslinjerne betydeligt i sit arbejde i forhold til det udkast, der forelå. Jeg vil i dag
fremhæve to ting på vegne af Den Grønne Gruppe: For det første er det lykkedes at sikre
opbakning til en ambitiøs beskæftigelsesindsats for særligt sårbare grupper, herunder unge.
Parlamentet kræver en halvering af unges ledighed, således at maksimalt ti procent af unge
mellem femten og femogtyve må være arbejdsløse mod de i dag mere end tyve procent.
Et ambitiøst men nødvendigt mål for at sikre fremtidens arbejdskraft, velfærden og den
sociale samlingskraft.

For det andet kræver et flertal i dette Parlament en større dedikation til et socialt Europa.
Det betyder konkret, at vi ikke blot skal bekæmpe fattigdom gennem øget beskæftigelse,
men at vi i retningslinje 10 kræver, at arbejdet skal være af ordentlig kvalitet og til en løn,
man kan leve af. Lige adgang til velfærd og til sociale ydelser er et andet centralt krav. Vi
siger i dag i dette Parlament tydeligt, at vi vil bekæmpe "working poor", og at vi nægter, at
Europa skal have amerikanske tilstande på arbejdsmarkedet. De to forhold, unges
beskæftigelse og en social retningslinje er to væsentlige forbedringer, som jeg ikke mener,
Rådet eller Kommissionen kan ignorere.

Milan Cabrnoch,    for ECR-Gruppen. – (CS) Fru formand, mine damer og herrer! Den høje
arbejdsløshed i EU er kritisk. Ledigheden er på sit højeste siden indførelsen af euroen i
1999, idet den nu ligger på 10,1 %. Mere end 23 mio. mennesker står uden arbejde, og
heraf bor 16 mio. i euroområdet. Vi kan sikkert alle blive enige om, hvor vigtigt det er at
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finde en løsning på problemet, men den fremlagte betænkning rummer ingen vej ud af
krisen. Vi mener ikke, at gennemførelsen af retten til fuld beskæftigelse kan være en løsning
i sig selv. Vi opstiller kunstige mål, selv om vi ikke ved, hvordan vi skal nå dem. Hvorfor
skal vi have administrative recepter på procentvis deltagelse på arbejdsmarkedet, øget
beskæftigelse af kvinder og unge samt nedbringelse af antallet af studerende, som opgiver
deres studier, når vi ikke ved, hvem der skal måle og sammenligne opnåelsen af disse mål,
eller hvordan det skal gøres? Efter vores mening er det at opnå et dybt og effektivt indre
marked nøglen til at sikre EU's samlede makroøkonomiske resultater, og et fleksibelt
arbejdsmarked er det bedste middel til at skabe nye job.

Thomas Händel,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer!
Kommissionens forslag til integrerede retningslinjer for flere og bedre job er blevet forbedret
væsentligt takket være Parlamentets arbejde.

Trods en række forbedringer er vi stadig langt fra vores mål. Vi benægter ikke, at der er
sket forbedringer med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder, men det ville have
været bedre at integrere en separat retningslinje i dette sæt. Det vil vi anmode meget
indtrængende om ved plenarmødet i morgen.

Desuden er det vigtigt, at evalueringen af resultaterne og rapporteringsforpligtelserne er
fast forankret inden for Parlamentets kompetenceområde, og at der nu er mere krævende
målsætninger og delmål med hensyn til arbejdsmarkedsdeltagelse og aktiv
arbejdsmarkedspolitik i betænkningen. Det ville dog være vigtigt for Parlamentet i morgen
at bekræfte, at der i betænkningen skal tages hensyn til ILO's principper vedrørende godt
og anstændigt arbejde samt spørgsmålet om en minimumsindkomst, der ligger klart over
fattigdomsgrænsen.

Under alle omstændigheder mener jeg, at der stadig er en række mangler ved denne
betænkning. Den minder alt for meget om den gamle Lissabonstrategi. De mislykkede
flexicurity-principper gentages som et mantra, og en stor del af ordlyden smager af den
gamle dereguleringspolitik.

Endelig vil det være en svaghed ved betænkningen, hvis vi anfører principper vedrørende
bl.a. balancen mellem arbejds- og familielivet, social samhørighed, bæredygtig økonomisk
forvaltning, investeringer og uddannelse, men ikke angiver nogen specifikke foranstaltninger
til opfølgning i forhold til disse. For at opnå øget og bedre beskæftigelse er det nødvendigt
at rette fokus mod at mindske usikkerheden ved den aktuelle situation og lægge vægt på
princippet om "lige løn for lige arbejde på samme sted". Derudover må vi sætte modellen
med fuldtidsbeskæftigelse i fokus igen, begrænse den maksimale arbejdsuge og overveje
at nedsætte arbejdstiden og navnlig – af hensyn til samhørigheden – indarbejde sociale
fremskridt som et obligatorisk element og ikke tillade tilbageskridt.

Mara Bizzotto,    for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Inerti og
kortsynethed – det er min diagnose af den sygdom, som EU27 er ramt af i dag.

Inerti, fordi selv om hver fjerde unge i Italien er arbejdsløs, og selv om der er 16 mio.
arbejdsløse i euroområdet, har EU endnu ikke truffet virkelig effektive tiltag som opfølgning
på den europæiske propagandastrøm, vi har været vidne til gennem de seneste måneder.

Kortsynethed, fordi EU ikke blot har fremført de samme gamle forslag til løsning af krisen,
men også fuldstændig har tabt den økonomiske og sociale samhørighedspolitiks mere
ægte regionale dimension af syne. Kun ved at sætte fokus på regionerne i vores politiske
tiltag og kun ved at respektere deres specifikke kulturelle mål vil det være muligt at sætte
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fornyet skub i udviklingen og beskæftigelsespolitikkerne i EU med udgangspunkt i de
naturlige drivkræfter i de enkelte geografiske områder, dvs. distrikter, små og mellemstore
virksomheder og håndværk.

Hvis beskæftigelsesproblemet skal løses, skal vi tænke småt i starten, investere i lokale
myndigheder og prioritere nærhedsprincippet og beskytte vores kulturarv, dvs. den sproglige
og kulturelle mangfoldighed.

Hvis EU ikke sætter større fokus på regionerne i de europæiske politikker, er det europæiske
projekt dømt til at mislykkes.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Fru formand! Den 2. september skrev en østrigsk avis, at
"lærlinge og elevers uddannelsesniveau er utilstrækkeligt". Det er desværre rigtigt. Der er
i dag for få egnede kandidater til at besætte det tilgængelige antal praktikpladser, og 30 %
af vores erhvervsvirksomheder kan ikke få deres praktikpladser besat. Virksomhederne
klager i stigende grad over det ringe uddannelsesniveau blandt unge, der forlader skolen.
Hver femte virksomhed tager selv vare om elevernes almene uddannelse.

Europa ønsker imidlertid at imødegå denne situation ved at tiltrække faglært arbejdskraft
med en solid uddannelse fra tredjelande. Mirakelkuren er mere indvandring, fordi den
uddannelse, som vores unge modtager i skolen, ikke længere er tilstrækkelig. Det er da helt
uacceptabelt, da det ville være en falliterklæring for vores uddannelsessystem, en
falliterklæring for EU. Det er derfor tvingende nødvendigt at ændre kurs i
uddannelsessektoren. Der er ikke adgang til arbejdsmarkedet uden gode kvalifikationer.
Det handler om vores unge og i sidste ende også om Europas fremtid.

Veronica Lope Fontagné (PPE).   – (ES) Fru formand! EU har brug for en strategi, der
sætter os i stand til at komme styrket ud af den økonomiske og finansielle krise og imødegå
de langsigtede udfordringer, som vi står over for, f.eks. befolkningens aldring.

Beskæftigelsespolitikken skal spille en meget vigtig rolle i strategien for det næste årti,
Europa 2020-strategien. Strategiens mål skal være bæredygtig vækst, jobskabelse og større
social samhørighed, og fattigdomsreduktion er en ny prioritet for EU, som min gruppe
lægger stor vægt på.

I strategien er der fokus på behovet for at gennemføre strukturreformer for at styrke
arbejdsmarkederne og samtidig øge konkurrenceevnen og produktiviteten. Vi ville ikke
være konsekvente, hvis vi kun havde fokus på fremtidig jobskabelse og accepterede tabet
af eksisterende arbejdspladser, hvilket vi ser i øjeblikket i en række sektorer som f.eks.
kulsektoren, hvor et stort antal arbejdspladser risikerer at gå tabt i hele Europa. Minedriften
skal fastholdes af strategiske årsager og som et supplement til vedvarende energikilder.

Tillad mig at komme ind på mit hjemland, Spanien, og min region, Aragón. I en af

provinserne, Teruel – hvor befolkningstætheden ligger på omkring 12 indbyggere pr. km2

– ville tabet af 5 000 arbejdspladser indebære affolkning af et helt landområde. Vi skal
derfor på den ene side fokusere på at konsolidere og fastholde de eksisterende arbejdspladser
og på den anden side på at gennemføre de reformer, der er redegjort for i denne betænkning.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Fru formand! Denne forhandling er af stor betydning
for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, idet
det er meget vigtigt at indgyde håb hos de mange millioner europæere, der har mistet deres
arbejde, som er bange for at miste deres arbejde, eller som gerne vil i arbejde og endnu ikke
har fået adgang til arbejdsmarkedet.
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Det er vigtigt, at vi har fokus på beskæftigelse i Europa 2020-strategien, og vi siger på sin
vis, at det ikke er tilstrækkeligt at rette op på de økonomiske ubalancer. Vi skal derimod
indarbejde en social dimension i vores strategi, idet en økonomisk politik uden sjæl ikke
i sig selv vil kunne løse vores økonomiske problemer.

Det er også vigtigt, at vi fastsætter mål. Det er rigtigt, at vi ikke nødvendigvis herved når
vores mål, med hvis vi styrer i blinde, vil vi helt sikkert aldrig nå vores mål. Jeg takker derfor
hr. Őry, der har sikret et flertal bag disse principper. Jeg vil også gerne takke kommissær
Andor og det spanske og belgiske formandskab, der har givet Parlamentet mulighed for
at udtale sig i overensstemmelse med traktatens artikel 148, ikke kun fordi det styrker
Parlamentet som organ, men også fordi de europæiske borgere og fremover de nationale
parlamenter inddrages i denne fælles opgave, som vi alle har ansvaret for.

De er nu nødt til at lytte til os, og ikke blot lytte til os, men også til at følge alle vores
henstillinger. Det er ligegyldigt, hvordan De gennemfører dem, men for første gang vil De
være forpligtet til at indarbejde Parlamentets henstillinger, hvilket vil være meget positivt
for Kommissionen, Rådet og Parlamentet og frem for alt for de europæiske borgere.

Marije Cornelissen (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Mange af medlemmerne i
Europa-Parlamentet har arbejdet ekstremt hårdt med denne betænkning. Vi har indgået
kompromiser, og der er skabt bred enighed om fem prioriteter, der forbedrer
Kommissionens tekst: bedre forvaltning, gode job og lige løn for lige arbejde, delmål for
sårbare grupper, ligestilling mellem kønnene og samhørighedspolitik.

Vores store indsats vil imidlertid have været forgæves, hvis Rådet blot beslutter sig for at
se bort herfra. Det kan det vælge at gøre.

Jeg vil gerne spørge Dem, om De agter at gøre Deres yderste for at fremme vores prioriteter,
hr. rådsformand! Jeg vil også gerne vide, om det er rigtigt, at der er større sandsynlighed
for, at vores prioriteter vedtages, hvis de indarbejdes i betragtningerne, som påpeget af fru
Milquet. Det er afgørende at få afklaret dette inden afstemningen i morgen.

Jeg vil gerne opfordre mine kolleger til at stå ved vores kompromiser. Vi kan ikke holde
stand over for Rådet, hvis vi står splittet. De Grønne vil helt sikkert stå ved vores tilsagn,
og det forventer vi også, at alle de øvrige medlemmer gør.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Fru formand! Det indre marked og arbejdskraftens
frie bevægelighed er nogle af de største fordele ved den europæiske integration. Vi drøfter
retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker inden for rammerne af
Europa 2020-strategien i en situation, hvor vi stadig er berørt af følgerne af den krise, der
har ramt de europæiske økonomier og arbejdsmarkeder. Bekæmpelsen af arbejdsløshed
bør derfor prioriteres højt i EU's politik, og finansieringen skal ske via det almindelige
budget. Det er således afgørende, at der er et tæt samarbejde på EU-plan og
overensstemmelse mellem de mål, der er blevet fastlagt på baggrund af krisen, og mere
strategiske mål. Europa står over for en række langsigtede udfordringer som f.eks.
demografiske ændringer og globalisering. Både på europæisk plan og i medlemsstaterne
skal vi sikre de rette vilkår for skabelsen af nye job, og vi skal fremme arbejdstagernes
integration på arbejdsmarkedet. Vi kan imidlertid ikke gennemføre disse prioriteter ved at
øge den administrative byrde og indføre yderligere lovgivning. Vi skal samordne
medlemsstaternes foranstaltninger på det økonomiske område og på beskæftigelses- og
socialområdet. Retningslinjerne og de fælles mål på EU-plan må imidlertid ikke under
nogen omstændigheder underminere medlemsstaternes beføjelser.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Ord, uanset hvor interessante de er, er
ikke nok til at ændre den tragiske sociale situation, vi ser i en række EU-lande. Der skal ske
et brud med de nuværende økonomiske og finansielle politikker. Der skal ske et brud med
stabilitets- og vækstpagten, idet pagtens irrationelle kriterier reelt kvæler lande med
økonomiske og finansielle vanskeligheder. Det er desværre ikke det, der sker her.

Selv om der fortsat stilles krav om reformplaner i overensstemmelse med stabilitets- og
vækstpagten og flexicurityprincipperne, kan vi ikke undgå at blive ramt af de stramme
politikker, der gennemføres i en række lande som f.eks. Grækenland, Portugal og Spanien.
Disse politikker vil få tragiske følger, herunder stigende arbejdsløshed, fattigdom og social
ulighed, og vi vil se nye protester fra arbejdstagerne.

Vi insisterer derfor på gennemførelsen af forslag, der vil ændre de nuværende
makroøkonomiske politikker, ved at suspendere stabilitets- og vækstpagten, ved at sætte
en stopper for privatiserings- og liberaliseringsprocessen, ved at prioritere
kvalitetsbeskæftigelse med rettigheder og anstændige lønninger og uden forskelsbehandling
af kvinder og ved at fremme arbejdets værdighed gennem en pagt, der reelt fremmer
beskæftigelsen og sociale fremskridt.

Derek Roland Clark (EFD).   – (EN) Fru formand! EU skal holde op med at blande sig.
Det er den eneste retningslinje, vi behøver. Arbejdstidsdirektivet afholder arbejdstagerne
fra at arbejde. Hvorfor kan EU ikke give borgerne lov til at arbejde over, hvis de ønsker det?
Sig nu ikke, at hensigten er at beskytte arbejdstagerne mod udnyttelse, i betragtning af at
EU's marionetdomstol, Domstolen, har truffet afgørelser til fordel for virksomheder i ikke
mindre end fire lande, som har udnyttet grupper af arbejdstagere ved at betale dem mindre
end mindstelønnen.

Er De klar over, at over en femtedel af nyuddannede yngre læger i Det Forenede Kongerige
får afslag, idet de som følge af arbejdstidsdirektivet mangler erfaring, og at flere falder fra
under uddannelsen af samme årsag?

Europa-Parlamentet vedtog for nylig en betænkning om selvstændige lastbilchauffører,
der vil betyde, at mange af disse chauffører vil dreje nøglen om. Under afstemningen i dag
godkendte medlemmerne et punkt i Bové-betænkningen, som vil pålægge SMV'er en massiv
indberetningsbyrde, selv om kommissionsformand Barroso for blot få timer siden beklagede
sig over, at SMV'er kvæles i bureaukrati.

EU er problemet, ikke løsningen, hvilket er ved at gå op for borgerne i Europa.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for hans bestræbelser
på at styrke sammenhængen mellem 2020-strategien og beskæftigelsesretningslinjerne.
Det er efter min opfattelse ekstremt vigtigt. Jeg vil gerne kort ind på to spørgsmål. Det
første er forøgelsen af beskæftigelsesfrekvensen for kvinder til 75 %. Selv om en forøgelse
fra 60 % til 75 % ikke umiddelbart virker voldsom, vil der i praksis være tale om en forøgelse
af beskæftigelsesfrekvensen for kvinder på 25 %. Jeg vil i denne forbindelse gerne
understrege, at medmindre vi skaber grundlaget for denne politik i den offentlige
servicesektor, vil det sandsynligvis være umuligt at nå dette mål.

Det andet spørgsmål, som jeg gerne vil understrege her i lighed med ordføreren, er
børnefattigdom. Selv om Rådet udpegede dette som en prioritet for flere år siden, er der
efter min opfattelse rent faktisk ikke sket meget, og hvis vi ikke overvåger dette spørgsmål
nøje, hvis vi ikke kan overtale medlemsstaterne til at gribe effektivt ind over for dette
problem og fastsætte og nå seriøse mål på dette område, taber vi vores egen fremtid på
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gulvet. Vi må ikke behandle vores egne menneskelige ressourcer med en sådan
efterladenhed.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Denne forhandling er som
bekendt af afgørende betydning for Europa-Parlamentet.

Dette konkrete redskab giver Parlamentet mulighed for at udtale sig om, hvordan EU
2020-strategien skal gennemføres. I lyset af de vage debatter, vi har haft om denne strategi,
er fastlæggelsen af disse beskæftigelsesretningslinjer helt afgørende for os. Dette var
baggrunden for vores krav om, at Rådet ikke skulle vedtage disse retningslinjer inden denne
forhandling og inden afstemningen i morgen. Det er i sig selv helt afgørende for os.

Ud over denne tidsplan ønsker vi naturligvis imidlertid også at blive hørt om
retningslinjernes indhold. På baggrund af vores drøftelser med det belgiske formandskab
har vi en forhåbning om, at Rådet vil følge op på vores nyttige forslag, f.eks. vedrørende
den merværdi, som Europa-Parlamentets holdning kan tilføre, og at Rådet vil beslutte at
revidere sin vedtagne tekst med henblik på at indarbejde disse nyttige forslag.

Efter drøftelsen af dette spørgsmål med det belgiske formandskab blev alle de involverede
grupper enige om at vedtage en række punkter i selve tekstdelen i form af betragtninger,
og der er således bred enighed mellem grupperne om at gøre dette. Jeg håber derfor, at de
fire ændringsforslag desangående vil blive vedtaget i morgen.

I det første ændringsforslag, som der efter min opfattelse uden tvivl vil være størst enighed
om blandt medlemmerne – understreges det, at hvis disse beskæftigelsesretningslinjer skal
være nyttige, skal de være baseret på et meget centralt aspekt i dag, nemlig god forvaltning.
God forvaltning indebærer i denne sammenhæng, at nationale og europæiske
parlamentsmedlemmer og arbejdsmarkedets parter skal inddrages i alle faser under
udformningen og gennemførelsen af disse retningslinjer.

Med hensyn til selve indholdet er der to ændringsforslag, der efter min opfattelse er af
afgørende politisk betydning. I disse ændringsforslag understreges betydningen af
anstændigt arbejde. Hvordan kan EU stemme for alle disse konventioner uden selv at
fremme anstændigt arbejde og gennemføre disse retningslinjer, hvor der langt om længe
tages hensyn til de mest sårbare gruppers situation, hvad enten der er tale om unge og deres
uddannelsesniveau eller ugunstigt stillede befolkningsgrupper, med henblik på at bekæmpe
fattigdom?

Det er vores ændringsforslag, og jeg regner med, at De vil støtte disse ændringsforslag, hvis
de vedtages af et flertal i Parlamentet i morgen, hvilket jeg håber.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Fru formand! Udgifterne i de enkelte medlemsstater må ikke
stige som følge af regeringsforanstaltninger eller EU-foranstaltninger. Der er ingen grønne
skatter, der er ingen blå skatter, der er ingen røde skatter. Der er kun skatter, som borgerne
betaler.

Stigende udgifter er dræbende for beskæftigelsen. Enhver udgiftsstigning koster
arbejdspladser. EU og Den Europæiske Centralbank har ingen uafhængig rentepolitik i
øjeblikket. Det gør det vanskeligt for medlemsstaterne at styre deres finanser, da de ikke
har mulighed for at føre finanspolitik.

På trods af disse beklagelige faktorer har vi fortsat brug for en politik for vækst og
beskæftigelse. Både de finske og europæiske arbejdstagere producerer egne produkter af
høj kvalitet.
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Udbudsreglerne skal være retfærdige, ærlige og gennemsigtige. Det er afgørende for Finland
at sikre finske arbejdspladser, og det gælder også for de øvrige medlemsstater. National
arbejdskraft til eksport og til hjemlandet – det er opskriften på succes.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Fru formand, hr. ordfører, mine damer og herrer! Jeg
vil gerne indledningsvis takke ordføreren og lykønske ham med denne betænkning. Vi har
nu langt om længe en række konkrete mål, og vi skal bestræbe os på at opfylde disse i de
kommende år. Der er ingen nem løsning på de problemer, som vi står over for. Vi skal
gøre vores yderste for at sikre bæredygtig vækst, og vi skal derudover tage højde for
demografiske ændringer. Hvis vi skal komme stærkere ud af krisen og skabe sunde
europæiske arbejdsmarkeder, skal vi imødegå en række nye udfordringer. Det er efter min
opfattelse således meget vigtigt at have fokus på uddannelse, da vi kun kan øge mulighederne
for alle på denne måde.

Det er også meget vigtigt, at der er fokus på fattigdom, især børnefattigdom. Udvalget om
Beskæftigelse og Sociale Anliggender har udarbejdet en række specifikke henstillinger i
denne betænkning og skabt bred enighed herom, og det er efter min mening meget vigtigt,
ikke mindst fordi vi skal evaluere hinanden på grundlag af disse henstillinger. Der skal
således ikke kun træffes foranstaltninger på EU-plan, idet regeringerne i medlemsstaterne
også skal arbejde hen imod opfyldelse af disse mål i samarbejde med arbejdsmarkedets
parter.

Jeg påpegede for meget lang tid siden, at vi skulle undgå at ende i en situation, hvor unge
ikke kan få adgang til arbejdsmarkedet. Det er helt uacceptabelt. Et positivt aspekt i
nærværende betænkning er, at det understreges, at alle unge mennesker skal tilbydes en
praktikplads eller efteruddannelse eller et alternativ senest fire måneder efter endt skolegang.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Fru formand! Jeg vil gerne understrege nogle få aspekter,
der bør lægges særlig vægt på ved fastlæggelsen af retningslinjer.

For det første skal beskæftigelsesniveauet øges, hvis vi skal skabe en positiv økonomisk
udvikling. Vi har en tendens til at lukke øjnene for de meget store problemer forbundet
med den skyhøje arbejdsløshed, som vi rent faktisk har i dag. Vi kan kun fremme vækst
og rette op på ubalancerne på de offentlige finanser, hvis vi gør en aktiv indsats for at
reducere arbejdsløsheden.

For det andet har investeringer i beskæftigelse en positiv indvirkning på de nationale
budgetter. Lavere arbejdsløshed øger skatteindtægterne og reducerer de sociale udgifter.
Det betaler sig således at investere i beskæftigelsespolitik.

For det tredje vil beskæftigelsespolitikken kun virke, hvis der er fuld opbakning blandt
arbejdsmarkedets parter, og hvis den skaber grundlag for et effektivt samarbejde. Vi skal
desuden omsætte vores ord til handling.

Raffaele Baldassarre (PPE). -    (IT) Fru formand, mine damer og herrer! De nye
retningslinjer til fremme af beskæftigelsen er et afgørende skridt hen imod økonomisk
genopretning og vækst i Europa.

Nedsmeltningen har affødt en betydelig stigning i arbejdsløsheden. I 2010 nåede
arbejdsløsheden op på 9,6 %, og ungdomsarbejdsløsheden nåede op på 20,3 %. Mange
millioner mennesker er med andre ord arbejdsløse. Arbejdsløshed er imidlertid kun en del
af problemet. Det handler rent faktisk ikke kun om at skabe nye arbejdspladser, men om
at forbedre og fastholde de eksisterende arbejdspladser.
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Hvis vi skal nå målene i betænkningen, skal der gennemføres strukturelle ændringer i
økonomien. I denne forbindelse og på trods af ordføreren hr. Őrys store indsats er
Parlamentets svar på de tal, jeg netop har nævnt, stadig generelle og uden fokus, og det
svækker den europæiske strategi. Indikatorer og overordnede mål er ikke nok. Det er ikke
nok at anvende udtryk såsom "koordinere", "dialog" og "samarbejde". En pagt mellem
generationer er ikke nok. Vi har brug for en europæisk politik, der imødegår de europæiske
borgeres behov.

De budgetpolitiske restriktioner skal fjernes gennem en mere konkret, udviklingsorienteret
offentlig planlægning. De tiltag, som vi træffer i dag, skal rettes mod at støtte unge og
kommende generationer. Vi har brug for uddannelsespolitikker, der gør det muligt at
investere i menneskelig kapital med henblik på at øge uddannelsesniveauet og fremme
integrationen på arbejdsmarkedet. Vi skal træffe valg, der er til gavn for
produktionssystemet. Vi har kort sagt brug for mindre papirarbejde, flere investeringer og
klarere økonomiske valg.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil navnlig gerne
understrege, at det ikke blot handler om at skabe arbejdspladser, som vi kender dem i dag,
men om at skabe bæredygtige og gode arbejdspladser af høj kvalitet.

I beskæftigelsesretningslinjerne i deres nuværende form lægges der efter min opfattelse alt
for lidt vægt på arbejdets kvalitet. Hvis EU sætter sig det mål at øge den gennemsnitlige
arbejdsmarkedsdeltagelse i EU for de 20-64-årige til 75 % senest i 2020, er der efter min
opfattelse stor risiko for, at vi fikserer på et tal, en målbar, kvantitetsbaseret ideologi, som
man gjorde det for mange år siden under sovjettiden. Det må således ikke kun komme til
at handle om kvantitative mål. Jobkvalitet er også et vigtigt aspekt. Vi skal ikke inkludere
alle usikre, dårligt betalte, usle og midlertidige job i denne beregning. Sikre
ansættelseskontrakter og gode aftaler om kontraktansættelse bør være hovedmålsætningen.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Fru formand! Vi har fastlagt høje mål. I hr. Őrys fremragende
betænkning opfordrer vi medlemsstaterne til at øge den erhvervsaktive befolknings
arbejdsmarkedsdeltagelse til 75 % senest i 2020. Fru Bauer har netop understreget
vigtigheden heraf. Der er særlig fokus på unge. Den europæiske ungdomsgaranti har til
formål at sikre, at alle unge tilbydes et job eller efteruddannelse senest fire måneder efter
endt skolegang, og endelig skal skolefrafaldet nedbringes til under 10 %.

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010 er også afspejlet
i disse retningslinjer. Antallet af borgere, der lever under fattigdomsgrænsen, skal nedbringes
med 25 %. Det er en stor opgave, idet der er tale om 20 mio. mennesker. Vi optrapper
samtidig kampen mod udelukkelse af de langtidsledige. Mindst 25 % af alle langtidsledige
skal deltage i en aktiv arbejdsmarkedsforanstaltning i form af videreuddannelse og faglig
omskoling.

Der er også fokus på de nye former for beskæftigelse som f.eks. arbejde på tidsbegrænsede
kontrakter og midlertidigt arbejde. Atypiske ansættelseskontrakter må imidlertid ikke blive
en standard for alle. Disse former for ansættelse er en fornuftig løsning, hvis de kan munde
ud i faste, beskyttede job af høj kvalitet, men kun hvis dette er tilfældet.

Et andet krav fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), nemlig
kravet om, at midlerne fra Den Europæiske Socialfond i fuldt omfang bør anvendes til at
øge beskæftigelsesegnetheden og jobkvaliteten, vil kunne opnå flertalsstøtte. Det er et
vigtigt signal til EU-medlemsstaterne.
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FORSÆDE: Edward MCMILLAN-SCOTT
Næstformand

Danuta Maria Hübner (PPE).   – (EN) Hr. formand! Der er stor risiko for et "jobløst
opsving" eller en "jobløs vækst", og EU har ikke råd til at lade dette ske.

Vi skal for det første have fokus på EU's komparative fordele i vores beskæftigelsesstrategi
– dvs. uddannelse, forskning og grøn teknologi. Vi skal for det andet undgå, at der skabes
en konflikt mellem innovation og jobskabelse. Vi kan undgå en sådan konflikt, hvis
innovationen er inklusiv.

Vi skal for det tredje skabe en bæredygtig ligevægt mellem støtte til eksisterende
arbejdspladser og skabelsen af nye arbejdspladser. Investering i højt kvalificeret arbejdskraft
vil gå hånd i hånd med innovation. Der vil naturligvis være job, der ikke belønnes i
tilstrækkelig grad af markederne, og vi skal have politiske instrumenter til at håndtere dette.

Vi skal for det fjerde iværksætte politiske foranstaltninger til fremme af udbuddet af og
efterspørgslen efter arbejdskraft. Vi råder over en lang række beskæftigelsespolitiske
instrumenter, men de skal samordnes i en passende overordnet politisk ramme.

Vi skal for det femte sikre en effektiv samordning af tiltag og ansvarsområder og politiske
instrumenter på alle forvaltningsniveauer – europæiske, nationale, regionale og lokale.
Sidst, men ikke mindst, skal det indre marked sikre arbejdskraftens fulde mobilitet, navnlig
med hensyn til karriere og livslang læring, og det skal ske horisontalt geografisk.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis ønske
hr. Őry tillykke med denne meget komplicerede betænkning, der er blevet udarbejdet i
denne krisetid, hvor beskæftigelsesretningslinjerne frem til 2020 ikke just giver sig selv.
Det arbejde, som Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har lagt i at forbedre
Kommissionens forslag, er helt afgørende.

Jeg vil gerne understrege tre aspekter. Der er for det første behov for en fast politik til
fremme af unges integration på arbejdsmarkedet. Ud over det, som min ven hr. Mann sagde
tidligere, skal vi også sikre, at unge ikke forlader skolen uden kvalifikationer. Unge, der
forlader skolen uden kvalifikationer, ryger direkte ud i arbejdsløshed og rammes af social
udstødelse. Vi skal alle gøre en stor indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.

Vi skal for det andet have fokus på kvinder. Vi skal gøre en betydelig indsats her på to
fronter. Vi skal for det første kæmpe for deres job og for lige løn og for lige
karrieremuligheder mellem mænd og kvinder, og vi skal for det andet skabe bedre
muligheder for at forene familie- og arbejdslivet, idet det er en forudsætning, hvis vi skal
opnå reel ligestilling mellem mænd og kvinder.

Endelig er vi nødt til at sikre, at vi bryder den onde cirkel med førtidspension for at sikre,
at forøgelsen af den forventede levealder ikke indebærer et kortere arbejdsliv, således at vi
fratages muligheden for at udnytte uundværlige kvalifikationer.

Jeg sætter min lid til Rådet.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne ønske
ordføreren tillykke. Han har forelagt en grundig betænkning. Jeg vil navnlig gerne fremhæve
det faktum, at retningslinjerne er blevet underopdelt, og at de vil tjene som en god vejledning
for Rådet og Kommissionen ved udarbejdelsen af fremtidig lovgivning. Jeg glæder mig
navnlig over, at disse retningslinjer og spørgsmålet om beskæftigelse er blevet inddraget
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under samhørighedspolitikken, således at der navnlig vil være fokus på nedbringelse af
arbejdsløsheden i samhørighedspolitikken efter 2014.

Jeg er imidlertid også nødt til at kritisere betænkningen på et punkt. Der blev slettet et
sætningsled i betragtning 6, og jeg forstår overhovedet ikke baggrunden. Angivelsen af, at
euroen er "garant for makroøkonomisk stabilitet" giver et sandt billede af virkeligheden.
Jeg kan ganske enkelt ikke acceptere, at dette udgår som led i et kompromis. Jeg tror, at vi
har begået en fejl her. Den efterfølgende nye ordlyd er rigtig, men jeg kan ikke støtte
ændringsforslaget i dets nuværende form.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Hr. formand! Jeg må virkelig ønske hr. Őry tillykke med
hans fremragende betænkning. Det er en konsensusbaseret betænkning. Betænkningen
har således en langt større gennemslagskraft, og Kommissionen og Rådet er nødt til at tage
den alvorligt.

Socialdemokraterne er meget glade for, at vores grundlæggende holdning, som ikke står
til diskussion, er indarbejdet i betænkningen. Den vil efter vores opfattelse løse problemerne
med arbejdsløshed og sikre den menneskelige værdighed. Jeg tænker her på lige løn for
det samme arbejde på samme arbejdsplads. Det handler imidlertid også om anstændighed.
Jobbene skal være bæredygtige, og arbejdet skal være anstændigt.

Rådet er tilsyneladende parat til at tage hensyn til alle disse aspekter. Jeg vil imidlertid gerne
tilføje, at det ikke er tilstrækkeligt at tage højde herfor i betragtningerne alene, idet disse
aspekter bør indarbejdes i selve retningslinjerne.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Hr. formand! I EU-debatten om beskæftigelsespolitik
drøfter vi normalt bekæmpelsen af arbejdsløshed og passende social beskyttelse, men vi
bruger desværre langt mindre tid på at drøfte arbejdstagernes reintegration på
arbejdsmarkedet eller støtte til borgere med henblik på at skabe nye arbejdspladser. Fremme
af arbejdsmarkedsdeltagelse er en prioritet i retningslinjerne. Vi må imidlertid ikke glemme,
at det er yderst vigtigt at gennemføre de fastlagte prioriteter. Det er foruroligende at læse
Kommissionens meddelelse, hvoraf det fremgår, at 70 % af midlerne i Den Europæiske
Socialfond er blevet anvendt til at fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen for personer, der
allerede har en uddannelse eller er i beskæftigelse, og at blot 30 % af midlerne er blevet
anvendt til støtte for arbejdsløse. Jeg håber, at gennemførelsen af 2020-strategien vil vende
op og ned på dette forhold, og at vi vil se en reel forøgelse af Socialfondens effektivitet, og
at vi samtidig vil fremme beskæftigelsen og langt om længe blive konkurrencedygtige på
det globale arbejdsmarked.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over denne betænkning.
Den indeholder efter min opfattelse mange positive aspekter. Jeg er stærk tilhænger af
samhørighedspolitikken og strukturfondene, og jeg glæder mig derfor over bemærkningerne
om den afgørende betydning af disse midler for fremme af arbejdstagernes reintegration
på arbejdsmarkedet.

I South Wales støtter Den Europæiske Socialfond f.eks. efteruddannelsesordninger og
mange andre ordninger med henblik på at hjælpe folk tilbage i arbejde. Det er muligt, at
kommissær Andor ikke bryder sig om, at jeg siger det, men det er en af grundene til, at jeg
mener, at midlerne i Den Europæiske Socialfond fortsat bør anvendes til regionaludvikling
og ikke til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Den debat vil vi uden tvivl tage op
på et senere tidspunkt.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA204



Jeg glæder mig også over, at ordføreren anerkender, at arbejdsmarkedets parter spiller en
vigtig rolle. Med arbejdsmarkedets parter mener jeg naturligvis fagforeningerne, men også
lokale og regionale myndigheder. De er de store tjenesteudbydere, men de er også store
arbejdsgivere og bør derfor inddrages i enhver social dialog om beskæftigelsespolitikker.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne ønske min
kollega hr. Őry tillykke med udarbejdelsen af en fremragende betænkning. Retningslinjerne
bør være klare og enkle, og det er et skridt i den rigtige retning at reducere antallet. Det er
en meget stor udfordring at øge beskæftigelsen. Det vil ikke være tilstrækkeligt blot at
nedbringe den strukturelle arbejdsløshed. Det er vigtigt at foregribe og forebygge problemer
og at fremme og udvikle iværksætterånd og fleksibilitet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at
øge optaget af studerende ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Den videregående
uddannelsessektor skal uddanne de studerende på det rigtige niveau og i de områder, hvor
der er behov for disse arbejdstagere. Den bedste vej ud af fattigdom er beskæftigelse.
Individuelle støtteprogrammer er imidlertid ofte nødvendige. Det er i denne forbindelse
også afgørende at overvåge arbejdets effektivitet. Det er en forudsætning for Europa
2020-strategiens succes, at den knyttes tæt sammen med samhørighedspolitikken. En
forenkling af strukturfondene og en nedbringelse af det bureaukrati, der er forbundet
hermed, vil bidrage til opfyldelse af strategiens mål.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, hr. ordfører, mine
damer og herrer! Som De ved, vil Rådet gennemgå sin generelle holdning, når det har
modtaget alle de udtalelser, der kræves i henhold til traktaten. Efter plenarafstemningen
vil Rådet og dets forberedende grupper således gennemgå Parlamentets ændringer. Det
første møde i arbejdsgruppen vedrørende sociale spørgsmål afholdes den 14. september
med henblik på vedtagelse af disse retningslinjer i EPSCO-Rådet (beskæftigelse, socialpolitik,
sundhed og forbrugerpolitik) den 21. oktober.

Der er efter vores opfattelse ingen alvorlige forskelle mellem Rådets generelle holdning og
Parlamentets holdning med hensyn til indholdet. Rådet har desuden allerede ændret
Kommissionens oprindelige forslag, idet det har indarbejdet en række punkter, som
Parlamentet lægger stor vægt på, herunder navnlig ligestilling mellem kønnene, beskyttelse
af handicappede, klimaudfordringer, fremme af iværksættervirksomhed, fremme af
efterspørgslen efter arbejdskraft og beskyttelse af fattige arbejdstagere. Alle medlemsstaterne
ønsker desuden en kortfattet tekst med henblik på at øge dens gennemslagskraft.

Det belgiske formandskab kan derfor opfordre Rådet til at tage højde for en række af
Parlamentets ændringer i betragtningerne, navnlig vedrørende forvaltning af den europæiske
beskæftigelsesstrategi, og til dels vedrørende fastsættelsen af de mål, som medlemsstaterne
selv fastsætter, arbejdets kvalitet og anstændigt arbejde, sammenhængen med produktivitet
og foranstaltninger til støtte for SMV'er og endelig vedrørende køn.

Der er desuden – navnlig på den belgiske delegations anmodning – blevet afholdt drøftelser
i den arbejdsgruppe, der blev nedsat med henblik på at fastsætte delmål for beskæftigelse,
navnlig for særlige målgrupper. Medlemsstaterne fravalgte som bekendt i sidste ende denne
mulighed. Det vil blive meget vanskeligt at inkludere kvantificerede delmål i retningslinjerne,
og det belgiske formandskab kan derfor foreslå, at dette spørgsmål henføres under de nye
rammer for socioøkonomisk styring, EU 2020-strategien og økonomisk styring.

Formandskabet kan derfor opfordre Rådet til at sikre, at retningslinjerne overvåges effektivt.
Som led i denne overvågning vil EPSCO-Rådet hvert år vedtage landespecifikke

205Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



beskæftigelseshenstillinger, og det har i denne forbindelse mulighed for at foreslå delmål
for de enkelte lande afhængigt af de nationale forhold.

Som Beskæftigelsesudvalget (EMCO) allerede har understreget i sit bidrag til EU
2020-strategien, opfordres medlemsstaterne desuden til at fastsætte nationale delmål for
målgrupper under hensyntagen til forholdene i de enkelte lande.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke Parlamentet for dets arbejde med disse retningslinjer og
forsikre Parlamentet om, at der vil blive taget hensyn til dette arbejde.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg
fornemmer et vist tidspres, og jeg vil derfor forsøge at gøre det forholdsvis kort. Jeg vil
gerne komme med et par bemærkninger om proceduren samt om hovedpunkterne i denne
drøftelse, da den er af afgørende betydning for EU i dag og fremover.

Vi havde ganske rigtigt travlt i foråret, og som bekendt blev indsættelsen af Kommissionen
forsinket på grund af den forsinkede ratificering af Lissabontraktaten i mange lande. Vi var
nødt til at udarbejde en række dokumenter inden for korte frister, herunder navnlig Europa
2020. Det berørte ligeledes tidsplanen for beskæftigelsesretningslinjerne, og arbejdet
omkring økonomisk styring blev også hastet igennem.

Denne hurtige procedure var imidlertid berettiget i lyset af de udfordringer, som vi stod
over for, og jeg glæder mig over, at vi havde et godt samarbejde med ordføreren og med
Parlamentet generelt i denne situation. Nu er jeg også nødt til at svare hurtigt, men jeg har
et par væsentlige bemærkninger.

Der faldt for det første et par bemærkninger, hvor der blev draget sammenligning med
Lissabondagsordenen. Vores mål er langt mere strukturerede, og vi har et langt bedre
forslag vedrørende styring af strategien, og vi har derfor grund til at håbe, at strategien vil
blive en succes i modsætning til Lissabonstrategien, der kun var en delvis succes. En vis
kritik er berettiget, men det er ikke rigtigt, at Lissabonstrategien var en total fiasko frem til
2008 og finanskrisen.

Med hensyn til beskæftigelsesretningslinjerne agter vi at skabe flere og bedre job. Der er
også et numerisk mål for antallet af arbejdspladser i Europa 2020, og det er efter min
opfattelse et ambitiøst mål, henset til at vi nu har nået et lavpunkt, arbejdsløsheden er
meget høj, og vi står over for et jobløst opsving. Krisen kommer ikke. Den er her.

Desværre stiger beskæftigelsen kun i meget få medlemsstater i øjeblikket, men den gode
nyhed er, at Tyskland er et af disse lande. Vi håber nu, at jobvæksten i Tyskland kan
fastholdes, og at den vil brede sig til andre lande. Det faktum, at den økonomiske udvikling
i centrale europæiske lande er mere positiv, understreger betydningen af samhørighed.

Jeg skal være den sidste til at nægte samhørighedspolitikkens betydning, men jeg vil gerne
sige, at hvis jeg skulle knytte samhørighedspolitikken sammen med de integrerede
retningslinjer, ville jeg have foretrukket at knytte den sammen med de økonomiske
retningslinjer i stedet for beskæftigelsesretningslinjerne. Der er forskelle i Europa, men der
er langt større forskelle mellem de førende medlemsstater og de øvrige medlemsstater med
hensyn til økonomiske resultater end med hensyn til arbejdsløshedstal.

Jeg er imidlertid som altid glad for at samarbejde med Parlamentet om
samhørighedspolitikken og dens sammenhæng med beskæftigelsespolitikker. Vi har fastsat
et ambitiøst mål på 75 %, men jeg vil gerne korrigere noget, der blev sagt. Målet på 75 %
er ikke fastsat særskilt for de enkelte undergrupper. Det er f.eks. ikke målet, at kvinders
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arbejdsmarkedsdeltagelse også skal øges til 75 % i gennemsnit. Den procentsats er fastsat
for både mænd og kvinder. Det er vigtigt, når medlemsstaterne skal udvikle deres egne
planer for beskæftigelse inden for rammerne af flagskibsinitiativet i de kommende måneder.

Vi arbejder i lighed med Parlamentet også seriøst med spørgsmålet om undergrupper som
f.eks. unge, og jeg vil blot gøre opmærksom på, at vi lancerer flagskibsinitiativet "Unge på
vej" i næste uge. Dette initiativ er også et integreret og vigtigt led i vores samlede indsats
på beskæftigelsesområdet. Hvis man læser meddelelsen om "Unge på vej", kan man
konstatere, at der lægges samme vægt på uddannelse og beskæftigelse, da Kommissionen
er klar over, at udfordringerne på beskæftigelsesområdet er af stor betydning for unge i
Europa.

På grund af tidspresset vil jeg blot kommentere nogle få yderligere hovedpunkter. Vi kan
ikke love, at beskæftigelsen bliver fastholdt i hver eneste sektor, f.eks. kulindustrien, som
der blev henvist til. Kommissionen er klar over, at det er vigtigt at fastholde arbejdspladser
i industrisektorer i tilbagegang. Vi har forlænget ordningen for statsstøtte til kulindustrien
i nogle år, men ikke i det uendelige.

Vi er nødt til at indstille os på forandringer, og vi er nødt til at prioritere overgangen til
grønne job i fremtiden. Vi undersøger således mulighederne for grønne job for at lette
denne overgang og for at blive bedre til at forudse, hvilke job disse uundgåelige strukturelle
ændringer i økonomien vil føre med sig, og for at gøre det lettere for arbejdstagerne at
forberede sig bedre på en anden struktur inden for energiproduktion, energianvendelse,
bygge- og anlægsindustrien, bilindustrien, landbruget osv.

Jeg er helt enig i det, der blev sagt om børnefattigdom. Vi har netop aftalt med de belgiske
og ungarske formandskaber, at det belgiske formandskab tager initiativ til en henstilling,
og at det ungarske formandskab afslutter arbejdet med en ny henstilling om børnefattigdom,
der vil være helt på linje med vores arbejde inden for rammerne af den europæiske platform
mod fattigdom.

Jeg er også enig i, at vi er nødt til at søge andre instrumenter end de snævre instrumenter
i værktøjskassen med beskæftigelsespolitikker i vores ambitiøse bestræbelser på at øge
beskæftigelsen og sikre fuld beskæftigelse på længere sigt. Der handler ikke kun om
udvikling af færdigheder, selv om det er et centralt aspekt. Vi er nødt til at deltage i de
bredere makroøkonomiske diskussioner – f.eks. i diskussionen om exitstrategier – og vi
er nødt til at sikre, at en for hurtig tilbagetrækning af støtteforanstaltninger ikke bringer
genopretningen og skabelsen af nye arbejdspladser i Europa i fare.

Jeg vil imidlertid i denne forbindelse ikke åbne op for noget, der sætter spørgsmålstegn
ved Den Økonomiske og Monetære Union og de nye strukturer for økonomisk styring,
da vi er nødt til at tage ved lære af erfaringerne. Vi er nødt til at samarbejde, og det indebærer
også en tættere makroøkonomisk samordning. Vi skal tage højde for arbejdsløsheden, der
er en af de største ubalancer i økonomien, i vores bestræbelser på at rette op på de generelle
ubalancer inden for rammerne af de nye strukturer for økonomisk styring.

Den Europæiske Socialfond vil fortsat være et vigtigt instrument til fremme af
beskæftigelsen, navnlig til at forbedre arbejdskraftens kvalitet med det formål at hjælpe de
arbejdsløse tilbage i job, nye job, bedre og mere konkurrencedygtige job og eventuelt i
gang med selvstændig virksomhed. Jeg er i direkte kontakt med myndighederne i Wales,
der har forklaret mig, hvordan ESF-ordningen, som de er meget tilfredse med, fungerer i
Wales. Jeg vil gerne fastholde ESF inden for samhørighedsrammen, men det er også rigtigt,
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at vi er nødt til at gøre ESF mere synlig i lyset af problemerne med arbejdsløshed. Jeg mener,
at Parlamentet bør spille en større rolle og inddrages yderligere i udformningen af
Socialfondens fremtid, f.eks. i forbindelse med udformningen af en ny forordning for
fremtiden.

Jeg er sikker på, at vi også kan samarbejde på dette område. Jeg kunne kommentere mange
andre spørgsmål, men tiden er knap, og jeg har haft bilaterale møder på udvalgsniveau og
drøftelser med mange af de tilstedeværende i dag.

Endelig vil jeg gerne takke det belgiske formandskab for det samarbejde, som vi har haft
med vicepremierministeren og med alle de andre repræsentanter med ansvar for
beskæftigelse og sociale anliggender i den belgiske regering.

Csaba Őry,    ordfører.  –  (HU) Hr. formand! Jeg vil gerne påpege over for kommissær
Andor, at vi ikke har foreslået nye mål, men snarere nye delmål. Vi har således ikke forsøgt
at tilføje nye mål, men at præcisere målene. Jeg håber, at det er acceptabelt i denne form.
Det kan udledes af forhandlingen, at vi alle er enige om, at hvis vi skal overvinde krisen og
imødegå konkurrencen fra verdens vækstregioner, har vi brug for flere hænder, der arbejder
mere og bedre, og at ældre, kvinder, handicappede samt lavtuddannede ikke er en hæmsko
for opfyldelsen af dette mål, men snarere en mulighed og en reserve, og vi er naturligvis
nødt til at ændre vores politikker på denne baggrund. Der var også bred enighed om – og
jeg glæder mig over, at repræsentanterne fra det belgiske formandskab understregede dette
– at der bør være særlig fokus på små og mellemstore virksomheder og på deres skattevilkår,
da der kan skabes nye arbejdspladser på dette område, og vi taler om mange arbejdspladser.
Vi skal naturligvis fokusere på dette område.

Det er vigtigt, at vi drøftede nye former for beskæftigelse. De eksisterer. De er her, og de
giver ofte anledning til misforståelser. Det er klart, at der er brug for bedre regler vedrørende
Den Internationale Arbejdsorganisations beskrivelse af fair arbejde og krav og forventninger.
Jeg er ligeledes positiv over for Olivier Chastels bemærkninger om, at god forvaltning også
indebærer, at vi skal overvåge og kontrollere, dvs. stille hinanden til ansvar for, om vi rent
faktisk kan nå de mål, som vi i fællesskab har fastsat, lovet og besluttet at nå.

Jeg vil således gerne takke alle for deres samarbejde. Der var ganske rigtigt et fremragende
samarbejde mellem Kommissionen, Rådet, medlemmerne og skyggeordførerne. Jeg håber,
at denne fælles indsats i sidste ende vil blive afspejlet i Rådets resolution, afgørelse og i
eventuelle kommende høringsprocesser. Jeg vil gerne understrege, at hvis De mener, at
forslaget skal ændres i væsentlig grad, anmoder vi Rådet om en fornyet fælles høring. Vi
er naturligvis rede til at deltage i en høring på egne vegne og på vegne af Europa-Parlamentet.
Mange tak for Deres samarbejde. Vi håber, at vi har gjort et godt stykke arbejde.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil egentlig gerne kommentere hr. Clarks
indlæg, idet han påstod, at vi har en marionetdomstol i EU. Jeg vil gerne tage afstand fra
denne udtalelse. Jeg er sikker på, at hr. Clark ikke er et marionetmedlem af
Europa-Parlamentet. Han er blevet valgt, og jeg mener, at han også bør opføre sig anstændigt
i Parlamentet. Vi lever i et demokrati, og vi bør derfor ikke beskrive en domstol som en
marionetdomstol.

Formanden.   – Tak for Deres bemærkning. Hr. Clark er ikke til stede, men jeg er sikker
på, at han vil høre Deres bemærkninger.

Forhandlingen er afsluttet.
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Afstemningen finder sted i morgen, onsdag den 8. september 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig.  –  (IT) Som Den Internationale Valutafond understregede
for nylig i sin halvårlige rapport, er arbejdsløshed det største problem for de udviklede
økonomier, og det vil ikke ændre sig i de kommende år.

Situationen for unge, der skal ind på arbejdsmarkedet for første gang, er særlig vanskelig.
Ifølge nye tal fra Eurostat stiger ungdomsarbejdsløsheden i hele Europa, hvilket til dels
skyldes den seneste økonomiske og finansielle krise. Kommissionen forelagde i april et
forslag til integrerede retningslinjer for Europa 2020, hvori der fastsættes rammer for den
nye strategi og stilles forslag til reformer, der skal gennemføres af medlemsstaterne.

Under henvisning til den betænkning, som vi drøfter i dag, hvori der navnlig ses nærmere
på den beskæftigelsesrelaterede del af de integrerede retningslinjer, er jeg enig i, at antallet
af retningslinjer bør begrænses for at sætte større fokus på EU's foranstaltninger til
imødegåelse af problemet med stigende arbejdsløshed.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at understrege betydningen af investeringer i
menneskelig kapital. Vi skal fremme investeringer i menneskelige ressourcer og prioritere
livslang erhvervsuddannelse og samtidig skabe incitamenter for innovation i små og
mellemstore virksomheder, der er drivkraften bag den europæiske økonomi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Som følge af den økonomiske og finansielle
krise vil situationen på det europæiske arbejdsmarked fortsat være meget spændt i de
kommende år. I lyset af disse omstændigheder skal bekæmpelse af arbejdsløshed være en
af EU's og medlemsstaternes vigtigste politiske opgaver, og det bør således i højere grad
afspejles i Kommissionens forslag til retningslinjer.

Jeg vil gerne understrege, at der generelt lægges for lidt vægt på ligestillingspolitik og
fremme af iværksættervirksomhed blandt kvinder. Hvis vi virkelig skal mindske risikoen
for fattigdom i Europa, skal vi fastsætte bindende mål, således at vi kan gøre op med fastlåste
kønsrollemønstre, den nuværende forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og de strukturelle
årsager, der indebærer, at mænd og kvinder ikke får samme løn, samt fjerne de barrierer,
der hindrer kvinder i at udøve visse erhverv og begrænser kvinders muligheder for at starte
for sig selv.

Retningslinjerne understøtter heller ikke målet om at mindske ulovligt eller sort arbejde,
da borgerne i denne vanskelige tid i mange lande arbejder ulovligt, da de ganske enkelt
ikke kan finde en anden løsning på den nuværende situation. Retningslinjerne understøtter
ikke ambitiøse mål for bekæmpelse af fattigdom, og hvis vi skal bekæmpe fattigdom, skal
der træffes beskæftigelses- og uddannelsespolitiske foranstaltninger til støtte for de mest
sårbare grupper, der er ramt af ekstrem fattigdom, f.eks. enlige mødre, ældre med små
pensioner og handicappede.

Jeg opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at målene i
retningslinjerne gennemføres i videst muligt omfang, idet Europa i modsat fald ikke vil nå
målene i retningslinjerne.

Martin Kastler (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg glæder mig over Őry-betænkningen om
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. Hvorfor? I denne betænkning
har Europa-Parlamentet gjort det meget klart, hvad europæerne kan forvente i de kommende
år med hensyn til arbejde og beskæftigelse. I lighed med spørgsmålet om migration og
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demografiske ændringer er beskæftigelsespotentialet i Europa inden for den såkaldte
"grønne økonomi" et meget vigtigt spørgsmål. Dette potentiale kan kun udnyttes effektivt,
hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede job. Det er navnlig en enestående mulighed
for kvinder på ledelsesniveau. Mænd og kvinder har lige muligheder på dette dynamiske
og forholdsvis nye erhvervsområde, og det kan til tider være vanskeligere på andre områder.
Det er nødvendigt at sikre, at det er muligt at forene arbejds- og familielivet, f.eks. ved at
skabe familievenlige arbejdspladser og ved at stille børnepasningsfaciliteter til rådighed.
Det skal være muligt at indføre individuelle arbejdstidsmodeller såvel som deltidsordninger,
navnlig for medarbejdere i ledende stillinger. Det er desværre endnu ikke muligt overalt
på det europæiske arbejdsmarked.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. – (EN) Som hr. Daul påpegede her til formiddag, har vi
brug for mere Europa. Det handler ikke om, at Europa skal blande sig mere i borgernes
eller medlemsstaternes aktiviteter. Det handler om at sikre et mere effektivt og kompetent
EU. De integrerede retningslinjer vil i høj grad bidrage til dette mål.

Arbejdsløsheden er steget til det højeste niveau i 10 år, og ungdomsarbejdsløsheden har
nået et alarmerende niveau. Dette kan underminere bestræbelserne på at genoprette den
økonomiske vækst inden for en overskuelig fremtid.

Enhver løsning bør være baseret på et kvalitetskriterium. Kommissionsformand Barroso
påpegede i dag, at der er 4 mio. ledige job. De fleste af disse job kræver en kvalificeret
arbejdsstyrke. Jeg opfordrer Kommissionen til at indføre den foreslåede europæiske oversigt
over ledige stillinger, herunder et europæisk kvalifikationspas, hurtigst muligt.

Den mest presserende udfordring er imidlertid at give unge adgang til en uddannelse af
høj kvalitet, som i langt højere grad er tilpasset arbejdsmarkedernes praktiske behov.
Uddannelsesprogrammerne bør ændres med dette mål for øje, og medlemsstaterne skal
forpligte sig til at nedbringe skolefrafaldet.

Dette europæiske mål vil sikre EU en kvalificeret arbejdsstyrke.

Endelig skal vi have vilje og mod til at reducere de administrative og ikketoldmæssige
hindringer for SMV'er kraftigt.

Ádám Kósa (PPE),    skriftlig. – (HU) Min kollega Csaba Őry har gjort en fremragende
indsats, som kun fortjener ros. Som medlem af Europa-Parlamentet og handicappet er jeg
overbevist om, at Det Europæiske Folkeparti, den største politiske gruppe i EU, uden hans
indsats og åbenhed ikke ville støtte inddragelsen af handicappede i Europa-Parlamentets
arbejde i lige så høj grad, som det gør i dag. Hr. Őrys innovative tilgang og hans fokus på
forenkling kan skabe varige resultater, både med hensyn til valg af relevante emner og
fyldestgørende gennemførelse heraf. Min kollega foretog ikke blot en effektiv udvælgelse
af sit hovedemne, men takket være hans professionelle koordinering kan
Europa-Parlamentets og Det Europæiske Folkepartis mål i højere grad blive opfyldt gennem
finjusteringen af en række områder med en klar sammenhæng. Det vigtigste mål er
investeringer i menneskelig kapital. Vi har brug for flere bæredygtige job. Ud over skabelse
af kvalitetsarbejdspladser er beskæftigelse af handicappede efter min opfattelse også et
meget vigtigt mål, idet arbejdsløsheden blandt handicappede ligger på mellem 60 og 70 %,
og den når endog op på 90 % i visse medlemsstater. Ud over innovation og grønne
arbejdspladser skal EU også skabe arbejdspladser for befolkningsgrupper, der er vanskelige
at uddanne. Det kan endog betyde, at vi vil se med nye øjne på globaliseringen og
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sammenhængen mellem udnyttelsen af socialt dårligt stillede arbejdstagere fra lande uden
for EU, der underbyder lønningerne, og den stigende arbejdsløshed blandt handicappede.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    skriftlig. – (PL) EU's økonomi er ved at rette
sig langsomt op efter krisen, der opstod i 2008. Beskæftigelsesniveauet i de fleste
EU-medlemsstater er imidlertid stadig foruroligende lavt – lavere end før krisen. Unge er
en af de socialgrupper, der er blevet hårdest ramt af den stigende arbejdsløshed under den
økonomiske krise. Siden 2008 er ungdomsarbejdsløsheden steget dramatisk, og i mange
medlemsstater er arbejdsløsheden blandt unge mellem 15 og 25 år i dag højere end den
generelle arbejdsløshed. Disse tal er foruroligende, navnlig i lyset af befolkningsaldringen
i EU, der betyder, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder er faldende i forhold til
antallet af pensionister. Det er derfor særlig vigtigt at hjælpe unge i gang med deres første
job og finde fast arbejde. Betænkningen om retningslinjerne for beskæftigelsespolitikker
inden for rammerne af Europa 2020-strategien er et nyttigt skridt til at forbedre unges
situation på arbejdsmarkedet. Det er imidlertid nødvendigt at træffe yderligere
foranstaltninger på medlemsstatsniveau for at sikre en mærkbar forbedring. Der bør navnlig
fokuseres på at hjælpe de unge i gang med deres første job og på bekæmpelse af
arbejdsløshed blandt unge med videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutionerne
bør bl.a. have til opgave at sikre, at vi har en kvalificeret arbejdsstyrke, der besidder de
kvalifikationer, som markedet har brug for, samt at forberede de universitetsuddannede
på arbejdsmarkedet.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    skriftlig. – (RO) Skabelsen af nye job i EU afhænger
også af en fuldstændig deregulering af arbejdsmarkedet. Det er vores pligt som medlemmer
af Europa-Parlamentet at gribe ind på dette område. Lad os opfordre de medlemsstater,
der stadig fastholder restriktioner på arbejdskraftens frie bevægelighed i forhold til visse
medlemsstater, til at ophæve disse restriktioner. Lad os opfordre alle medlemsstaterne,
Kommissionen og Rådet til at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre
arbejdsmarkedet mere fleksibelt, da det stadig er fragmenteret i dag på grund af for mange
nationale restriktioner. Arbejdsmarkedets tilpasning til den økonomiske cyklus forsinkes
og vanskeliggøres uden denne større fleksibilitet, hvilket vil være et langt større tab for
arbejdstagerne.

14. Forelæggelse af Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget –
budgetåret 2011

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forelæggelse af Rådets holdning til forslaget
til det almindelige budget – budgetåret 2011 i form af en række erklæringer. Der er ingen
catch-the-eye-procedure.

Jeg vil gerne undskylde over for de kolleger, der har ventet meget længe på, at vi nåede
frem til dette punkt. Der var en række meget lange indlæg i eftermiddag.

Melchior Wathelet,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er
beæret over at være til stede her i Parlamentet. Europa-Parlamentet er ganske rigtigt
personificeringen af det europæiske projekt, og det er derfor med en vis bevægelse, at jeg
tager ordet i dag for at tale om et så vigtigt emne som udarbejdelsen af budgettet for 2011,
navnlig henset til at der er tale om en helt ny procedure, hvor Parlamentets rolle er blevet
klart styrket. Vi skal således i fællesskab indlede den i Lissabontraktaten fastsatte procedure
for budgetudarbejdelsen for 2011. Derfor er det så meget desto vigtigere for mig at være
til stede i dag og forelægge vores holdning for Parlamentet.
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Jeg vil gerne understrege, at der har været en række positive indledende kontakter inden
for rammerne af dette samarbejde, disse drøftelser, som vi skal afholde i overensstemmelse
med den nye procedure i Lissabontraktaten. De indledende trepartsmøder var meget
positive, og det lover godt for fremtiden.

Rådet er klar over, at Parlamentet beklager, at der ikke var nogen politisk drøftelse forud
for og under udarbejdelsen af Rådets holdning. Det er korrekt, at opgaven blev varetaget
i Budgetudvalget, men jeg er nødt til at understrege, at det skete på grundlag af de meget
klare politiske retningslinjer, der blev fastsat af Økofinrådet den 16. marts 2010, og det
var udelukkende for at overholde den første protokol om de nationale parlamenters rolle,
at Rådet vedtog sin holdning formelt den 12. august i år gennem en skriftlig procedure.
Det har derfor intet at gøre med det politiske indhold i Rådets holdning. Budgetproceduren
for 2011 og de nye regler er nye for os alle, og vi er naturligvis nødt til at drage vores
erfaringer fremover.

Rådet har naturligvis udarbejdet dette budget på grundlag af en række principper såsom
nødvendigheden af at overholde de finansielle overslag 2007-2013 og sikre en forsvarlig
økonomisk forvaltning – og et andet vigtigt princip – nødvendigheden af at sikre
tilstrækkelige margener, således at vi er i stand til at følge op på EU's forskellige politiske
holdninger og give dem troværdighed.

Udarbejdelsen af dette budget bør ses på baggrund af den budgetmæssige forsigtighed,
som de enkelte EU-medlemsstater har været nødt til at udvise. 2009 var et særdeles
vanskeligt år, og denne budgetmæssige forsigtighed skal også afspejles i 2011-budgettet.

Jeg vil gerne redegøre nærmere for de forskellige retningslinjer for 2011-budgettet og
derefter gennemgå nogle af de udgiftsområder, der efter min opfattelse er vigtige at
fremhæve her i dag.

Vi foreslår et budget på 142 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger. Det er en reduktion på
788 mio. EUR i forhold til Kommissionens forslag. Rådet har justeret betalingsbevillingerne
med 3,6 mia. EUR i forhold til de bevillinger, som Kommissionen har foreslået i
budgetforslaget, hvilket er en reduktion på 2,8 %.

I denne forbindelse har Rådet også taget højde for Kommissionens oplysninger om
betalinger til programmerne for samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 og frem
for alt for de seneste oplysninger om planlagt iværksættelse af større projekter og
aktivitetsniveauet. Som vi har set, er gennemførelsen af en række af disse projekter rent
faktisk blevet forsinket.

Jeg vil også gerne understrege, at de samlede betalingsbevillinger er blevet væsentlig forøget,
nemlig med 2,9 % i forhold til 2010, på trods af Rådets reduktion af bevillingerne. Det er
næsten 1 % over nulvæksten eller det inflationsmål, der er fastsat i den flerårige finansielle
ramme.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på Rådets metodologi, der er helt i
overensstemmelse med de nyeste budgetoverslag. De samlede forpligtelses- og
betalingsbevillinger er helt klart steget, både i absolutte værdier og i procent.

Jeg vil ikke gennemgå alle elementer i budgettet for de enkelte udgiftsområder. Jeg vil blot
minde Dem om, at vi er klar over, at Parlamentet prioriteter ungdomspolitikken under
udgiftsområde 1a. Det understreges i alle Parlamentets dokumenter. Det er korrekt, at vi
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har reduceret Kommissionens forslag til bevillinger en smule, men disse bevillinger er
fortsat klart højere end i 2010.

Med hensyn til udgiftsområde 1b er alle beløbene i dette budget ganske rigtigt blevet fastsat
med udgangspunkt i den nuværende gennemførelse, idet der er taget nøje hensyn til,
hvorledes gennemførelsen sker i dag.

Vi må ikke glemme, at under udgiftsområde 4 lægger Rådet stor vægt på at fastholde EU's
muligheder for at reagere effektivt på politiske, økonomiske og sociale udfordringer, navnlig
på internationalt plan, og som alle ved, kan der komme nye budgetkrav i løbet af den
nuværende budgetprocedure.

Jeg vil også gerne understrege, at vi naturligvis ikke har ændret Europa-Parlamentets krav
til dets administrative budget under udgiftsområde 5, men vi mener, at det er vigtigt, at
alle institutionerne bestræber sig på at holde sig inden for den finansielle ramme og
overholde vores nuværende køreplan.

Jeg vil gerne afslutningsvis understrege, at det efter min opfattelse var meget vigtigt at
forelægge Rådets holdning for Dem, og at det var afgørende for Rådet at være til stede i
dag og redegøre for overvejelserne bag udarbejdelsen af budgettet. Jeg er klar over, at
Parlamentet muligvis har en anden holdning end Rådet, men jeg forventer, at
forhandlingerne med Parlamentet bliver konstruktive og frugtbare, og jeg vil også gerne
takke Kommissionen for dens støtte under proceduren. Der tegner sig en lang række
udfordringer her.

Mit indlæg ville ikke være fuldendt uden en henvisning til budgetrevisionen, som
Kommissionen agter at offentliggøre ved udgangen af denne måned. Prioriteterne for
2011-budgettet, navnlig EU 2020-strategien, vil rent faktisk uden tvivl også være
prioriteterne for de kommende år. I lyset heraf skal Rådet og Parlamentet allerede nu i gang
med at se nærmere på EU-budgettets fremtidige struktur og finansiering. Jeg kan forsikre
Dem om, at det belgiske formandskab vil sikre, at Rådet lægger særlig vægt på
budgetrevisionen.

For at vende tilbage til selve budgettet for 2011 kan jeg endelig forsikre Dem om, at det
belgiske formandskab vil gøre sit yderste for at overvinde hindringerne for vedtagelsen af
dette budget, det første budget, der skal forhandles under Lissabontraktaten. Jeg håber
virkelig, at det vil lykkes os at vise, at denne nye procedure er en succes. Rådet vil gøre sit
yderste for at sikre, at budgettet er til fordel for så mange EU-borgere som muligt, de
skatteydere, der i sidste ende finansierer vores budget.

Janusz Lewandowski,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Rådets behandling
er afsluttet, og vi er således nu i den afgørende fase af den årlige procedure. Det er imidlertid
på ingen måde en rutinemæssig procedure, da det er den første procedure under
Lissabontraktaten, og nu starter de intense budgetforhandlinger.

Vi nåede ikke til enighed om meget, og der skete ikke store fremskridt på vores sidste
trepartsmøde, men vi blev i det mindste enige om datoerne og retningslinjerne for arbejdet
i Forligsudvalget i 2010. Tidsplanen er således blevet fastlagt, Rådets behandling er afsluttet,
Parlamentet skal afgive udtalelse inden den 20. oktober, og Kommissionen vil fortsat nøje
notere sig de holdninger og prioriteter, som budgetmyndighedens to parter giver udtryk
for.

213Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



Men ud over budgettet – og dette er meget vigtigt – skal vi fortsat foretage en lang række
tilpasninger til Lissabontraktaten. Det kræver derfor virkelig en positiv indstilling fra begge
sider at nå til enighed, idet vi denne gang skal løse en lang række forskellige vanskelige
spørgsmål under forhandlingerne i november, og forligsudvalgsmødet i november vil
således være multidimentionalt.

Med hensyn til indholdet er betalingsbevillingerne blevet reduceret med 3,6 mia. EUR,
som ministeren nævnte. Da Kommissionen forelagde budgetforslaget, var den meget
opmærksom på problemerne og de stramme politikker i medlemsstaterne og på vores
ansvar i denne forbindelse, og budgettet ligger derfor 4 mia. EUR under loftet i det finansielle
overslag, og vi har desuden koncentreret alle forhøjelserne under udgiftsområde 1 med
henblik på at fremme vækst og beskæftigelse. Der er tale om små pakker til bekæmpelse
af krisen på lokalt niveau eller på sektorniveau.

96 % af forhøjelserne er sket under udgiftsområde 1, og vi lever således op til vores ansvar.
Det er meget almindeligt, at samhørighedsprojekter først kommer rigtigt op at køre midt
i en finansiel overslagsperiode efter en langsom opstart.

Med hensyn til forpligtelsesbevillingerne glæder vi os over, at Rådet ikke vil reducere de
operationelle udgifter samt bevillingerne til førtiltrædelsesprogrammer, hvilket kunne
være et signal til kandidatlandene og føre til en genåbning af programmeringsprocessen
og en ændring af tildelingen af midler til de enkelte lande.

En kort bemærkning vedrørende administration. Jeg vil sige det råt for usødet, og det vil
ikke gøre mig særlig populær blandt mine kolleger. Man beskærer rent faktisk de såkaldte
budgetposter for teknisk og administrativ bistand, hvilket navnlig vil ramme udgiftsområde
4. Det handler om forvaltning af programmer, herunder katastrofeaktioner efter
naturkatastrofer, som er ved at blive en reel udfordring for EU.

EU reagerede først og meget hurtigt på katastrofen i Pakistan. Med hensyn til den
humanitære bistand samt nødhjælpsreserverne iværksatte jeg denne procedure i sidste
uge, men den skal styres. Det handler om forvaltning af administrative budgetposter for
operationelle programmer.

De øgede bevillinger til de nye forvaltningsorganer for forskning, der er ved at blive etableret,
er ligeledes blevet reduceret, og det er forvaltningsorganerne for forskning, der forvalter
det syvende rammeprogram, som har fået tilført yderligere 1 mia. EUR i 2010, og som bør
og vil få tilført yderligere 1 mia. EUR i 2011.

Jeg vil gerne afslutningsvis opfordre budgetmyndighedens to parter til at tage behørigt
hensyn til de bekymringer, jeg har givet udtryk for, under forhandlingerne om den endelige
flerdimensionale aftale og ikke blot fokusere på tallene for 2011.

I Kommissionen er vi naturligvis som altid rede til at fungere som ærlig mægler, som
mellemmand, og spille en konstruktiv rolle med henblik på at sikre et positivt udfald af
forhandlingerne om 2011-budgettet.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    ordfører. – (PL) Hr. formand, mine damer og herrer!
2011-budgettet er ikke alene det første budget, der vil blive vedtaget under
Lissabontraktaten, som de tidligere talere ganske rigtigt har bemærket, men det er ligeledes
det første budget, der vil blive anvendt som grundlag for opfølgning på de nye politiske
idéer i Lissabontraktaten. Det er også det femte budget, der skal udarbejdes inden for
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rammerne af den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013, og da det er det
femte budget, bør vi allerede have et godt kendskab til dets styrker og svagheder.

Jeg sætter pris på det belgiske formandskabs arbejde med udarbejdelsen af budgettet med
henblik på forelæggelse for Rådet, men jeg er meget bekymret over, at hele syv
medlemsstater stemte imod forslaget under behandlingen i Rådet. Jeg får til tider den
uimodståelige og ubehagelige følelse af, at når finansministrene i visse medlemsstater
gennemgår deres nationale budgetter og ser posten "bidrag til EU's budget", begynder de
at tænke på, hvordan de kan reducere eller endog slippe af med denne post, og at de ikke
tænker over, hvad der rent faktisk sker med dette bidrag eller hvad det bruges til, og de
tænker heller ikke på og ønsker heller ikke at diskutere følgerne af en sådan reduktion. Jeg
beklager, at denne drøftelse ikke finder sted, og der var efter min mening heller ingen
drøftelse, da Rådet mødtes for at stemme om forslaget. Jeg mener desuden, at begrundelsen
i Rådets holdning til Kommissionens forslag ikke er tilstrækkelig detaljeret. Hvorfor blev
nogen budgetposter egentlig reduceret og andre ikke? Hvorfor blev de reduceret med de
pågældende beløb og ikke med større eller mindre beløb? Jeg håber, at vi i næste fase formår
at være mere præcise og afklare de manglende detaljer. Vi er derfor så meget desto mere
forpligtet til at sikre, at den efterfølgende fase i udarbejdelsen af 2011-budgettet er detaljeret
og præcis, og til at overveje de enkelte budgetposter nøje på en ansvarlig måde og således
ikke kun tænke på procenter, men også på, hvad der er vigtigt, hvad vi ønsker at bruge
mere på, og hvad vi ønsker at ofre som led i vores besparelser.

Jeg vil gerne understrege Europa-Parlamentets prioritet, der ikke længere er en overraskelse
for nogen, og som ikke er den eneste prioritet, nemlig unge, mobilitet og uddannelse. Rådet
foreslår at reducere bevillingerne til hovedbudgetposten for denne prioritet, nemlig
budgetposten for livslang læring, og det er således vanskeligt at tale om dialog på dette
område. Jeg håber imidlertid, at vi vil genoptage en seriøs dialog under forligsproceduren.
Vi har givet meget klart udtryk for vores prioriteter, og man kunne derfor i højere grad
have taget hensyn hertil i stedet for at foreslå disse nedskæringer. I Europa-Parlamentet er
vi i øjeblikket ved at forberede os på førstebehandlingen. Vi er allerede nået langt, og jeg
håber, at vores udkast til betænkning vil blive vedtaget af Budgetudvalget ved månedens
udgang, og at vi på plenarmødet i starten af oktober vil vise, at vi kan vedtage et godt og
konstruktivt budget i henhold til Lissabontraktatens bestemmelser. Jeg forventer et godt
samarbejde med både det belgiske formandskab og Kommissionen.

Helga Trüpel,    ordfører. – (DE) Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, mine
damer og herrer! Jeg er fuldstændig klar over – hvilket alle europæiske borgere formodentlig
og alle politikerne forhåbentlig også er – at det er stramme tider, og at medlemsstaterne er
nødt til at træffe en række gældsreduktionstiltag.

Jeg mener, at det er afgørende at arbejde for afbalancerede budgetter. Det er ikke mindst
et spørgsmål om at sikre en rimelig fordeling mellem generationerne og at vi stadig er i
stand til at gennemføre reelle politikker i de kommende år og årtier. I modsat fald vil vi
blive tvunget til at bruge alle vores midler på betaling af renter, og vi vil således kvæle os
selv politisk.

EU er naturligvis berørt af situationen i medlemsstaterne. Jeg vil imidlertid gerne give stof
til eftertanke og redegøre for, hvorfor vi dog ikke er i samme situation. EU har ikke
oparbejdet gæld, da det ikke er muligt i henhold til vores regler. EU har desuden – og dette
var medlemsstaternes ønske – fået en række nye opgaver som følge af Lissabontraktaten
inden for energipolitik, udenrigspolitik og andre områder, der også skal varetages. Vi skal
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naturligvis sikre, at vi er i stand til at varetage disse nye opgaver, som vi har fået tildelt i
henhold til traktaten, forsvarligt.

Som ordfører for budgettet for Parlamentet og de øvrige institutioner er jeg nødt til at sige,
at vi endnu ikke har fundet den rette balance mellem de nye opgaver og en ansvarlig
budgetpolitik, herunder en stram politik. Rådet har sagt blankt nej til oprettelsen af nye
administrative stillinger, dog ikke til stillinger i Det Europæiske Råd og Parlamentet, men
i de øvrige, fortrinsvis mindre institutioner, Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, Revisionsretten og Domstolen. Det er efter min mening uretfærdigt.
Mindre institutioner, navnlig institutioner såsom Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, som gerne skulle fungere, skal have mulighed for at varetage deres opgaver.
Hvis vi ønsker, at Revisionsretten skal gennemføre en behørig kontrol, skal
tjenestemændene have mulighed for at rejse og foretage kontrol. De har i denne forbindelse
behov for yderligere personale. Jeg mener, at det er en politisk opgave at finde den rette
balance, og det er også et vigtigt budskab til medlemsstaterne og til vores borgere.

Jeg er heller ikke sikker på spørgsmålet om udvidelsesudgifter. Rådet har reduceret
bevillingerne. Tiltrædelsesdatoen er imidlertid ikke blevet ændret. De må gerne forklare,
hvordan det skal kunne fungere.

Det næste problem er tilpasningen af vederlagene på 1,85 %. Det er korrekt, at Domstolen
endnu ikke har truffet en afgørelse. Hvis vi ønsker at udarbejde et forsvarligt budget, er det
tvingende nødvendigt, at vi i det mindste tager højde for denne mulighed. Ud fra et
miljømæssigt synspunkt er der helt sikkert en række sparemuligheder, nemlig det meget
omfattende ITER-projekt vedrørende bygning af en reaktor til nuklear fusion. Vi bør måske
udvise det politiske mod til at gøre op med udgifter af denne art.

Jutta Haug,    ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget. – (DE) Hr. formand! hr. formand for
Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vores to ordførere har allerede vurderet
Rådets holdning, og nu er det min tur til at tale på vegne af udvalget. Jeg vil gerne med det
samme sige, at jeg er sikker på, at det belgiske formandskab vil gøre det så godt det kan.
Det er imidlertid Rådet som helhed, der udstikker grænserne for formandskabets
bestræbelser. Vi er i denne forbindelse nødt til at indrømme, at resultatet er ringe. Rådet
har sædvanen tro – og jeg kan ikke huske, at det nogensinde har været anderledes – haft
travlt med at slette og reducere en række forpligtelses- og betalingsbevillinger i
Kommissionens forslag. Det er sket på alle områder helt tilfældigt – og det er også den
normale procedure. Det har ikke undersøgt, hvor det muligvis ville give mening, og hvor
det ikke ville give mening. Forpligtelsesbevillingerne er således blevet reduceret med over
780 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 3,6 mia. EUR.

Hvis vi ser på, hvem der navnlig bliver berørt, kan vi endnu engang konstatere, at det er
de decentrale agenturer. Vi oprettede disse agenturer i fællesskab gennem lovgivning. Både
Parlamentet og Rådet var inddraget. I modsat fald havde det ikke været muligt at oprette
disse agenturer. Hvis vi ikke stiller de nødvendige midler til rådighed, således at de kan
varetage præcis de opgaver, som vi har pålagt dem, bør vi imidlertid lukke dem. I modsat
fald er hver eneste euro, vi giver dem, i virkeligheden penge ud af vinduet.

Det samme gør sig gældende for forvaltningsorganerne. Kommissionen har allerede været
inde på dette. Hvis vi udsulter forvaltningsorganerne, som skal gennemføre de flerårige
programmer, der er blevet vedtaget ved lov, kan disse programmer ikke gennemføres. Er
det virkelig det, vi ønsker?
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Visse medlemmer af Rådet holder fromme taler om, hvordan EU skal gøre en større indsats
for at være eller blive konkurrencedygtig. I budgetproceduren er det imidlertid præcis disse
dele af budgettet, der har til formål at fremme vækst og konkurrenceevne, der beskæres,
med andre ord udgiftsområde 1a.

De strukturpolitiske tal berøres på lignende måde. Selv om regionerne i dag har reelt behov
for midler, reduceres bevillingerne med 1 mia. EUR. Det kan næppe betragtes som logisk,
og det er helt sikkert ikke klogt.

Vi så meget gerne, at de ansvarlige politikere så nærmere på indholdet i vores budget –
indholdet! – med fokus på EU og dets merværdi for borgerne. I så fald vil de helt sikkert
finde en passende diskussionspartner i os.

Melchior Wathelet,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand! Jeg vil blot besvare en række
spørgsmål, der er blevet rejst.

Med hensyn til det forhold, at det ikke var muligt at drøfte alle Rådets forslag til
budgetposter, vil jeg for det første påpege, at jeg går ud fra, at disse budgetposter vil blive
drøftet i en senere fase. Jeg mener, at denne drøftelse er nødvendig, og at vi er nødt til at
drøfte, hvilke områder der skal prioriteres i 2011-budgettet. Det var bestemt ikke let at nå
til enighed i Rådet. Lad mig blot sige, at udfaldet af afstemningen i Rådet om dette budget
ikke var givet på forhånd. Det skyldes imidlertid også budgetsituationen i de enkelte lande.
Det er vanskelige tider.

Jeg vil ikke desto mindre gerne understrege, at til trods for denne vanskelige situation, til
trods for problemerne i de enkelte lande, er EU-budgettet blevet forøget sammenholdt
med 2010-budgettet. Det er blevet forøget med 2,91 %. Det kan derfor som sagt
konkluderes, at en række lande ønskede en større forøgelse, men der er stadig tale om en
væsentlig forøgelse i forhold til 2010-budgettet.

Fru Haug var tidligere inde på udgiftsområde 1b. Jeg vil blot minde om, at dette
udgiftsområde er blevet forøget med 14 % sammenholdt med 2010. Det er derfor ikke
korrekt at sige, at Rådet ikke anerkender de særlige forhold vedrørende udgiftsområde 1b,
idet det er blevet forøget med 14 % sammenholdt med 2010. Rådet er efter min opfattelse
blevet mere opmærksom på dette spørgsmål, men der har måske ikke været tilstrækkelig
fokus herpå.

Jeg vil også gerne sige til ordføreren for 2011-budgettet, at jeg i mit indlæg også ønskede
at gøre opmærksom på Parlamentets bestræbelser. De understregede, at Parlamentet ønsker
at fremme et område under udgiftsområde 1a i budgettet. I mit indlæg ønskede jeg at
understrege, at Rådet var opmærksomt herpå, og at det i sit arbejde lagde stor vægt på at
vise, at det var rede til en drøftelse, navnlig vedrørende ungdomspolitikken. Denne politik
blev naturligvis drøftet, da den var en af Parlamentets klare prioriteter.

Med hensyn til udgiftsområde 5 og det institutionelle aspekt vil jeg også gerne minde Dem
om, at det er rigtigt, at alle institutionerne er nødt til at gøre en indsats, men det er også
rigtigt, at vi ikke ændrede Parlamentets budget i det budget, som Rådet har forelagt. Jeg
mener imidlertid, at det er vigtigt, at de enkelte institutioner foretager besparelser, og at vi
alle så at sige foregår med et godt eksempel i et vanskeligt budgetår.

Jeg vil gerne afslutningsvis understrege, at vi uden tvivl vil have flere frugtbare møder og
drøftelser i de kommende uger. Jeg forventer, at de vil bære frugt, således at vi kan nå til
enighed om 2011-budgettet, og jeg vil blot minde om, at det ikke bliver et let budget, da
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vi er nødt til at anvende en ny procedure, da der er en lang række nye politikker, der skal
gennemføres – som De var inde på – og da vi heller ikke kan se bort fra den vanskelige
økonomiske og budgetmæssige situation i vores medlemsstater, der har deres egne
budgetmål, som skal nås.

Jeg håber også, at vi under hensyntagen til disse problemer, udfordringer og krav i fællesskab
vil nå til enighed om et budget for 2011, der kan accepteres af alle, og at vi i fællesskab vil
vise, at denne nye procedure i Lissabontraktaten kan sikre et godt resultat, dvs. vedtagelsen
af budgettet for 2011.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

15. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B7-0454/2010).

Vi behandler en række spørgsmål til Kommissionen. Jeg undskylder på forhånd. Vi er igen
under tidspres, men vi er nødt til at afslutte spørgetiden kl. 20.30. Jeg agter at tage de
prioriterede forespørgsler. Først spørgsmålene fra hr. Paleckis, hr. Aylward og fru
McGuinness og herefter spørgsmålene til kommissær Andor, kommissær Piebalgs og
kommissær Hedegaard. Det er muligt, at vi kun når et spørgsmål til hver kommissær. Det
er jeg ked af.

Første del

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg har en bemærkning til forretningsordenen.
Spørgetiden skulle have startet kl. 19.00. Betyder det, at vi ikke når mit spørgsmål til
kommissæren for udvikling?

Formanden.   – Det kan godt være, at vi når det. Da jeg overtog forsædet for en time siden,
var vi en time forsinket, og nu er vi en halv time forsinket. Jeg forsøger at sætte tempoet
op. Jeg håber, at vi når Deres spørgsmål, men det er det andet spørgsmål til kommissæren.
Det er det eneste, jeg siger.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 16 af Justas Vincas Paleckis (H-0356/10)

Om: Lovgivning om forvaltning og opbevaring af radioaktivt affald

Selv om 15 ud af de 27 EU-medlemsstater har atomkraftanlæg, er der for øjeblikket meget
få projekter med henblik på at oprette langfristede lagre for radioaktivt affald. EU erkender,
at energiforsyningsstrukturen er et spørgsmål, der henhører under medlemsstaterne, og
er ved at skabe den mest avancerede lovramme for atomsikkerhed og forvaltning af
radioaktivt affald. Denne lov bliver fremsat i henhold til Euratomtraktaten, ved hjælp af
hvilken EU fastlægger og regulerer grundlæggende sikkerhedsnormer.

Det er blevet meddelt, at Kommissionen vil foreslå europæisk lovgivning om forvaltning
af radioaktivt affald i anden halvdel af 2010. En offentlig høring om et sådant lovforslag
er for øjeblikket ved at blive gennemført.

Hvor langt er man kommet med disse høringer, og hvilke resultater har man opnået? Hvilke
specifikke miljøkrav vil dette direktiv stræbe efter at fastlægge? Vil der blive specifikke krav
til de lande, der allerede har lukket deres atomkraftanlæg og har valgt andre måder at
forvalte affaldet på, gående ud på, at de skal oprette deres egne lagre eller betale
leverandørerne tilbage i overensstemmelse med de gældende aftaler?
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Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg har overtaget dette spørgsmål fra
kommissær Oettinger, og hans svar er følgende.

Den offentlige høring offentliggjort på webstedet "Kom til orde i Europa" blev gennemført
i perioden 31. marts 2010 til 31. maj 2010. Vi modtog i alt 510 svar. En lang række aktører
sendte desuden skriftlige kommentarer til den offentlige hørig i form af e-mails, breve eller
rapporter. Et stort flertal af de europæiske borgere går generelt ind for bindende
EU-lovgivning, og mange borgere forventer, at en sådan lovgivning vil skabe forbedringer
på områder såsom sikkerhed, retssikkerhed, offentlig inddragelse og national
beslutningstagning. Rapporten offentliggøres snart på Kommissionens websted.

Lovgivningsforslaget vil være baseret på kapitel 3 i Euratomtraktaten om
sundhedsbeskyttelse. Det vil have til formål at skabe fællesskabsrammer for
medlemsstaterne, der sikrer en sikker og bæredygtig håndtering af alle typer af brugt
nukleart brændsel og radioaktivt affald i alle faser af håndteringen fra frembringelse til
deponering uden at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder.

Idet den tekniske vurdering endnu ikke er afsluttet, er det for tidligt at redegøre for
miljøkravene. Alle medlemsstaterne forbliver ansvarlige for håndteringen af deres brugte
brændsel og radioaktive affald.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Tak for Deres svar, men det var meget generelt og
ikke særlig specifikt, og EU bør efter min opfattelse stille større miljøkrav på dette område.
Selv om jeg er klar over, at den kompetente kommissær ikke er til stede, vil jeg alligevel
gerne spørge, hvorledes Kommissionen agter at finansiere sådanne tiltag, og om der vil
blive afsat tilstrækkelige midler til at sikre miljøvenlige beslutninger.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Radioaktivt affald skal håndteres og oplagres under
så sikre forhold som muligt.

Det er af afgørende betydning, at europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder
samarbejder i denne proces.

Jeg vil gerne spørge Kommissionen, hvilken rolle den mener, at de lokale myndigheder
bør spille i denne proces.

Formanden.   – Kommissær De Gucht er mødt frem på vegne af kommissær Oettinger.
De må gerne besvare disse tillægsspørgsmål, hvis De kan.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil i hvert fald forsøge ikke at sige
noget dumt!

Som svar på hr. Paleckis' tillægsspørgsmål formoder jeg for det første, at finansieringen vil
være et nationalt anliggende, idet håndteringen fortsat vil henhøre under medlemsstaterne.
Det er den juridiske ramme, som EU agter at indføre. Jeg formoder, at medlemsstaterne
fortsat vil være ansvarlige for finansieringen, medmindre der træffes en anden beslutning
i lovgivningen i samarbejde med budgetmyndigheden.

Med hensyn til de lokale myndigheder mener jeg, at deres rolle afhænger af fordelingen af
beføjelser i de pågældende medlemsstater. Såfremt de lokale myndigheder skal udstede
godkendelser, skal de inddrages i beslutningsprocessen i et vist omfang. Godkendelserne
på dette område – f.eks. til byggeaktiviteter – kan dog også udstedes af de nationale
myndigheder i de enkelte medlemsstater. Alle disse spørgsmål vil blive afklaret i det
lovgivningsforslag, som vi agter at forelægge inden for kort tid.
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Formanden.    – Spørgsmål nr. 17 af Liam Aylward (H-0374/10)

Om: Europæiske SMV'er, international handel og børnearbejde

Hvad kan Kommissionen gøre for at sikre, at europæiske SMV'er hverken direkte eller
indirekte involveres i nogen praksis med børnearbejde, når de køber produkter fra
udviklingslande? Råder Kommissionen over nogen mekanisme til overvågning af europæisk
handel og produkter, der kan bringes i forbindelse med børnearbejde i udviklingslande?
Hvilke gældende bestemmelser kan bruges til at bekæmpe dette problem?

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Kommissionen ser med stor alvor på
problemet med børnearbejde. I juni meddelte ILO, at der er omkring
200 mio. børnearbejdere. Selv om tallet er faldende, hvilket er opmuntrende, er der stadig
200 mio. børn for meget, som arbejder i stedet for at få en uddannelse.

Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at blot 5 % af disse børn arbejder i
eksportorienterede sektorer. Ifølge data fra ILO arbejder langt de fleste børn i
subsistenslandbrug eller som hushjælp.

Dette er baggrunden for, at EU anvender en samlet strategi til bekæmpelse af børnearbejde
med fokus på de dybereliggende årsager, nemlig fattigdom og manglende adgang til
kvalitetsundervisning.

Der blev redegjort for denne strategi i Kommissionens arbejdsdokument om bekæmpelse
af børnearbejde fra januar, der blev godkendt af Rådet den 14. juni. I begge dokumenter
redegøres nærmere for denne strategi og strategiens udvikling.

Alle disse tiltag bidrager til det internationalt aftalte mål om at afskaffe de værste former
for børnearbejde inden 2016 og i sidste ende afskaffe alle former for børnearbejde.

Mange virksomheder i EU, herunder SMV'er, deltager i ordninger for virksomhedernes
sociale ansvar, hvorigennem de forpligter sig til at sikre, at der ikke anvendes børne- og
tvangsarbejde i deres forsyningskæde. Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan
menneskerettighedsspørgsmål kan integreres mere effektivt i EU's politik til fremme af
virksomhedernes sociale ansvar.

SMV'er kan endvidere deltage i en række private garantiordninger for bæredygtighed i EU,
hvor der afhængigt af de kriterier, der ligger til grund for den pågældende ordning, kan
stilles krav om, at børne- og tvangsarbejde ikke anvendes i produktionen af varer og
tjenesteydelser, der er mærket under den pågældende ordning.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Aktivister og ngo'er, der bekæmper børnearbejde, har
længe stillet krav om, at spørgsmålet om børnearbejde integreres i alle udviklingspolitikker
i stedet for at blive behandlet som et særskilt problem, hvilket er tilfældet i dag. Hvilke
fremskridt gør Kommissionen på dette område? Har Kommissionen en særlig politik for
integrering eller genintegrering af børnearbejdere i uddannelsessystemet?

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Kunne De indlede forhandlinger i WTO om indførelsen af et
kvalitetsmærke inden for international handel – navnlig med små og mellemstore
virksomheder – således at de europæiske forbrugere kunne få en garanti fra en anerkendt
og registreret organisation for, at disse produkter er blevet fremstillet uden børnearbejde?
Jeg mener, at en sådan frivillig foranstaltning vil kunne afhjælpe situationen meget hurtigt.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Med hensyn til hr. Aylwards
tillægsspørgsmål vil jeg gerne tilføje, at overholdelsen af de otte centrale ILO-konventioner
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om arbejdstagernes grundlæggende rettigheder er en integreret del af EU's handelspolitik,
både i den unilaterale GSP+-ordning og i bilaterale og regionale ordninger.

Der er bl.a. tale om konvention 138 om minimumsalderen ved ansættelse og konvention
182 om de værste former for børnearbejde. Blandt de nyere tiltag kan nævnes udarbejdelsen
af en oversigt over gennemførelsen og overvågningen af overholdelsen af konventionerne
med inddragelse af mellemstatslige organer og sociale aktører, dialog og om nødvendigt
en uafhængig gennemgang og efterfølgende offentliggørelse af rapporter og udstedelse af
henstillinger.

Vores strategi er ikke at ophæve handelspræferencer. Disse kan ophæves, og vi kan gribe
ind, men vi bør efter vores opfattelse træffe forebyggende tiltag, navnlig da kun en meget
lille procentdel af børn arbejder i eksportorienterede virksomheder. Vi har f.eks. flere
ordninger med lande såsom Indien, hvor vi tager os af børnene og sikrer, at de får en
uddannelse.

Med hensyn til tillægsspørgsmålet om SMV'er støtter jeg også disse ordninger, der kan
være et meget positivt bidrag, selv om de er frivillige. Som jeg angav i mit indledende svar,
har vi imidlertid også set, at mange SMV'er er parate til at gå ind i ordninger, der forbyder
brug af børnearbejde i forsyningskæden, og til at gennemføre dette i praksis.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 18 af Mairead McGuinness (H-0376/10)

Om: Mulige konsekvenser af øget samordning af de økonomiske politikker

Kan Kommissionen give nærmere oplysninger om og afklare de mulige konsekvenser af
korrigerende foranstaltninger, specifikt sanktioner, som skitseret i meddelelsen om øget
samordning af de økonomiske politikker med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse
– redskaber til styrkelse af den økonomiske styring i EU (KOM(2010)0367)?

Hvis medlemsstaterne overskrider kravene i stabilitets- og vækstpagten, vil betalinger fra
EU til de nationale regeringer kunne blive suspenderet. Hvordan kan Kommissionen sikre,
at denne foranstaltning ikke ville skade borgere, f.eks. landmænd, hvis sådanne sanktioner
pålægges?

Hvordan kan Kommissionen sikre, at de nationale regeringer vil være i stand til at overholde
deres forpligtelser over for landbrugere og andre modtagere af EU-støtte, navnlig nu hvor
mange medlemsstaters finanser er under stort pres i det nuværende økonomiske klima?

I tilfælde af at medlemsstaterne ikke er i stand til at opfylde disse behov, hvad mener
Kommissionen da bør ske?

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Meddelelsen om øget samordning af
de økonomiske politikker med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse af 30. juni er
en opfølgning på vores meddelelse af 12. maj, og der foreslås en række konkrete redskaber
til styrkelse af den økonomiske styring.

Vi foreslår en mere effektiv overvågningsramme med en styrket budgetovervågning, et
styrket tilsyn med makroøkonomiske ubalancer og en strengere forudgående samordning
af de økonomiske politikker i løbet af det europæiske semester. Vores forslag er blevet
godt modtaget af Rådet, Herman Van Rompuys taskforce og Parlamentet og i medierne. I
konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 17. juni blev der givet udtryk for klar
støtte til vores forslag, og Rådet opfordrede os til at fortsætte bestræbelserne på at sikre en
bedre økonomisk styring i Europa hurtigst muligt.
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Kommissionen vil vedtage de nødvendige formelle lovforslag i løbet af måneden.
Kommissionen har tillid til, at Rådet og Europa-Parlamentet vil støtte vedtagelsen af den
nødvendige lovgivning og gennemførelsen af disse forslag hurtigst muligt. Som led i
lovgivningspakken vil vi foreslå en ny værktøjskasse med sanktioner og incitamenter til
at overholde stabilitets- og vækstpagten. En styrkelse af mekanismerne til håndhævelse af
budgetreglerne er et centralt element i vores forslag, af afgørende betydning for
troværdigheden af vores finanspolitiske rammer og et vigtigt punkt på dagsordenen i
taskforcen.

Som angivet i meddelelsen af 30. juni vil vi i første fase foreslå et nyt sanktionssystem for
de 16 eurolande i henhold til artikel 136 i TEUF samt for den præventive og korrigerende
del af stabilitets- og vækstpagten og den korrigerende del af tilsynet med skadelige
makroøkonomiske ubalancer. Dette afspejler den større uafhængighed og de større
begrænsninger i Den Monetære Union. Sanktionerne vil supplere de sanktioner, der allerede
er fastlagt i stabilitets- og vækstpagten, men de vil blive truffet i en tidligere fase af
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, og det vil ske mere
automatisk.

Med henblik på at styrke gennemførelsen i alle 27 medlemsstater agter vi i anden fase at
indføre muligheden for suspension eller bortfald af nuværende eller fremtidige finansielle
bevillinger fra EU-budgettet. Dette vil berøre udgifter under samhørighedspolitikken, den
fælles landbrugspolitik og Fiskerifonden. Målet vil således være at anvende EU-budgettet
som et ekstra virkemiddel til at styrke incitamenterne til at overholde reglerne i stabilitets-
og vækstpagten.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Mange tak for Deres noget generelle svar. Jeg har
læst alle disse detaljer i meddelelsen.

Mit spørgsmål var mere konkret. Borgerne har læst om denne mulighed for sanktioner.
Hvordan kan De straffe medlemsstaterne og deres regeringer uden at straffe borgerne? Jeg
mener, at det er kernen i mit spørgsmål. Hvis De suspenderer betalingerne fra EU til
medlemsstaterne, til den fælles landbrugspolitik eller til samhørighedspolitikken, hvem
vil så blive ramt af denne afgørelse? De er nødt til at afklare dette punkt i Parlamentet i
aften.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Jeg er enig i, at vi har brug for regler, når vi har en fælles
valuta, men stabilitets- og vækstpagten blev indført i en helt anden tid. Vi er på randen af
et globalt sammenbrud, og selv om det går bedre med genopretningen i nogle lande end i
andre, er der stadig en række lande – som mit land – der kæmper hårdt.

Der er efter min mening kun kæppe og ingen gulerødder i denne meddelelse. De taler om
en værktøjskasse med sanktioner, men som min kollega fru McGuinness påpegede, vil de
ramme borgerne. Jeg mener ikke, at Kommissionen bør anvende sådanne metoder, så
længe der stadig er lande, der er på randen af økonomisk sammenbrud.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det er et vigtigt, men også meget teknisk
spørgsmål. I forbindelse med de flerårige programmer vil suspensionen af budgetbevillinger
ikke få umiddelbar indvirkning, da betalingerne kan overføres fra tilknyttede bevillinger
inden for en periode på normalt to år. Det bør beskytte igangværende projekter under de
flerårige programmer og give de pågældende medlemsstater tilstrækkelig tid til at træffe
korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med Rådets henstillinger som led i
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.
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Midlerne vil blive genopført på budgettet, så snart medlemsstaterne opfylder Rådets
henstillinger. Midlerne vil kun bortfalde helt, hvis medlemsstaten ikke følger Rådets
henstillinger. Det foreslås desuden i meddelelsen af 30. juni, at de nye sanktionsmekanismer
ikke vil finde anvendelse i tilfælde, hvor en nedsættelse af EU-udgifterne vil føre til en
reduktion af landmandens eller fiskerens indkomst. De konkrete forslag vedrørende de
forskellige relevante udgiftskategorier og udformningen af sanktionsmekanismerne vil
sikre, at denne betingelse opfyldes.

Anden del

Formanden. – Som jeg sagde tidligere, er vi under et stort tidspres i aften, og jeg forsøger
at nå så mange spørgsmål som muligt. Det ville glæde mig, hvis alle ville fatte sig i korthed.

Spørgsmål nr. 19 af Vilija Blinkeviciute (H-0360/10)

Om: Gennemførelse af pensionsreformer under Europa 2020-strategien

Af Europa 2020-strategien, som er godkendt af Det Europæiske Råd, fremgår det, at
langsigtet økonomisk vækst og jobskabelse kan forventes i hele EU, hvis man gennemfører
langsigtede reformer, inklusive en reform af pensionsordningerne.

Hvordan agter Kommissionen at overvåge pensionsreformerne og vurdere og udbrede de
opnåede resultater? Hvordan agter Kommissionen at vurdere tilstrækkeligheden og
bæredygtigheden af sociale beskyttelsesordninger og pensionsordninger? Hvilke
bestræbelser vil blive gjort for at undgå negative konsekvenser og sikre, at reformerne ikke
gennemføres udelukkende for EU-borgernes, navnlig de ældres og de mest socialt udsattes,
regning? Har Kommissionen tilstrækkelige beføjelser på dette område?

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Der er blevet gennemført en række større
pensionsreformer i de seneste 10 år, og der gennemføres fortsat reformer i de fleste
medlemsstater.

Kommissionen støtter, overvåger og vurderer indvirkningen og gennemførelsen af nationale
reformer gennem den åbne koordinationsmetode med henblik på at udvikle tilstrækkelige,
bæredygtige, moderniserede og gennemsigtige pensionssystemer.

Udvalget for Økonomisk Politik og Udvalget for Social Beskyttelse har for nylig udarbejdet
en fælles rapport om pensioner som led i overvågningen og vurderingen af
pensionssystemerne i EU.

I den fælles rapport om pensioner gøres der status over resultaterne af de pensionsreformer,
der er blevet gennemført i de seneste 10 år, og der foretages en vurdering af de fremskridt,
der er sket i lyset af tilbageslagene som følge af krisen, som har gjort det vanskeligere at
udbetale pensioner i en situation præget af lavere beskæftigelse, lavere vækst, hurtigere
aldring og en langt værre finansiel situation.

Rådet vedtog en foreløbig rapport i juni, og det er hensigten at vedtage en endelig rapport
med landeprofiler ved årets udgang.

Kommissionen arbejder ligeledes tæt sammen med medlemsstaterne på en lang række
områder vedrørende pensionssystemer og pensionsreformer. Der udarbejdes f.eks. årlige
fælles rapporter og peer reviews med rådgivning og anbefalinger, der er tilpasset situationen
i de enkelte medlemsstater.
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Medlemsstaterne har i samarbejde med Kommissionen udviklet en række indikatorer i
Udvalget for Social Beskyttelse for at måle de fremskridt, der er sket i sikringen af
tilstrækkelige og bæredygtige pensioner. De vil også blive anvendt inden for rammerne af
Europa 2020 ved vurderingen af tilstrækkeligheden og bæredygtigheden af
medlemsstaternes sociale beskyttelsesordninger og pensionsordninger.

Pensionsreformer skal baseres på løsninger, der sikrer, at pensionerne fortsat er tilstrækkelige
– og bæredygtige – og de skal ikke gennemføres på bekostning af de ældre og de socialt
mest udsatte grupper.

Kommissionsformand Barroso påpegede i sine politiske retningslinjer i september sidste
år, at "vi må sørge for, at pensionerne yder mest mulig støtte til nuværende og kommende
pensionister, herunder også udsatte grupper."

Tilstrækkelige pensioner indebærer således, at de ældre ikke risikerer et liv i fattigdom, og
at de har mulighed for i en rimelig udstrækning at fastholde deres levestandard, efter at de
har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

I lyset af det nuværende pres på pensionssystemerne og problemerne forbundet med
alternativerne – som f.eks. højere skatter på pensionsbidrag eller fattigere pensionister –
er medlemsstaterne nødt til at erkende, at hvis flere mennesker arbejder mere og længere,
kan vi sikre, at pensionerne er både tilstrækkelige og bæredygtige.

Kommissionen har altid understreget, at pensionsreformer er af afgørende betydning, men
at de ikke kan stå alene. Arbejdstagerne er nødt til at have både mulighed og kapacitet til
at arbejde mere og noget længere for at erhverve tilstrækkelige pensionsrettigheder.

Det er således nødvendigt at bekæmpe forskelsbehandling på arbejdsmarkedet af ældre
arbejdstagere, sikre de ældre adgang til arbejdsmarkedet, give dem adgang til livslang læring
og ajourføring af deres kvalifikationer, tilpasse arbejdsforholdene til arbejdstagerne i
forskellige stadier af livet og sikre en forbedring af sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold
for arbejdstagere.

Der skal gøres en langt større indsats på dette område, og Europa 2020 udgør en ramme
for denne indsats. Jeg håber, at medlemsstaterne vil sigte højt i deres første nationale
reformprogrammer.

Den nuværende europæiske ramme for pensioner – der spænder fra politisk koordinering
til regulering – bør ajourføres på baggrund af de demografiske ændringer, de tilbageslag,
der har været som følge af krisen, erfaringerne fra krisen og udviklingen af de nationale
pensionssystemer.

Kommissionen har med sin grønbog om pensioner, der blev offentliggjort den 7. juli,
indledt en debat på EU-plan om, hvorvidt og hvordan den europæiske ramme for pensioner
skal udvikles for at sikre, at vores pensioner er tilstrækkelige, bæredygtige og sikre.

Grønbogen sætter ikke spørgsmålstegn ved, at udformningen af pensionssystemer primært
henhører under medlemsstaterne. Formålet er derimod at bidrage til debatten om EU's
merværdi for pensioner.

Der redegøres for, hvordan EU kan støtte medlemsstaternes bestræbelser på at tilpasse
deres politik og sikre tilstrækkelige pensioner fremover, og mulighederne for en mere solid
europæisk ramme for pensioner drøftes.
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Grønbogen er en mulighed for at høre alle aktørerne på pensionsområdet – ikke blot
medlemsstaterne, men også arbejdsgivere og fagforeninger, der spiller en central rolle i en
række pensionsordninger, og naturligvis Europa-Parlamentet. Dette vil sikre, at alle de
foranstaltninger, vi foreslår, er baseret på solid dokumentation, at de er effektive og står i
rimeligt forhold til målet, og at de er i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Tak for Deres svar, men jeg vil meget gerne have et
mere detaljeret svar. Hvilke konkrete foranstaltninger vil Kommissionen træffe vedrørende
ældre arbejdstageres beskæftigelse? Det anføres udtrykkeligt i den grønbog, som De
redegjorde for, at udsættelsen af pensionsalderen i sidste ende uundgåeligt vil blive et
problem på grund af den nuværende demografiske situation i EU-medlemsstaterne.

Det vil imidlertid være skadeligt at udsætte pensionsalderen uden at træffe konkrete
foranstaltninger vedrørende ældre arbejdstageres beskæftigelse, idet de ældre vil gå i
fattigdomsfælden.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Et af de vigtigste opfølgende initiativer
på dette arbejde med pensioner i grønbogen vil være erklæringen af det europæiske år for
aktiv aldring i 2012. Initiativet er under forberedelse, og det vil snart blive offentliggjort.

I mellemtiden vil der blive truffet en række tiltag vedrørende den demografiske udvikling.
I forbindelse med dette europæiske år for aktiv aldring agter vi at fokusere på fremme af
ældre arbejdstageres beskæftigelsesmuligheder, og vi vil samtidig se på, hvad der skal gøres
for at udvikle livslange læringsordninger og beskytte sundheden, fordi alle disse faktorer
har indflydelse på denne aldersgruppes beskæftigelsesmuligheder.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 20 af Georgios Papanikolaou (H-0363/10)

Om: De nye ansættelsesvilkårs betydning for unge

De ændringer i ansættelsesvilkårene, som den græske regering arbejder for, vil gøre det
muligt at ansætte unge under 21 år, der er nytilkomne på arbejdsmarkedet, til en løn
svarende til 80 % af mindstelønnen, mens unge i alderen 21-25 år kan ansættes til en løn
svarende til 85 % af mindstelønnen. Denne procentsats er til enhver tid underlagt ændringer
i landets kollektive overenskomster.

I lyset af ovenstående, bedes Kommissionen besvare følgende:

Har Kommissionen i forbindelse med forhandlingerne om en støtteordning til Grækenland
og det tilhørende memorandum, enten officielt eller uofficielt, bedt den græske regering
om at skære ned på lønrettighederne for nytilkomne på arbejdsmarkedet?

Mener Kommissionen, at sådanne metoder i medlemslandene er i overensstemmelse med
de strategiske mål for Europa-2020, der består i at bekæmpe fattigdom og social ulighed?

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) I henhold til det aftalememorandum, som
de græske myndigheder har undertegnet med Kommissionen, Den Europæiske Centralbank
og Den Internationale Valutafond, skal den græske regering vedtage lovgivning om
mindsteløn for nytilkomne på arbejdsmarkedet for udsatte grupper som f.eks. unge og
langtidsledige. Formålet er at skabe flere job til grupper, der har større risiko for at blive
ramt af arbejdsløshed og således social udstødelse.

Unge får ofte mindre end mindstelønnen i andre medlemsstater som f.eks. Belgien, Den
Tjekkiske Republik, Frankrig, Irland, Malta, Nederlandene, Slovakiet, Portugal og Det
Forenede Kongerige. Selv om hovedargumentet for indførelse af mindsteløn er at minimere
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fattigdom blandt mennesker i beskæftigelse, kan høje mindstelønninger øge
lønomkostningerne, og det kan udgøre en barriere for unges adgang til arbejdsmarkedet
og således øge arbejdsløsheden.

Den meget høje ungdomsarbejdsløshed i Grækenland viser, at de har vanskeligt ved at få
adgang til arbejdsmarkedet. Det nationale arbejdsløshedstal for de 15-29-årige i april i år
var på 30,8 % sammenholdt med et gennemsnit på 19,8 % for hele EU. Dette tal forventes
at stige yderligere i år og næste år.

Langtidsarbejdsløshedstallene er også høje i Grækenland, hvilket viser, at det er meget
vanskeligt for de langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En række
bestemmelser i aftalememorandummet gør det muligt at træffe nødforanstaltninger i en
krisesituation. Det er muligt at fastsætte nominelle mindstelønninger for en treårig periode
for de grupper, der har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet, som f.eks. unge og
langtidsledige.

Jobkvalitet og anstændige beskæftigelsesvilkår er fortsat en topprioritet for EU, hvilket
også fremgår af de integrerede retningslinjer, som blev drøftet i eftermiddags, og som er
rammen for Europa 2020-strategien.

Kommissionen slår til stadighed til lyd for foranstaltninger, der mindsker
arbejdsmarkedssegmenteringen, der sikrer, at arbejdsløse og andre udsatte grupper har
tilstrækkelig støtte, og som fremmer bæredygtig beskæftigelse og social samhørighed.

Disse foranstaltninger støttes også i vid udstrækning gennem EU-midler, herunder navnlig
Den Europæiske Socialfond. I Grækenland finansierer Den Europæiske Socialfond en række
foranstaltninger med det formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet med særlig fokus
på unge, kvinder, langtidsledige og andre udsatte grupper. Det sker gennem en række
foranstaltninger, herunder individualiserede tilbud til arbejdsløse, praktikophold for
nytilkomne på arbejdsmarkedet, fremme af beskæftigelsesegnethed eller omskoling og
støtte til erhvervsmæssig mobilitet.

I aftalememorandummet fastlægges endvidere højere mål for Grækenlands absorption af
midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til større investerings- og
vækstprojekter.

Georgios Papanikolaou (PPE).    – (EL) Tak for Deres svar. Jeg forstod imidlertid ikke helt,
om bestemmelserne i aftalememorandummet er Kommissionens forslag, og/eller om det
var den græske regerings idé at træffe den endelige beslutning om at reducere lønningerne
til unge arbejdstagere. Det anføres også i aftalememorandummet – og De nævnte nogle
tal – at arbejdsløsheden vil stige gradvist for alle socialgrupper frem til 2012, og at de
20-25-årige vil blive hårdest ramt.

Jeg har følgende spørgsmål: Hvordan skal det lykkedes os at nå bare i nærheden af vores
strategiske mål på EU-plan i 2020, hvis vi fjerner os fra målene?

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) De nye udfordringer, som unge står over for, når de skal
have adgang til efteruddannelse og beskæftigelse, kræver nye initiativer, der er målrettet
denne særlige gruppe. Kommissionen kommer ikke i nogen af sine forslag ind på
anvendelsen af internettet og sociale websteder som redskab til at tilskynde unge til at søge
efteruddannelse eller komme frem med deres idéer. Kommer der nogen initiativer fra
Kommissionen på dette område?
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László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil blot henvise til
kommissionsformandens redegørelse i formiddags. Han fremlagde en række nye idéer til
fremme af udviklingen af færdigheder og mobiliteten i EU, navnlig til støtte for unge.

Vi har en række forskellige ordninger på dette område, og jeg vil gerne henvise til initiativet
Unge på vej, som vi lancerer i næste uge, hvor der ikke kun vil være fokus på mobilitet,
men også på en række forskellige samordnede initiativer til fremme af unges
beskæftigelsesmuligheder – ikke specielt i Grækenland, selv om jeg er sikker på, at
Grækenland også vil drage fordel heraf.

Formanden.   – Deres spørgsmål vil blive fyldestgørende besvaret skriftligt, hr. Crowley!

Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 22.

Spørgsmål nr. 23 af Gay Mitchell (H-0387/10)

Om: Topmødet om millenniumudviklingsmålene

Det vigtigste mål for det kommende topmøde om millenniumudviklingsmålene i New
York er fremskyndelse af udviklingen hen imod gennemførelsen af alle
millenniumudviklingsmålene senest i 2015.

Kan kommissæren i sin egenskab af EU’s repræsentant ved topmødet redegøre for, hvad
Kommissionens specifikke mål er, og har den tiltro til, at FN kan nå til enighed om at
bekræfte de forpligtelser, der blev indgået i 2000?

Vil Kommissionen endvidere forsikre De Forenede Nationer, at Den Europæiske Union
stadig er forpligtet til at bruge 0,7 % af BNP på officiel udviklingsbistand senest i 2015?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Der er kun fem år tilbage til at nå
millenniumudviklingsmålene inden den aftalte frist i 2015, men Kommissionen er helt
overbevist om, at de stadig kan nås, hvis alle partnere i det internationale samfund udviser
stærk politisk vilje, gennemfører de nødvendige politikker og træffer konkrete tiltag på
grundlag af indhøstede erfaringer. Mange udviklingslande har gjort betydelige fremskridt
med hensyn til opfyldelse af målene, og det er sandsynligt, at de vil nå dem, men det kan
blive vanskeligt for en række lande at nå dem.

Plenarmødet på højt plan i FN i september 2010 er helt sikkert en udfordring, men
Kommissionens mål er ikke blot at få bekræftet de forpligtelser, der blev indgået i 2000,
men også at sikre et konkret og handlingsorienteret udfald, der viser vejen for de næste
fem år og bidrager til opfyldelsen af 2015-målene.

Det er først og fremmest de enkelte landes ansvar at nå millenniumudviklingsmålene. Med
hensyn til international støtte i form af officiel udviklingsbistand spiller EU som den største
donor i verden en ledende rolle og er et foregangseksempel for de øvrige partnere. Med
udgangspunkt i Kommissionens forslag er EU-medlemsstaterne nået til enighed om en
række ambitiøse og konkrete tiltag og politikker, der skal gennemføres inden 2015. De er
grundlaget for EU's fælles holdning på FN-topmødet og efter topmødet og bekræfter, at
EU er fast besluttet på at støtte opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene globalt senest
i 2015.

I Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2010 bekræftes EU's forpligtelse til at nå
målene for udviklingsbistand, og EU-medlemsstaterne nåede til enighed om at vurdere
fremskridtene én gang årligt på grundlag af Rådets rapport. Kommissionen vil også følge
op på disse tiltag én gang om året. På FN-topmødet i september kan EU derfor kraftigt
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understrege, at det stadig er forpligtet til at nå millenniumudviklingsmålene og ikke mindst
til at bruge 0,7 % af BNI på officiel udviklingsbistand senest i 2015.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Jeg takker kommissæren for hans svar. Er kommissæren enig
i, at det i disse stramme tider er nødvendigt at informere offentligheden om, i hvilket
omfang vores udviklingsbudget er en succes, således at vi kan sikre, at der stadig er
opbakning bag dette budget?

Er kommissionen også enig i, at bidragene uundgåeligt vil blive reduceret som følge af det
faldende BNI, men at de ikke bør reduceres som en procent af det faldende BNI, således at
udviklingslandene straffes dobbelt så hårdt?

Vil kommissæren tage dette spørgsmål op i New York?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det er helt sikkert yderst vigtigt at have
offentlighedens opbakning, og det er således afgørende, at vi informerer om og står til
ansvar for al udviklingsstøtte. Kommissionen er involveret i en række projekter som f.eks.
de europæiske udviklingsdage, som jeg netop har været inde på, hvor vi forsøger at
informere om vores resultater. Vi vil gøre vores yderste på dette område.

Med hensyn til BNI vil bidragene – i hvert fald i nogle lande – helt sikkert blive reduceret
som følge af det faldende BNI. Vores bidrag udgør i øjeblikket 0,4 % af BNI, og vi skal
således arbejde hårdt for at nå målet om 0,7 % af BNI. Kommissionen vil bestemt
understrege, at vi ikke bør reducere bidragene i absolutte eller relative tal, da vores bidrag
ligger under det, vi selv har sat som mål. Vores troværdighed afhænger i høj grad af vores
vilje til at gennemføre millenniumudviklingsmålene og målene for officiel udviklingsbistand.

Formanden.   – Hr. Gallagher er kommet. Vil De have noget imod at besvare hr. Gallaghers
spørgsmål nr. 22 om det kommende topmøde mellem EU og Afrika, hr. kommissær?
Spørgsmål nr. 22 af Pat the Cope Gallagher (H-0385/10)

Om: Det kommende topmøde mellem EU og Afrika

Kan Kommissionen skitsere de centrale politiske spørgsmål, der vil blive drøftet på det
kommende topmøde mellem EU og Afrika, og hvad forventer Kommissionen, der skal
opnås på dette politiske topmøde?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) De politiske spørgsmål, der vil blive
drøftet på det kommende topmøde mellem EU og Afrika, forberedes i tæt samarbejde med
de øvrige involverede institutionelle EU-aktører i overensstemmelse med den nye
institutionelle struktur i Lissabontraktaten. Kommissionen vil som en af drivkræfterne i
den fælles Afrika-EU-strategi spille en ledende rolle i fastlæggelsen af dagsordenen for dette
topmøde.

Kommissionen forventer, at parterne på det tredje topmøde mellem EU og Afrika i Libyen
i slutningen af november 2010 mere konkret vil definere rækkevidden af og sigtet med
det politiske og tekniske samarbejde mellem EU og Afrika i de kommende år. Parterne bør
især nå til enighed om indhold og arbejdsmetoder i den nye fælles Afrika-EU-strategi og
handlingsplanen for 2011-2013.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med topmødet i Lissabon i 2007 i bund og
grund var at styrke forbindelserne mellem Afrika og EU og opbygge et ligeværdigt
partnerskab. På topmødet i 2010 bør der være fokus på tiltag og opnåelse af meget konkrete
resultater.

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA228



Med hensyn til det nærmere indhold ønsker Kommissionen følgende spørgsmål drøftet
på topmødet:

– Vækst, jobskabelse og investeringer som et overordnet tema, der er af afgørende betydning
for både EU og Afrika. Dette tema vil give lederne mulighed for at drøfte forudsætningerne
for økonomisk vækst på områder som energieffektivitet, udvikling af den private sektor
og handel, landbrug og fødevaresikkerhed.

– Miljøbeskyttelse, navnlig med fokus på klimaændringer og beskyttelse af biodiversitet.

– Fred og sikkerhed, der er et vigtigt spørgsmål, herunder håndtering af krisesituationer
og bekæmpelse af terror, piratvirksomhed og grænseoverskridende kriminalitet set i
sammenhæng med forvaltningspraksis og menneskerettigheder.

Kommissionen forventer, at en række ledere fra begge kontinenter deltager i dette møde,
og at de når til enighed om konkrete foranstaltninger til gavn for alle afrikanske og
europæiske aktører, medier og borgere. Stats- og regeringscheferne vil i tilknytning til
topmødet få mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter for de to
parlamenter, den private sektor og civilsamfundet.

Kommissionen har desuden til hensigt at inddrage andre repræsentanter for afrikanske
aktører, universiteter og forskere, ungdomsorganisationer og lokale myndigheder. Som
under de tidligere topmøder vil disse tilknyttede arrangementer munde ud i stats- og
regeringschefernes vedtagelse af en række politiske erklæringer og/eller fælleserklæringer.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Tak for Deres svar på mit spørgsmål.

Det er et meget vigtigt topmøde, og jeg glæder mig over de spørgsmål, der vil blive drøftet,
uanset om der er tale om vækst, job, investeringer, energi, miljøet eller fred og sikkerhed,
men det er også vigtigt, at der skabes konkrete resultater, som De påpegede.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at anmode Dem om at mægle og understrege vigtigheden
af oversøisk udviklingsbistand over for alle EU-medlemsstaterne og at understrege over
for dem, at det er meget let at reducere bistanden nu i en krisesituation, men at de ikke bør
gøre det.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det er min opgave at opfordre
medlemsstaterne til at yde udviklingsbistand, og det er jeg i fuld gang med.

Jeg mener, at vi kan være stolte af vores resultater. Uden vores bistand – vi er den største
bistandsdonor – ville der være langt mere ustabilitet i verden, og fattigdommen ville være
langt større. Vores støtte og vores udviklingsbistand gør derfor en forskel, som Malis
præsident understregede her i mødesalen i dag.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 26 af Silvia-Adriana Ticau (H-0354/10)

Om: Foranstaltninger til bekæmpelse af tørke og ørkendannelse

Klimaændringerne påvirker medlemsstaterne drastisk; mange af dem er i stigende grad
konfronteret med lange perioder med hedebølger, langvarig tørke og ørkendannelse i store
områder. Dette har alvorlige konsekvenser for både landbrug og økonomisk udvikling i
de pågældende regioner. Det er nødvendigt, at medlemsstaterne i den sydlige og østlige
del af EU udvikler både omfattende vandingssystemer og genplantningsprogrammer med
henblik på effektivt at bekæmpe ørkendannelse og tørke.
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Kommissionen bedes oplyse, hvilke klimatilpasningsforanstaltninger den agter at træffe
for at bistå medlemsstaterne i den sydlige og østlige del af EU med at bekæmpe tørke og
ørkendannelse. Kommissionen bedes endvidere oplyse de relevante finansieringskilder for
hver foranstaltning, den agter at træffe.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen. – (EN) I 2006 og i begyndelsen af 2007
gennemførte Kommissionen en tilbundsgående vurdering af vandknaphed og tørke i EU.
På baggrund af denne vurdering forelagde Kommissionen et første sæt indsatsmuligheder
med henblik på at øge vandeffektiviteten og vandbesparelserne i sin meddelelse "Indsatsen
mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union". Den blev offentliggjort i juli 2007.

Der blev identificeret syv indsatsmuligheder til imødegåelse af vandknaphed og tørke:
korrekt prissætning for vand, mere effektiv vandtildeling og vandrelateret støtte, forbedring
af tørkerisikostyring, overvejelse af supplerende vandforsyningsinfrastrukturer, tilskyndelse
til vandeffektive teknikker og metoder, udvikling af en vandsparekultur i Europa og
forbedring af videngrundlaget og dataindsamlingen. Det var de syv indsatsmuligheder.

Kommissionen udarbejder årlige opfølgningsrapporter, hvori den vurderer gennemførelsen
af disse indsatsmuligheder i hele EU på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og
Kommissionens egen forskning. Kommissionen er også i gang med at gennemføre
hvidbogen "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag". Kommissionen
forventer at forelægge en yderligere meddelelse om integration af tilpasning og afbødning
i EU's vigtigste politikker næste år.

Kommissionen har desuden til hensigt at forelægge en plan for beskyttelse af Europas
vandressourcer inden 2012 på grundlag af en gennemgang af gennemførelsen af
vandrammedirektivet, en gennemgang af strategien for vandknaphed og tørke og en
gennemgang af vandressourcernes sårbarhed over for klimaændringer.

Som led i denne plan er Kommissionen ved at iværksætte en række aktiviteter, herunder
et pilotprojekt vedrørende udvikling af forebyggelsesforanstaltninger til standsning af
ørkendannelse i Europa og en integreret analyse af de europæiske vandressourcers sårbarhed
over for klimaændringer og tilpasningstiltag.

Der sættes også ind over for tørke og ørkendannelse gennem sektorpolitikker som f.eks.
udvikling af landdistrikter under den fælles landbrugspolitik og gennem
samhørighedspolitikken.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Bekæmpelsen af klimaændringer er en prioritet for
EU. Klimaændringernes indvirkning bliver mere og mere tydelig. Jeg vil derfor gerne spørge
Dem, hvad Kommissionen agter at gøre for at sikre, at EU's budget afspejler denne prioritet.
Hvordan vil De bruge midtvejsevalueringen og den næste flerårige finansielle ramme til at
nå disse mål?

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen. – (EN) En af vores idéer, som jeg også var
inde på under min høring i januar, er, at vi vil forsøge at indføre et system for klimasikring
af projekter i de nye finansielle overslag. Hvis EU bidrager til finansieringen af f.eks. et
infrastrukturprojekt – et eller andet meget stort byggeprojekt – vil det med andre ord være
praktisk, hvis vi i byggefasen gjorde brug af vores viden om stigende vandstande og om
klimaændringernes indvirkning.

En af vores prioriteter er med andre ord at undersøge, om vi kan indføre et system til
klimasikring i forbindelse med tildelingen af midler, således at vi kun yder EU-støtte til
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projekter, hvis vi er sikre på, at der er blevet gjort brug af vores viden om tilpasningskrav
på det pågældende område. Dette er blot ét eksempel.

Formanden.   – Da de vedrører samme emne, behandler vi følgende spørgsmål under ét:
Spørgsmål nr. 27 af Karl-Heinz Florenz (H-0364/10)

Om: Forberedelse af partskonferencen om klimaændringer COP 16

Den næste partskonference om klimaændringer afholdes fra den 29. november til den 10.
december 2010 i Mexico. I denne forbindelse rejser der sig følgende spørgsmål:

Hvorledes vurderer Kommissionen muligheden for at opnå en omfattende klimaaftale?

Hvilket resultat sigter Kommissionen mod at opnå, navnlig med hensyn til delområder
såsom finansiering, afskovning, videreudvikling af handelen med emissionskvoter og
tilpasning?

Hvilke konkrete forberedelser træffer Kommissionen især i samspil med nøgleaktører
såsom USA og Kina?

Hvorledes vil Kommissionen sikre, at Europa-Parlamentets repræsentanter inddrages på
passende vis?

og spørgsmål nr. 28 af Andres Perello Rodriguez (H-0371/10)

Om: EU's bidrag til et vellykket klimatopmøde i Cancún

FN's tidligere klimachef Yvo de Boer har i Bonn erklæret, at det er "højst usandsynligt", at
det kommende klimatopmøde i Cancún vil munde ud i en bindende aftale om regulering
af drivhusgasemissionerne fra 2012, hvor Kyotoprotokollen udløber. Andre politiske
ledere, der også var til stede i Bonn, såsom den mexicanske vicemiljøminister Fernando
Tudela, advarede om, at det var nødvendigt at modernisere og revitalisere
forhandlingsprocessen, hvis man skulle have succes i Cancún.

Vil man efter Kommissionens opfattelse stadig kunne nå at gøre noget for, at der opnås
en virkelig bindende aftale på topmødet i Cancún, således at dette ikke blot bliver en
mellemstation? Hvordan kan EU bidrage til, at de igangværende forhandlinger gøres mere
smidige, praktisk orienterede og effektive med henblik på at opnå, at der i størst muligt
omfang ligger en færdigforhandlet kompromistekst klar, når COP 16 løber af stablen?

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil forsøge at besvare de to
spørgsmål samtidigt, da de begge vedrører strategien i Cancún. Jeg tror, at alle her er helt
klar over, at EU's mål for klimaændringer er en omfattende, juridisk bindende aftale, som
giver os mulighed for at begrænse temperaturstigningen til 2° C.

Vi bør indgå en sådan aftale hurtigst muligt. Det var vores holdning inden København. Det
er stadig vores holdning. EU er rede til at indgå en sådan aftale på konferencen i Cancún i
november/december 2010, men vi er endnu engang nødt til at erkende, at en række andre
lande sandsynligvis ikke vil være parate. Det siger jeg på baggrund af det ministermøde,
som jeg deltog i så sent som i sidste uge. Vi er derfor nødt til at være realistiske. Jeg mener,
at det er rimeligt at sige, at den trinvise strategi, som Kommissionen foreslog i marts, har
fået bred international opbakning. Det er den strategi, vi følger nu. Det store spørgsmål er
således, hvilken betydning dette vil få for Cancún, og hvilken form for pakke, vi kan nå til
enighed om i Cancún.
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Vi bør efter vores opfattelse bestræbe os på at løse vigtige strukturelle spørgsmål og
iværksætte konkrete tiltag på grundlag af en række beslutninger. Cancúnpakken kunne
indeholde en række elementer. Vi skal for det første gennemføre de nye tiltag, som vi rent
faktisk nåede til enighed om i Københavnsaftalen. Det skal afspejles i de formelle
forhandlinger og i en række beslutninger i Cancún.

Det er også afgørende, at vi gør betydelige fremskridt med hensyn til overvågning,
rapportering og verifikation af emissionsreduktioner og finansiel støtte. Det er et andet
centralt element.

Skovrydning – formel oprettelse af mekanismerne til reduktion af emissionerne fra
skovrydning og skovforringelse i overensstemmelse med Københavnsaftalen – bør også
være et af de konkrete resultater af Cancúnpakken. Vi var så tæt på i København. Vi må
kunne træffe en ambitiøs beslutning om skovbrug.

Man kunne sige det samme om aftalen om en ramme for tilpasningsindsatsen samt om
teknologisk samarbejde. Vi følger en strategi, hvor vi vil undersøge, om vi kan træffe
beslutning herom i Cancún.

Vi bør også gøre væsentlige fremskridt med hensyn til den finansielle arkitektur. For så
vidt angår hurtig startfinansiering vil et af de afgørende spørgsmål i Cancún naturligvis
være, om de øvrige lande kan se, at de udviklede lande opfylder de finansielle tilsagn om
hurtig startfinansiering, som de afgav i København.

Vi bør imidlertid nu også forsøge at drøfte arkitekturen på længere sigt, herunder hvordan
vi opretter en "grøn klimafond". Vi ser også meget gerne, at der træffes beslutninger om

nye CO2-markedsmekanismer med henblik på at sikre udviklingen af det globale

CO2-marked for emissionshandel – med andre ord moderniseringen af mekanismen for
bæredygtig udvikling.

Endelig er fremskridt med hensyn til emissioner fra luftfart og søtransport også på vores
ønskeliste.

Vi ønsker desuden at forankre allerede afgivne reduktionstilsagn med henblik på en drøftelse
og styrkelse af disse tilsagn. Hvis dette lykkes, vil Cancún danne et solidt grundlag for en
handlingsorienteret international ramme, og vi vil have vist, at hvis vi kan blive enige om
substansen, vil det måske være nemmere at blive enige om den fremtidige juridiske form
næste år.

Vi er imidlertid nødt til at gøre os klart, at Cancúnpakken skal være afbalanceret. Hvad
mener jeg med "afbalanceret"? Kyotoprotokollen kan ikke sikre opfyldelsen af målet om
at holde os under 2° C, således som den er struktureret i dag.

EU's holdning til fastsættelsen af en ny forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen er
derfor klar. Vi er åbne for en ny forpligtelsesperiode, men lad os gøre det meget klart for
alle, at det ikke ændrer meget i sig selv. En række betingelser skal opfyldes, idet det i modsat
fald ville være vanskeligere for os at tilskynde andre lande til at indgå forpligtelser fremover.
Udviklede lande, som ikke er part i Kyotoprotokollen, f.eks. USA, skal indgå lignende
forpligtelser, og større vækstøkonomier som f.eks. Kina, skal træffe foranstaltninger.

Der er imidlertid også en række andre betingelser, som skal opfyldes, hvis vi skal acceptere
en ny forpligtelsesperiode. Det handler om miljømæssig integritet, idet der er en række
svagheder i Kyotoprotokollen i dag, som underminerer dens miljømæssige integritet. Disse
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svagheder skal afhjælpes – navnlig vedrørende reglerne for opgørelse af emissioner fra
skovforvaltning i udviklede lande og muligheden for at overføre overskud på
emissionsbudgetterne, de såkaldte "tildelte enheder" eller "varm luft". I modsat fald er der
ingen mulighed for, at verden kan holde sig under de 2° C.

Endelig skal vi forbedre det nuværende regelsæt. I dag forbyder Kyotoreglerne f.eks. EU at
opgøre dækningen af emissioner fra luftfarten, og vi må ikke indføre nye sektorspecifikke
mekanismer. Mekanismen for bæredygtig udvikling skal desuden moderniseres. Disse
former for hindringer skal fjernes i en fremtidig aftale, og vi skal sikre, at vi ikke blot
accepterer en ny forpligtelsesperiode uden at gøre dette meget klart og få rettet op på
situationen.

Forhandlingerne er meget uafbalancerede på dette område. Forhandlingerne om en
fortsættelse af Kyotoprotokollen er langt mere fremskredne end forhandlingerne om nye
tiltag fra USA og vækstøkonomierne. Det er tvingende nødvendigt at gøre væsentlige
fremskridt på sidstnævnte område, hvis vi skal have succes i Cancún, og hvis vi skal gøre
reelle fremskridt.

EU kan yde et vigtigt bidrag til et vellykket topmøde i Cancún ved fortsat at være et
foregangseksempel. Vi fører an i indsatsen mod klimaændringer. Vi er godt på vej til at
opfylde vores Kyotomål. Vi har nedfældet vores reduktionsmål på 20 % i lovgivningen, og
vi er rede til at øge vores mål til 30 %, hvis de rette betingelser er til stede. Vi lever med
andre ord op til vores forpligtelser. Vi opfylder også vores tilsagn om hurtig startfinansiering,
og det er således ikke os, der skaber problemer.

Sidst, men ikke mindst – jeg blev også spurgt om dette i spørgsmålene – samarbejder vi
meget aktivt med en række andre lande, og Kommissionen samarbejder nu også med
medlemsstaternes diplomatiske tjenester med henblik på at lancere en særlig demarche
via EU-Netværket for Grønt Diplomati forud for Cancún for at skabe forståelse for vores
synspunkter blandt politiske beslutningstagere i tredjelande.

Vi har samtidig intensiveret den løbende dialog på klimaområdet gennem EU's net af
delegationer. Vi vil naturligvis meget gerne samarbejde med Parlamentet om disse
outreachaktiviteter. Jeg havde en frugtbar drøftelse med Parlamentets
delegationsformandskonference om dette spørgsmål i dag. Parlamentet har efter min
opfattelse en fremragende mulighed for at komme i dialog med forskellige parlamentarikere.
Hvis vi samarbejder og udveksler synspunkter, vil vi også kunne stå stærkere generelt.

Karl-Heinz Florenz (PPE).   – (DE) Mange tak for Deres meget diplomatiske svar. Vi er
rent faktisk ved at udarbejde beslutningen om klimakonferencen i Cancún, og hvis vi
overhovedet ønsker at indgå en fast aftale, skal vi naturligvis i sidste ende præcisere vores
ønsker meget klart. De sagde, at vi har tilbudt 20 %. Hvis de rette tal er til stede, ønsker De
at tilbyde 30 %. Hvad mener De med "hvis de rette tal er til stede"? Kan De forklare os det,
og er det virkelig hele Kommissionens ønske?

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Hvis afklaringen af kommissærens svar er, at
vi skal være den leder, som verden venter på, at vi skal fortsætte vores bestræbelser, at vi
skal lægge pres på de øvrige lande og ikke vente på, at de lægger pres på os, og at vi skal gå
i front, er jeg enig. Hvis det derudover lykkes kommissæren at sikre, at vi taler med én
stemme, når vi giver udtryk for vores fælles holdning, og ikke med 27, hvilket muligvis
var tilfældet i København, ville det også være perfekt.
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Jeg vil i lighed med hr. Florenz også gerne have dette afklaret, fordi jeg har det samme
spørgsmål.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det, som jeg sagde til hr. Florenz,
var "hvis de rette betingelser er til stede". Det er efter min opfattelse meget vigtigt, at
EU-medlemsstaterne nu overvejer den meget uddybende meddelelse, som vi offentliggjorde
i maj. Det glædede mig naturligvis meget, at den franske, tyske og britiske miljøminister
udtalte sig meget klart i midten af juli, og jeg håber, at andre medlemsstater vil gøre det
samme.

De viste efter min opfattelse med deres argumenter, at det ikke blot er et spørgsmål om
internationale forhandlinger. Det handler også om, hvad der rent faktisk tjener europæernes
interesser bedst. Vi vil fortsat drøfte dette spørgsmål – herunder med belgierne under det
belgiske formandskab – og det er naturligvis også meget vigtigt, hvilket budskab vi får fra
Europa-Parlamentet. De har således stor indflydelse på dette område.

Jeg vil gerne sige til hr. Perello Rodriguez, at jeg er helt enig i, at det er nødvendigt at tale
med én stemme. Som jeg har sagt tidligere, betyder det ikke, at én enkelt medlemsstat kan
føre ordet. Det vigtigste er, at når andre parter i verden lytter til det, europæiske
repræsentanter siger til dem, kan de være mere eller mindre sikre på, at det er det samme
budskab, der kommer ud, den samme linje, som vi følger.

Det er det vigtigste, og det er det, vi arbejder på at sikre i samarbejde med det belgiske
formandskab, herunder i forbindelse med fastlæggelsen af mandaterne, da vi ikke kan blive
ved med at signalere til hele verden, hvor vores grænser går. Hvis vi ikke ønsker, at de skal
vide præcist, hvor vores grænser går, må vi fastlægge nogle mere fleksible mandater, og vi
må således have tillid til hinanden og sikre, at vi så har en vis forhandlingsmargen. Det er
efter min mening også afgørende for udfaldet i Cancún.

Formanden.   – Da den tid, der er afsat til spørgetiden, er udløbet, vil de ubesvarede
spørgsmål blive besvaret skriftligt (se bilag).

Spørgetiden er afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

16. Ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om
ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union.

Neelie Kroes,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Ytringsfrihed og
mediepluralisme er vigtige grundpiller i vores demokratiske samfund og forankret i artikel
11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 10 i den
europæiske menneskerettighedskonvention. Derudover defineres medlemsstaternes fælles
værdigrundlag i EU-traktatens artikel 2, og pluralisme er et af de aspekter, der indgår i
vurderingen af respekten for disse værdier.

Respekt for mediepluralisme, beskyttelse af journalisternes kilder, frihed til at kritisere
private aktørers og regeringsmagtens beføjelser, uafhængige medier og uafhængige
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tilsynsorganer er af afgørende betydning for fuld ytringsfrihed, og Kommissionen er fast
besluttet på at forsvare de grundlæggende rettigheder.

Jeg vil gerne minde om de tiltag, der allerede er blevet truffet, herunder navnlig direktivet
om audiovisuelle medietjenester. Der henvises til betydningen af mediepluralisme for
anvendelsen af direktivets bestemmelser i seks betragtninger. Der er desuden tre vigtige
elementer i direktivet, der styrker mediepluralismen.

For det første omfatter direktivet bestemmelser til fremme af uafhængige tv-produktioner,
for det andet sikres journalister og nyhedsorganer ret til at benytte korte uddrag i hele EU
i korte reportager, og for det tredje henvises der til kravet om uafhængige mediemyndigheder
på nationalt niveau, en henvisning, der udelukkende blev accepteret takket være
Europa-Parlamentets stærke støtte.

Gennemførelsesperioden udløb for nylig, og Kommissionen er i øjeblikket ved at gennemgå
de gennemførelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne allerede har meddelt.
Kommissionen kan først efter denne gennemgang vurdere, hvorvidt disse
gennemførelsesforanstaltninger er forenelige med EU-retten, og om kritik af den nationale
lovgivning er berettiget eller ej.

Kommissionen har allerede indledt overtrædelsesprocedurer mod 12 medlemsstater, der
ikke har overholdt gennemførelsesfristen. Kommissionen vil redegøre nærmere for
situationen i den første rapport om anvendelse af direktivet, der skal foreligge senest den
19. december 2011. Hvis Kommissionen i mellemtiden konstaterer andre overtrædelser,
vil den imidlertid straks træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder indbringe sagen
for Domstolen.

Ingen gartner hiver sine bedste unge planter op af jorden blot for at inspicere rødderne.
Kommissionen agter ikke at foreslå en revision af et direktiv, der er blevet ændret for nylig,
så længe direktivets reelle indvirkning endnu ikke er blevet vurderet.

Frekvenspolitikken er desuden et klart eksempel, hvor EU kan handle inden for sit
kompetenceområde for at øge konkurrencen om de ressourcer, som
tv-spredningsforetagenderne er afhængige af, og således styrke mediepluralismen.
Kommissionen står som bekendt over for at skulle vedtage et større program for
radiofrekvenspolitikken for at fremme en retfærdig frekvensfordeling i Europa og skabe
grundlag for udviklingen af nye former for medier til fremme af mediepluralismen.

Ud over det specifikke spørgsmål om audiovisuelle medier er der generelt en række
spørgsmål, der skal afklares, inden der kan træffes nye vægtige tiltag på dette område. Er
ny lovgivning f.eks. det rigtige svar på de spørgsmål, som visse nationale forslag rejser?
Har EU kompetence til at identificere og løse problemet i det indre marked? Er der bred
støtte i Parlamentet til en omfattende indgriben, der rækker ud over de specifikke forhold
i de enkelte nationale sager?

Når dette er sagt, har Kommissionen som bekendt foranlediget en undersøgelse med henblik
på at fastlægge en række objektive indikatorer til en vurdering af mediepluralismen, ikke
kun i forbindelse med audiovisuelle medier, men også i forbindelse med den skrevne presse.
Vi har offentliggjort denne undersøgelse på vores websted.

Vi er allerede i gang med overvejelser omkring vores næste undersøgelse, og i denne
forbindelse vil jeg gerne understrege, at jeg har set frem til at drøfte dette spørgsmål med
Dem på behørig vis. De synspunkter, der er givet udtryk for i Parlamentet i dag, vil derfor
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være et vigtigt bidrag til disse overvejelser, og jeg vil sikre, at kommissærkollegiet informeres
fuldt ud, og at det er parat til at drøfte disse.

Med hensyn til grundlæggende rettigheder har Kommissionen som bekendt ingen generelle
beføjelser til at gribe ind i tilfælde af krænkelser af grundlæggende rettigheder. Den kan
imidlertid undersøge, om ytringsfriheden og mediepluralismen respekteres i konkrete
tilfælde, hvor der kan fastslås en sammenhæng med EU-retten. I øjeblikket og med forbehold
af en nærmere juridisk analyse kan det ikke fastslås, at der er en sådan systematisk
sammenhæng i en række medlemsstater, hvor situationen, så vidt jeg har forstået, bekymrer
visse medlemmer.

Det er desuden blevet drøftet, om artikel 7 i TEU bør finde anvendelse på de pågældende
medlemsstater. Som anført i vores meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 15.
oktober 2003 finder artikel 7 anvendelse i tilfælde af grov og vedvarende overtrædelse af
de fælles værdier, der er fastlagt i artikel 2 i TEU, eller klar fare for en grov overtrædelse af
artikel 2. Ifølge Kommissionens opfattelse er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at indlede
proceduren i artikel 7 på baggrund af situationen på medieområdet i de pågældende
medlemsstater.

Medlemsstaterne har forfatningsmæssige traditioner, der beskytter de grundlæggende
rettigheder. EU kan derfor ikke gennemtvinge de grundlæggende rettigheder på vegne af
medlemsstaterne. Kommissionen vil imidlertid aldrig tøve med at gribe ind over for
nationale afgørelser, der er uforenelige med EU-retten og EU's fælles værdier, og vil udøve
alle sine beføjelser og udfylde sin rolle som traktaternes vogter.

Manfred Weber,    for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Debatten om ytringsfrihed i EU er en vidtrækkende debat. Jeg takker Kommissionen
for den brede tilgang til dette spørgsmål.

Det handler om principper. Jeg kan fortælle, at i mit hjemland, Tyskland, ejer ét politisk
parti, en politisk magt, nemlig Det Socialdemokratiske Parti, en række aviser og forlag, det
har med andre ord kontrol over store aviser. Vi borgere spørger ofte os selv, om det er
godt, at partierne ejer dele af medierne, eller om det rent faktisk ville være bedre, hvis der
var en skillelinje mellem partierne og medierne. Der er således en lang række aspekter, der
skal drøftes på dette område.

Jeg vil imidlertid i stedet gerne tale om principper under forhandlingen i dag. Medierne er
en af hjørnestenene i vores demokrati. De informerer borgerne om faktiske forhold, og de
kontrollerer magthaverne. I lyset af denne rolle har medierne naturligvis også et stort ansvar
for at bruge denne magt ansvarligt. Det er i denne forbindelse vigtigt at beskytte borgernes
privatliv, og det er vigtigt, at nyhederne ikke formidles i sensationsøjemed, men for at
tilvejebringe pålidelige oplysninger. I så henseende er medierne en af hjørnestenene i vores
civile demokrati.

Det handler først og fremmest om uafhængighed. Forlæggerne skal sikre deres journalister
uafhængighed. Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) mener, at
det er et positivt aspekt i vores nationale strukturer, idet medierne også er en del af vores
kultur – medierne må ikke være underlagt politisk indflydelse, og reklamekunderne må
heller ikke øve indflydelse på det redaktionelle personales arbejde.

Hvis vi ser på den aktuelle situation for journalistik, er en af de største udfordringer for
den uafhængige journalistik nok internettet, med andre ord muligheden for at få gratis
adgang til oplysninger på internettet uden at vide, om disse oplysninger er rigtige eller
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forkerte. Det er en stor udfordring. Vi er nødt til at fastholde et højt journalistisk niveau,
selv i disse internettider, og vi skal således beskytte ophavsretten til journalistiske produkter
af høj kvalitet. Det er en væsentlig udfordring fremover.

Monika Flašíková Beňová,    for S&D-Gruppen. – (SK) Fru formand! Ifølge en klassificering
udarbejdet af organisationen Freedom House har visse medlemsstater såsom Italien,
Bulgarien og Rumænien kun begrænset pressefrihed.

Det skal siges, at Unionen som helhed indtil videre ikke har foretaget sig meget på dette
område. For mindre end et år siden forkastede Europa-Parlamentet f.eks. en beslutning om
manglende pressefrihed i Italien med den begrundelse, at det var et nationalt anliggende.
Hvordan kan ytringsfrihed imidlertid være et nationalt anliggende, henset til at enhver har
ret til ytringsfrihed, og henset til at mediefriheden og mediernes pluralisme skal respekteres
i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

Chartret er et juridisk bindende dokument i Lissabontraktaten, og jeg er derfor helt
overbevist om, at Unionen bør træffe foranstaltninger over for national indgriben i
ytringsfriheden og pressefriheden, uanset om der er tale om forsøg på at begrænse friheden
under påskud af terrorbekæmpelse eller beskyttelse af journalister og anonyme kilder. Det
vil være af afgørende betydning at sikre en vis harmonisering af lovgivningen på dette
område, hvis vi ønsker, at EU skal fremme ytringsfriheden og pressefriheden effektivt.

Den aktuelle situation i Rumænien er foruroligende. Sikkerhedskabinettet har under ledelse
af den rumænske præsident vedtaget et politisk programdokument, hvori der fastlægges
en national strategi, hvor medierne er defineret som en af de mulige trusler mod landets
sikkerhed. Det er vigtigt at understrege, at situationen i Rumænien er helt i strid med
traktaten, med Københavnskriterierne og med konventionen til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det er nu om dage uacceptabelt, at den udøvende magt i en stat griber således ind i
ytringsfriheden og pressefriheden. Vi må tage klart afstand fra Rumæniens tilgang og
opfordre den rumænske regering til at ændre den nationale lovgivning og bringe den i
overensstemmelse med de grundlæggende og principielle juridiske dokumenter, som
Unionen bygger på.

Endelig vil jeg gerne nævne et eksempel til inspiration. Island vedtog for ganske nylig en
meget progressiv lov om beskyttelse af nyhedskilder og støtte til undersøgende journalister.
Jeg kan ikke se, hvorfor EU skulle vente med at træffe lignende initiativer selv.

Sonia Alfano,    for ALDE-Gruppen.  –  (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Vi har
desværre alle kendskab til situationen med hensyn til informationsfrihed i Italien. Freedom
House har klassificeret Italien som et delvis frit land, og vi ligger på 71. pladsen sammen
med Tongaøerne, lige over Østtimor. Loven, som giver medierne mundkurv på, er blot
det seneste skridt i en general udvikling, hvor landets demokratiske forsvar svækkes alvorligt,
navnlig på grund af manglende informationsfrihed.

Som OECD angiver i sin seneste rapport, er demokratiet og de velerhvervede rettigheder
til information og ytringsfriheden desværre ved at gå i opløsning i hele Europa. Vi behøver
blot at tænke på Frankrig, hvor ledelsen af public service kanaler udpeges af regeringen,
eller Ungarn, Estland og Rumænien, hvor der er blevet truffet barske
lovgivningsforanstaltninger for at begrænse ytringsfriheden, som gør det umuligt for
medierne at spille deres centrale rolle som regeringens vagthund.
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Jeg mener derfor, at Kommissionen har en stor forpligtelse til at beskytte medie- og
informationsfriheden konsekvent i overensstemmelse med bestemmelserne i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Jeg anmoder derfor
Kommissionen om at oplyse, hvilke tiltag den agter at træffe for at fremme en reel
mediepluralisme i EU-medlemsstaterne, og navnlig hvornår den vil udstede meddelelsen
om indikatorer for mediepluralisme, som den bebudede i 2010, og det tilknyttede
lovgivningsforslag.

Jeg håber ikke, at Kommissionen, som i forbindelse med udvisningen af romaerne i Frankrig,
føler sig fristet til at undlade at forsvare friheden og demokratiet i EU for at dække over
medlemsstaternes regeringer, der i stigende grad skjuler deres ugerninger for pressen og
offentligheden.

Jeg håber, at De og kommissær Reding kan berolige mig på dette område.

Judith Sargentini,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Fru formand! Parlamentet drøfter
jævnligt spørgsmålet om pressefrihed både i og uden for Europa, og jeg husker også en
ophedet debat i efteråret 2009 om pressefrihed i Italien og andre lande. Havde
EU-medlemsstaterne ret i at pege fingre af Italien og landets premierminister Silvio
Berlusconi, eller var det et indre anliggende, som de øvrige EU-medlemsstater ikke burde
have blandet sig i? I juli offentliggjorde repræsentanten for mediefrihed fra Organisationen
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) sin rapport. Hun havde mod til at pege fingre.
OSCE har undersøgt forholdene i Europa og gjort os opmærksom på følgende lande.
Mordet på en blogger, Socrates Giolias, i Grækenland, mordet på en journalist Grigorijs
Nemcovs, i Letland, den nye medielov i Ungarn, der svækker offentlige tv-kanalers autonomi
og reducerer udbuddet af medier, og præsident Sarkozys præsidentielle overvågning af
offentlige kanaler i Frankrig. Jeg har lige hørt om situationen i Rumænien, og så er der
naturligvis den seneste udvikling i Italien, hvor der er blevet vedtaget en lov, der forbyder
undersøgende journalister at gengive telefonaflytninger.

OSCE kritiserer også med rette Tyrkiet, Serbien, Albanien og Bosnien-Hercegovina – lande,
der har udsigt til EU-medlemskab. Disse lande har imidlertid fortsat en stor kæp, nemlig
EU-medlemskab. Pressefrihed er et af Københavnskriterierne. Disse tiltrædelseslande
vurderes således på grundlag af en række benchmarks, og det er meget bekymrende at se,
at Det Europæiske Råd ikke mener, at disse benchmarks bør finde anvendelse på
EU-medlemsstaterne. Hvis det var op til Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance,
ville Italien rent faktisk miste sine stemmerettigheder i Rådet, så længe landet blev ved med
at undertrykke journalister, og så længe alle medier fortsat var ejet af én enkelt
forretningsmand og premierminister.

For at vende tilbage til spørgsmålet om mediekoncentration er det imidlertid velkendt, at
de kommercielle og offentlige medier i Italien ejes af én mand, men vi må ikke glemme
Axel Springer, Bertelsmann, Rupert Murdoch og i Nederlandene og Belgien
Christian van Thillo, der ejer et meget stort antal aviser. En fri presse er af afgørende
betydning for vores demokrati, og det er Kommissionens opgave at forelægge et forslag
til bekæmpelse af mediekoncentration, netop fordi vi er nødt til at tage OSCE alvorligt.

Zbigniew Ziobro,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Man kan ikke have et frit og
demokratisk samfund uden frie og pluralistiske medier, der sikrer, at befolkningen får
pålidelige oplysninger og bliver præsenteret for en masse forskellige synspunkter og
holdninger. Medierne er for demokratiet, hvad blodomløbet er for kroppen. Jeg synes, det
giver god mening her at bruge denne metafor fra lægeverdenen. Hvis kredsløbssystemet
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svigter, eller der er en eller anden hindring for blodomløbet, svækkes kroppen uundgåeligt,
og den begynder at udvise sygdomstegn. Det forholder sig på samme måde med forholdet
mellem mediepluralisme og demokrati. Hvis den pålidelige informationsstrøm svigter,
eller der lægges hindringer i vejen for den, begynder demokratiet at få problemer. Det virker
måske helt indlysende, men det er alligevel nok slet ikke så indlysende endda, idet vi ikke
fokuserer så meget på problemet, som vi burde – og det gælder også medlemsstaterne.

Det er på høje tid, at EU-institutionerne begynder at bruge meget mere tid på dette
grundlæggende problem, og jeg vil gerne understrege det, fru Kroes sagde, nemlig at det
er et grundlæggende problem. Vi må spørge os selv, om vi gør nok, og om
EU-institutionerne gør nok for at sikre, at kontrollen med størstedelen af medierne ikke
blot er koncentreret på nogle få hænder. Det er også vigtigt, at ingen individuel enhed vil
kunne kontrollere forskellige medier inden for forskellige områder som f.eks. tv, dagblade,
internet og radio. Jeg synes, EU skal gøre meget mere for at indføre nogle bestemmelser,
der sikrer dekoncentration på alle medieområder og ikke blot på tv-området. Det skal
understreges, at grænserne for ytringsfriheden i kommercielle medier ofte afgøres af ejernes
og annoncørernes interesser. Desuden er der risiko for, at de medieejere, der er positivt
stemt over for visse politiske grupperinger, måske favoriserer disse gruppers holdninger.

Det er et problem i Polen, at der er et lukket mediesystem, som nogle kommentatorer
kalder det. Alle de vigtigste massemedier giver udtryk for de samme holdninger. Journalister,
der ikke følger den fremherskende kurs, og som lægger andre synspunkter for dagen, bliver
mødt med kritiske kommentarer og nogle gange med smædekampagner og bliver ligefrem
forsøgt miskrediteret. Der er derfor et problem og en stor ubalance med hensyn til
formidling af information og holdninger – og informationsformidling er et grundlæggende
element i et demokratisk samfund. Jeg kan nævne journalister som Tomasz Sakiewicz, Jan
Pospieszalski, Ewa Stankiewicz og Janina Jankowska, idet man må sige, at de på det seneste
har været udsat for chikane i Polen, selv om chikane er et stærkt udtryk at bruge. De har
gjort det godt med hensyn til kampen for et frit og uafhængigt Polen, et frit og demokratisk
samfund samt frie og demokratiske medier. Vi skal i EU-sammenhæng nu holde os dette
for øje og gøre vores yderste for at opnå reel pluralisme på medieområdet.

Takis Hadjigeorgiou,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Fru formand! Jeg har en journalistisk
baggrund, og jeg skulle mene, at jeg udmærket ved, i hvilket omfang der i Europa i dag er
ytringsfrihed. Jeg mener, der er ytringsfrihed, men at den ligger hos medieejerne, den ligger
hos ejerne af radio- og tv-stationerne. Den ligger til dels også hos dem, der har en sikker
indkomst eller et sikkert job. Men så er der tusinder eller måske millioner af mennesker,
der har mistet deres ytringsfrihed.

Jeg vil gerne sige til Kommissionen, at der er en måde, hvorpå journalistikken kan komme
til at stå stærkere. Har en journalist noget job, hvis han i sin reportage har en anden mening
end ejeren? Kan han søge assistance hos et agentur med det formål at udøve sin ret til
ytringsfrihed, uanset om det, han siger, er i modstrid med det, som ejeren mener? Kan vi i
EU etablere et sådant agentur, som en journalist kan søge assistance hos, velvidende at han
også har et job dagen efter? Ytringsfriheden skal naturligvis ikke afhænge af en journalists
"mod", fordi der findes sådanne modige journalister, og det er godt gået. De er
frontkæmpere. Men vi skal arbejde på at sikre, at alle journalister kan nyde godt af denne
frihedsrettighed.

Jeg vil gerne afslutte med en kommentar om internettet, hvor man går i den modsatte grøft.
Ytringsfriheden ligger her ofte på grænsen af det uansvarlige. Hvordan kan vi kontrollere,
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hvem der siger hvad, hvem der krænker hvem, og hvem der truer hvem på internettet,
uden at have en eller anden form for kontrol af "friheden" på internettet?

Jaroslav Paška,    for EFD-Gruppen. – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at sige,
at vi, som verden ser ud i dag, ikke længere kan sige, at ytringsfrihed og presse- eller
mediefrihed er så tæt forbundet med hinanden. Mediefrihed er mere et spørgsmål om at
respektere rettighederne hos de ejere, der bestemmer, hvilket indhold og særpræg deres
medier skal have, og således også ansætter medarbejderne, lige fra chefredaktør til grafisk
designer. De leverer det indhold, de mener, vil interessere læserne, og de producerer det
på den måde, de selv har lyst til. Medierne i dag har derfor i mange tilfælde nærmest antaget
en form for interessegruppe, der helt bevidst forsøger at forme den offentlige mening.

Vi kan naturligvis ikke forvente, at de såkaldt frie medier automatisk opfylder den ret til
objektive oplysninger, som borgerne, der er målgruppen for medieydelsen – det være sig
som læsere, lyttere eller seere – har. Når det drejer sig om konsekvent anvendelse af
ytringsfriheden og den uindskrænkede formidling af idéer, er det derfor vigtigere at udvide
friheden til at formidle oplysninger i uændret form så meget som muligt, da det kan være
med til at komme problemet med, at de frie medievirksomheder bevidst udvælger og
forvansker informationer, til livs.

Vi behøver efter min mening ikke længere at være helt så bekymret over nuværende
regeringsmyndigheders overgreb mod medierne i EU i dag. Jeg ser i stedet en større risiko
for potentielt misbrug af oplysninger i medierne, når medierne i for høj grad ejes af nogle
få magtfulde interessegrupper, og når medierne via disse grupper manipulerer med den
offentlige mening. Jeg nærer ingen store illusioner om, hvor frie hænder journalister har.
Man siger, at den, der betaler, bestemmer, og det passer vist meget godt for de fleste
journalisters vedkommende.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Fru formand, fru kommissær! Ytringsfriheden er under
stort pres i Europa og Nederlandene. Den multikulturelle elite lægger pres på folk, så de
mennesker, der helt med rette peger på den trussel, som religioner og ideologier udgør,
bliver forfulgt. Det er altid legitimt at kritisere religioner og ideologier. Mennesker vælger
at tro på noget af egen fri vilje, og det må ikke være til gene for andre. Mennesker bliver
ikke født ind i en tro eller ideologi, men tilslutter sig en trosretning eller ideologi, fordi det
for dem er sandheden. Men det er kun sandheden for dem selv, og de skal holde deres
overbevisning for sig selv og ikke belemre andre med den. Så snart man giver udtryk for,
at denne sandhed er en almengyldig sandhed og, hvad værre er, forsøger at ændre
forfatningsretten, strafferetten, civilretten osv., bliver det yderst farligt.

Kritik af en persons ideologi eller tro må ikke på nogen måde antage form af forfølgelse.
Privatpersoners beslutninger og erfaringer kan ikke stå hævet over loven. Alle har ret til at
være skyld i sårede eller krænkede følelser, og det er ikke altid så rart at være den, der står
for skud, men det er selve grundlaget for ytringsfriheden, idet man ikke behøver at beskytte
retten til at sige kærlige og rosende ord. Det er både muligt og helt legitimt at være skyld i
sårede eller krænkede følelser. Det gør nogle gange ondt at høre sandheden.

Når alt kommer til alt, udsprang ytringsfriheden af behovet for at beskytte borgerne imod
undertrykkelse fra tyranniske magthaveres side. Denne frihed fungerer som en måde,
hvorpå man kan udøve kritik og foretage justeringer i forhold til den herskende magt.
Almindelige borgere har dermed mulighed for at give deres mening til kende over for en
samfundselite, der søger at pådutte borgerne nogle bestemte standarder og værdier.
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I Nederlandene bliver politikere, vittighedstegnere og skribenter anholdt, forhørt eller
anklaget, lige netop fordi de har gjort brug af denne rettighed – retten til at give udtryk for
sin holdning. Det mest bemærkelsesværdige eksempel herpå er den absurde politiske
retssag mod min partiformand, Geert Wilders. Han står tiltalt, fordi vi i det nederlandske
frihedsparti (PVV) med rette peger på farerne ved den politiske ideologi, som islam udgør.
Islam bærer et større ansvar end nogen som helst anden bevægelse eller ideologi for det
tab af ytringsfrihed, vi oplever i vores tid. Denne religion udgør en trussel for og intimiderer
enhver, der forholder sig kritisk til dens egen socialt ødelæggende karakter.

Kampen for ytringsfriheden er langt fra ovre. Efterkommerne efter de tyranniske magthavere
har stadigvæk frit spil i Europa. PVV så gerne en form for bestemmelse i Europa svarende
til "First Amendment" i USA's forfatning. Hvad er Kommissionens holdning til dette? Jeg
vil gerne have et svar fra kommissær Kroes.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Fru formand! Situationen vedrørende ytringsfriheden og
beskyttelsen af medierne i EU-landene er efter min mening langt fra ideel, og hvis vi hver
især ser på vores eget land, vil vi uden tvivl kunne finde ting, som vi ville protestere over.
Det er der ikke noget galt i. Men ved at hævde, at ytringsfriheden i EU-landene bliver
overtrådt åbenlyst, går man i denne forhandling efter min mening lidt for vidt. Jeg vil gerne
minde om parlamentsforhandlingen i oktober sidste år om et beslutningsforslag, der ikke
fik Parlamentets opbakning. Formålet med beslutningsforslaget i den pågældende sag var
at fordømme den italienske regering. Det budskab, som Parlamentet sendte, da beslutningen
blev forkastet, var efter min mening klart, nemlig at det eneste sted, hvor en sådan
forhandling skal finde sted, er i de nationale parlamenter og ikke i Europa-Parlamentet.
Det er såre enkelt – det var budskabet fra Europa-Parlamentet sidste år i oktober, og jeg
mener derfor, at vi ved at blande os i anliggender, der ikke falder ind under vores
kompetenceområde, er skyld i, at vores medborgere og vælgere får mindre – og ikke større
– respekt for vores arbejde. Jeg sætter derfor rigtig stor pris på, hvor klart Kommissionen
har udtrykt sig i dag ved at sige, at der ikke hersker tvivl om, at der ikke noget belæg for,
at der skulle finde nogen krænkelse af ytringsfriheden og af mediernes ytringsfrihed sted
i noget EU-land, og jeg mener, at dette bør være tilstrækkeligt til at få afsluttet denne
forhandling.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Fru formand! Jeg vil bede mine kolleger om at forestille sig,
at valgsystemet i Parlamentet gjorde det muligt at få et flertal på to tredjedele vedtaget med
et simpelt stemmeflertal. Og den største gruppe, dvs. gruppeformanden, foreslår en kandidat
som formand for Parlamentet, og gruppen derefter vælger den indstillede kandidat ved
hjælp af sit komfortable flertal. Gruppeformanden udpeger og vælger derefter
Kommissionens medlemmer, formanden for Kommissionen, formanden for Revisionsretten
samt medlemmerne af og formanden for Domstolen. EU's administration ville få udskiftet
sine ledere, uden at det kunne legitimeres. Gruppeformanden kunne gennemføre
beslutninger, der gjorde det umuligt for mindre partier at vinde et valg eller endog stille
op til et valg. Og derefter kunne gruppeformanden – ved at varsle nogle revolutionerende
forandringer – udpege nogle loyale partikolleger til at stå i spidsen for Parlamentets
pressetjeneste, og disse loyale partikolleger kunne sørge for, at der blev valgt en pålidelig
person til at have ansvaret for hver enkelt medieafdeling. Borgerne ville som følge heraf
kun høre fordelagtige, positive nyheder om gruppens og gruppeformandens gøren og
laden.

Dette ville naturligvis ikke kunne ske her i Parlamentet. Det europæiske demokrati bygger
på et kontrolsystem, hvor medierne er "vagthunden". Selv hvis der var et flertal på to
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tredjedele i Parlamentet, kunne det ikke retfærdiggøre, at man afskaffede dette system eller
begrænsede pressefriheden og ytringsfriheden. Men det er det, der nu har stået på i tre
måneder i Ungarn. Da det demokratiske kontrolsystem stort set er gået fløjten i Ungarn,
er vagthunden blevet forgiftet, og giften begynder at virke – så enhver form for feedback
er nødt til at komme fra EU's institutioner. Det er det, vi forventer. OSCE's repræsentant
for mediefrihed har allerede givet udtryk for sin dybe bekymring.

Sophia in 't Veld (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg siger tak til kommissæren for hendes
præsentation. Jeg kender hendes personlige engagement med hensyn til frihed og demokrati,
så jeg er sikker på, at vores pressefrihed er i gode hænder.

Hun nævner imidlertid, at Kommissionen ikke har nogen generelle beføjelser til at beskytte
pressefriheden, men det er efter min mening en temmelig snæver fortolkning af hendes
beføjelser, fordi beskyttelsen af demokratiet og friheden samt de borgerlige rettigheder
først og fremmest er nedfældet i traktaterne, og kommissæren er traktaternes vogter.

Hvis vi for det andet i EU forlanger af kandiderende medlemsstater, at de skal opfylde visse
standarder, må vi gå ud fra, at Kommissionen også vil beskytte disse standarder internt i
EU.

Det er en yderligere detalje, at medieejerskab i stadig større grad er et tværnationalt
anliggende, og man kan oven i købet forestille sig, at der er selskaber, der ikke er
hjemhørende i EU, og som ejer europæiske medier. Ville man stadigvæk sige, at det ikke
kommer os ved, hvis f.eks. russiske eller kinesiske ejere blander sig på det europæiske
mediemarked? Nej, det tror jeg ikke.

Det andet spørgsmål, det her drejer sig om, er, om vi skal hænge nogle navngivne
medlemsstater ud. Ja, det mener jeg, vi skal. Det er måske ikke så rart, og jeg ville bestemt
være ked af det, hvis mit hjemland blev kritiseret, men hvis vi ikke længere er i stand til at
udøve selvkritik, hvordan kan vi så beskytte de grundlæggende rettigheder? Jeg vil gerne
minde min kollega hr. Busuttil om, at Parlamentet i en tidligere valgperiode vedtog en
beslutning om Berlusconis regering og mediernes frihedsrettigheder, der gik langt videre
end det beslutningsforslag, der blev forkastet sidste år. Så der findes fortilfælde.

Parlamentet har gentagne gange anmodet om en lovgivning – en specifik lovgivning – for
at give Kommissionen redskaber til at gribe ind og beskytte frihedsrettighederne overalt i
EU.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Fru formand! Jeg glæder mig over, at spørgsmålet
om ytringsfrihed er på dagsordenen i dag, fordi jeg i juni i år sammen med andre medlemmer
af Parlamentet tog initiativ til en refleksionsgruppe vedrørende dette område. De journalister,
vi inviterede til Strasbourg, talte om de former for udstødelse, som bliver brugt over for
mediemedarbejdere. Deltagerne i dette møde viste os, hvordan ytringsfriheden begrænses
ved hjælp af kæmpestore bøder, der pålægges af domstolene, for at tage ubehagelige
historiske emner op eller forsvare traditionelle værdier ved at forhindre distribution af film
om ubehagelige emner såsom årsagerne til flykatastrofen i Smolensk og ved at chikanere
i form af konstant kontrol af katolske radio- og tv-stationer, der ikke sympatiserer med
magthaverne. Jeg vil imidlertid gerne nævne en meget opsigtsvækkende sag vedrørende
intimidering af en dybdeborende polsk journalist, der fik et sammenbrud som følge af
falske beskyldninger mod ham. Han forsøgte i desperation at tage sit eget liv. I et afskedsbred
til sine børn skrev han, at de ikke skulle tro på de ærekrænkende ting, der blev skrevet om
ham. Dette er bare ét ud af en lang række eksempler, som vi noterede os på mødet i juni.
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Det næste møde i Refleksionsgruppen om Beskyttelse af Ytringsfrihed vil finde sted den
22. september i mødeperioden i Strasbourg.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand, mine damer og herrer, fru kommissær!
Ytrings- og pressefrihed er ikke bare nogen medaljer, der blev vundet for mange år siden,
og som kan hænges op i et udstillingsskab. Det er nogle rettigheder, man skal kæmpe for
og vinde hver dag, og det glemmer vi ofte i Europa.

Pressefriheden er for tiden truet i Europa, og truslen skyldes krisen, mediekoncentrationen
og opportunismen hos en hel del politiske ledere. I Italien kan enhver journalist, der
offentliggør udskrifter af telefonaflytninger, blive idømt en bøde på op til 10 000 EUR.
Hr. Berlusconi, der kontrollerer fem ud af seks tv-kanaler, vil gerne indføre lovgivning, der
påbyder hjemmesideindehavere at skulle bede om regeringens tilladelse til at gengive video-
eller lydreportager, hvormed han vil udvide sin kontrol til de nye medier. I Ungarn forsøger
man at oprette en mediemyndighed, der kontrolleres af premierministeren. I Rumænien
kræver det øverste nationale forsvarsråd – dvs. militæret – at parlamentet retter sin
opmærksomhed på bagvaskelseskampagner, som medierne står bag, osv.

Samtidig er det ikke kun et problem på statsniveau. Det er nemlig også et problem på
virksomhedsniveau. Mediekoncentrationen bliver stadig større, idet medieejerne blander
sig mere og mere i den redaktionelle linje. Kommissæren sagde, at medlemsstaterne har
nogle forfatningstraditioner, der beskytter de grundlæggende rettigheder. Men her i EU
opbygger vi også vores egen forfatningstradition, og vi skal – af de grunde, som fru in
't Veld faktisk allerede har nævnt – udvide forsvaret for mediernes frihed til EU-niveau.

Jeg har nogle forslag. Vi skal udvikle nogle instrumenter, hvormed vi kan støtte uafhængige
journalister og freelanceskribenter, dvs. de journalister, der på nuværende tidspunkt lever
en kummerlig tilværelse og er nemme ofre for pres fra statens eller virksomhedernes side.
Vi skal indføre flere love mod mediekoncentration, og vi skal desuden formentlig oprette
en fond til støtte for pressen, hvor man kan sikre uafhængighed og kvalitet, indtil man
finder frem til en ny, internetbaseret forretningsmodel i denne overgangsfase.

John Bufton (EFD).   – (EN) Fru formand! De problemer, vi har med pressefrihed, er i vid
udstrækning af økonomisk karakter. Der, hvor man føler, at pressen er reguleret, har det
ofte noget at gøre med, hvem der ejer og finansierer medierne. I den digitale tidsalder har
man set virksomhedernes overskud styrtdykke, og mange virksomheder er blevet kastet
ud i finansielt kaos, men hvordan kan et politisk organ finansiere denne erhvervssektor og
samtidig forblive objektiv?

I en lækket skrivelse til Kommissionens formand, hr. Barroso, fra den nye kommissær med
ansvar for kommunikation, Viviane Reding, viste det sig, at formanden for at styrke sit
image vil få en fotograf og en tv-producent stillet til rådighed 24 timer i døgnet. Og ikke
nok med det, for journalister vil få løn for at følge med Kommissionens formand på
udenlandsrejser. Der vil endda blive ansat otte medarbejdere til at overvåge blogmiljøet
for kritik og tilbagevise alle de uvelkomne udsagn, man støder på.

I 2009 blev der brugt over 8 mio. EUR på repræsentation samt uddannelse af journalister,
bl.a. 350 000 EUR på at lægge pres på irske journalister under folkeafstemningen ved hjælp
af såkaldte Lissabontraktatseminarer. Der blev brugt 700 000 EUR på
journalistkonkurrencer og mindst 7 000 EUR på cocktailparties.

Det er helt klart en svær balancegang mellem at finansiere informationsindustrien og
bestikke den. Men det kan ikke accepteres, at Kommissionen går til angreb på statsejede
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publikationer, når den selv smider om sig med skatteydernes penge for at få medierne til
at vikle os ind i et edderkoppespind af løgne.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Fru formand, fru kommissær! Jeg kan måske forklare
mig ved hjælp af en række meget personlige eksempler. Jeg har erfaringer med medierne
ud fra to perspektiver: for det første som professionel journalist, nemlig som
udenrigskorrespondent for nyhedsmagasinet der Spiegel, og for det andet som løsgænger
i Parlamentet. I disse roller har jeg har oplevet to helt forskellige verdner. Den ene verden,
der blev set udefra, var forholdsmæssig uafhængig, og den anden verden, nu hvor jeg er
involveret i politik, er med stor forbavselse.

Jeg kan bevise, at politisk rapportering i de statslige medier i Tyskland og Østrig i meget
stort omfang kontrolleres af blot nogle få personer. Jeg blev på grund af de selvsamme
meninger, som jeg i begyndelsen fik lov til at støtte, bedt om at forlade den østrigske statslige
radio- og tv-station (ORF) efter politisk pres på f.eks. Reinhold Beckmann og Elmar
Oberhauser. For så vidt angår ytringsfriheden, har vi et langt større problem, der skal gøres
noget ved, end mange af os går og tror. Jeg vil gerne bede om, at der også bliver kigget på
de angivelig uafhængige statslige medier, der – når det drejer sig om politiske forhold – i
særdeles ensidig retning domineres af de to største partier.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg satte rigtig stor pris
på kommissærens indfaldsvinkel til disse drøftelser, fordi hun sagde, at der i det væsentlige
ikke finder nogen reelle krænkelser sted i Europa, og også fordi hun forsikrede os om
Kommissionens rolle som traktaternes vogter og derfor også som vogtere af pressefrihed
og ytringsfrihed i Europa.

Der lurer dog stadig nogle farer. Kommissæren konstaterede, at der i næsten halvdelen af
EU- landene pågår nogle retssager vedrørende krænkelser for at få fastslået, om presse- og
ytringsfriheden nu også er sikret i de respektive lande. Hun fremhævede også de
forebyggende foranstaltninger, der skal gennemføres på disse områder, men understregede,
at problemet ikke er specifikt for én stat eller nogen bestemte enkeltstater. Det er tydeligvis
ikke et italiensk problem – Parlamentet gav ved hjælp af en demokratisk afstemning for et
par måneder siden sin mening til kende om dette spørgsmål – og det er heller ikke et
partipolitisk problem, for vi jo lige har hørt, at det i Tyskland er socialdemokraterne, der
kontrollerer visse medieplatforme.

Det problem, vi her i Parlamentet skal forholde os til, er af mere generel karakter. Vi skal i
morgen stemme om en betænkning om journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt
rum i Europa. Denne betænkning indeholder visse retningslinjer, som Parlamentet nu
begynder at udtrykke sin mening om.

Vi skal tale om, hvordan man kan forene sandheden og friheden i de nye medier, men også
i de mere traditionelle medier, fordi man, selv om man har ret til at sige alt, også har pligt
til at fortælle sandheden, når man skriver eller udtrykker sig selv via medierne. Vi skal
desuden være klar over, hvordan man kan forene behovet for information med borgernes
– samtlige borgeres – ret til privatlivets fred.

Det er disse spørgsmål, vi skal tage fat på, og som Parlamentet skal begrænse sig til, og ikke
ideologier eller ting, der slet ikke forekommer i noget europæisk land.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne holde mit indlæg på rumænsk,
da dette forhåbentlig vil gøre det muligt for mig så tydeligt som muligt at få mit budskab
igennem også til Bukarest, både til landets præsident og til den højreorienterede regering.
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Jeg er så chokeret over, at vi efter talen her til formiddag fra formanden for Kommissionen,
José Manuel Durão Barroso, om situationen i Unionen og vores europæiske projekter, nu
drøfter forholdene på medieområdet i EU og i en række lande, navnlig Bulgarien, Ungarn,
Rumænien og Italien. Man må man medgive, at der i Italien er et uforligeligt forhold mellem
premierministeren og hans position som ejer af et medieimperium, der har monopol i
landet.

Eftersom kommissæren er traktaternes vogter, vil jeg over for hende citere følgende passage
fra et dokument. Der står: "Forsætlige aviskampagner med det formål at nedgøre
statsinstitutioner ved at sprede falske oplysninger om deres virksomhed udgør et svagt
punkt for den rumænske stat".

Denne tekstpassage er ikke taget ud af et eller andet politisk program, som er udarbejdet
af Hitler eller Stalin. Teksten optræder i et forslag, der bliver lov, hvis det vedtages af det
rumænske parlament, og som har fået titlen "Rumænsk national sikkerhedsstrategi" og er
udarbejdet efter ordre fra præsident Traian Băsescu. Jeg henviste specifikt til artikel 6, stk. 2,
litra 10), "Svage punkter".

I det pågældende dokument, der handler om udfordringerne for den nationale sikkerhed,
står der faktisk, at presse- og meningsfrihed, som ellers er grundlæggende rettigheder i
enhver EU-medlemsstat, i virkeligheden udgør en trussel mod nationens sikkerhed.
Ordlyden i denne artikel åbner op for voldgiftssager og overgreb og miskrediterer dette
aktivitetsområde.

Afslutningsvis vil jeg gerne informere kommissæren om, at der allerede er indgivet to
andragender til Europa-Parlamentet, og den største faglige sammenslutning af rumænske
journalister, MediaSind, har indgivet et andragende. Kommissæren ved lige så godt som
jeg, at afgørelsen fra EU-Domstolen i 1978 i Handyside-sagen, indgår i chartret om
grundlæggende rettigheder, der faktisk er en del de samlede EU-traktater.

Renate Weber (ALDE).   – (RO) Fru formand! Regimer, der lader hånt om demokratiets
spilleregler, betragter altid ytrings- og pressefriheden som en større fjende end politisk
opposition og forsøger på alle mulige måder at knægte den.

De tendenser, man i den seneste tid har kunnet se i Europa, er foruroligende. I mit hjemland,
Rumænien, anses pressen ikke længere for at være en vagthund, som overvåger, hvad der
foregår i regeringen og samfundet, men for at være et svagt punkt. En præsident og regering,
der afskyr kritiske røster, har besluttet, at pressen og aviskampagner, der kunne få
statsinstitutioner til at miste troværdighed, udgør et svagt punkt for den nationale sikkerhed.

Hvis en journalist skulle afsløre, at en minister i f.eks. ministeriet for sport eller turisme
misbrugte statsmidler ved at bruge dem på en uansvarlig måde eller endog på en strafbar
måde, ville dette kunne svække ministeriets troværdighed og i forlængelse heraf regeringen
og landets nationale sikkerhed.

For at undgå beskyldninger af nogen art bør pressen aldrig mere rette kritik mod en offentlig
institution, men forholde sig tavs. Er den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettighederne så stadigvæk noget værd? Er EU's charter om grundlæggende
rettigheder stadigvæk noget værd? Ja, de er naturligvis stadigvæk noget værd, og det er på
tide at få stoppet den måde, hvorpå man intimiderer pressen. Kommissionen skal så sandelig
fungere som en reel vogter af de rettigheder og principper, som EU hviler på.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne tale om det pres, som
mediekoncerner udøver på ytringsfriheden. For en måned siden resulterede en retssag,
som var blevet anlagt af en magtfuld mediekoncern, i den første bortauktionering i et frit
Polen, og muligvis i EU, af en politikers aktiver på grund hans synspunkter. Den pågældende
politiker er mig selv, Jacek Kurski, medlem af Europa-Parlamentet. Fordi jeg var kommet
med en udtalelse, som Agora-koncernen ikke kunne lide, bortauktionerede fogedretten
mine aktiver til en værdi af 24 000 EUR, hvilket svarer til årsindkomsten for et medlem af
det polske parlament (en stilling, jeg bestred for fire år siden). Det er den generelle opfattelse,
at min udtalelse lå inden for de bredt accepterede grænser for politisk kritik og debat, idet
den eneste dommer desangående burde være den offentlige mening og ikke en retsinstans.
Jeg har indgivet en appel, i det aktuelle tilfælde til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, men Agora-koncernen har allerede sagsøgt
snesevis af fremtrædende polakker for at udtrykke kritiske holdninger omkring Agora.
Det særlig skandaløse ved disse krænkelser af de borgerlige rettigheder er, at
Agora-koncernen er vokset fra at være en sagspart til at blive en "superdomstol". For
koncernen har fået ret til at trykke visse bekendtgørelser i sin avis, som kan ødelægge det
for enhver, hvis man ønsker det. Beslaglæggelse eller bortauktionering af aktiver er normen
i Belarus og blev anvendt under kommuniststyret i Polen. Jeg mener, Kommissionen bør
medtage dette i den holdning, der vedtages på dette område. Vi ønsker ikke at bo i et Europa,
hvor ens aktiver bliver beslaglagt, fordi man siger det, man mener.

Vladimír Remek (GUE/NGL).   – (CS) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne bifalde,
at denne forhandling overhovedet finder sted. Det forholder sig sådan i mange EU-lande,
at der måske nok er ytrings- og pressefrihed, men at den i virkeligheden har sine mangler.
Det skyldes, at der er en tendens til, at magten gør sig gældende på dette område.

I Den Tjekkiske Republik har vi den såkaldte mundkurvslov, der gør det umuligt at
offentliggøre oplysninger, som er ubehagelige for politikerne, og i loven trues journalister
med barske straffe, bl.a. fængsling. Intet andet land i Europa har en tilsvarende
pseudodemokratisk juridisk foranstaltning, selv om der i en række lande også er de samme
tendenser. Ytringsfriheden påvirkes også markant af de økonomiske forhold for dem, der
arbejder i medieverdenen. Den, der har pengene, har magten og også indflydelsen i medierne.
Holdningerne hos dem, der ikke har noget, siddes ofte bevidst overhørig. Jeg er ikke idealist,
og en enkelt forhandling fører ikke til, at alt bliver godt, men jo oftere vi vender tilbage til
dette emne, jo tættere kommer vi på ægte demokrati.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det glæder mig
meget, at kommissæren kalder sig traktaternes vogter.

Rent faktisk vogter Kommissionen også så godt over Kommissionens egne hemmeligheder,
at det er særdeles vanskeligt for os parlamentsmedlemmer at få f.eks. omfattende og frem
for alt tilbundsgående oplysninger om, hvad der foregår bag de lukkede døre på
Kommissionens møder, på trods af at kommissærerne ikke er folkevalgte og derfor burde
føle sig så meget desto mere nødsaget til at overholde deres forpligtelse til at sikre
kommunikation og gennemsigtighed.

Jeg venter f.eks. stadigvæk på et svar – og ikke det ironiske svar, jeg har fået – på mit
spørgsmål, således at jeg kan videreformidle sandheden i aviserne. Er eller var
Kommissionens formand, hr. Barroso, medlem af Bilderbergklubben eller ej? Kommer han
der eller ej? Det svar, jeg fik, og som jeg med en anden formulering offentliggjorde i mine
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pressemeddelelser lød som følger: "Hr. Borghezio, De ved mere om Bilderberggruppen
end os" er lidt mærkeligt, og jeg vil derfor gerne have yderligere oplysninger om spørgsmålet.

Hvilke oplysninger har den internationale presse eksempelvis givet vedrørende baggrunden
for finanskrisen? Lissabonstrategien blev nævnt – og det er særdeles interessant. Det er
ligesom at se på et sæt kinesiske æsker, når det lykkes at fastslå, hvem der reelt ejer de store
finansielle koncerner, som de førende aviser og massemedierne hører ind under. De kan,
så vidt man ved, meget vel have hjemsted i et skattely.

Jeg tror, at kommissæren ville gøre meget fornuftigt i at gå i spidsen for et initiativ med
det formål virkelig at oplyse om, hvad der foregår bag scenen på det politiske, finansielle
og økonomiske område. Dette er meget interessante spørgsmål og har stor relevans for
borgerne, der har ret til blive holdt orienteret fuldt ud. Jeg bemærker mig – og vil gerne
understrege – den tavshed, der hersker på venstrefløjen vedrørende Bilderbergklubben og
Den Trilaterale Kommission.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Fru formand! Jeg skal forsøge at overholde tiden. Det glæder
mig, at Kommissionen anerkender den betydningsfulde rolle, som en fri presse spiller med
hensyn til at bevare demokratisk integritet. Det sker dog alt for tit, at den politiske elite
indtager en holdning om, at ord betyder det, de siger, de betyder. Dette er et sådant tilfælde.

En artikel i Løkkegaard-betænkningen her i Parlamentet i dag indeholder en opfordring
til, at der skal ske en omorganisering, så nogle af korrespondenterne i pressekorpset i
Bruxelles skal dække EU-nyhedsstoffet på en mere tilgængelig måde. Men journalisterne
er her for at informere, ikke for at gøre stoffet mere tilgængeligt. Journalister skal frem for
alt vægte deres uafhængighed højest. Hvis de ikke har deres uafhængighed, kan de ikke
anses for at være frie.

Kommissionen har i forvejen alt for stor kontrol over medierne i Bruxelles ved hjælp af
finansielle incitamenter og tvang. EuroparlTV bliver her omtalt, som om det havde nogen
nyhedsværdi, men det har det ikke. Programmernes indhold er intet andet end
pressemeddelelser med levende billeder. Det er grunden til, at ingen ser det.

Løkkegaard-betænkningen blev faktisk vedtaget ved afstemningen i Parlamentet i dag, og
dermed kræves det, at EU-stof skal inkluderes i skolernes læseplaner. Enhver journalist vil
kunne fortælle, at propaganda ikke hører hjemme i frie og uafhængige medier. Den
ikkestatslige organisation Journalister uden Grænser har allerede konstateret, at Italien,
Bulgarien og Slovakiet har markante problemer med pressefrihed. Frankrig og Spanien
lever heller ikke op til de standarder, som frie borgere bør kunne forvente. I Det Forenede
Kongerige har vi i forvejen en presse, der kan anses for at være fri, selv om udtrykket
"angivelig" er brugt mange gange. Som vi har set her i dag, bevæger EU sig tilsyneladende
i den modsatte retning.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Fru formand! Jeg deler ønsket om at støtte ytrings-
og pressefriheden. Der findes ikke demokrati uden ytringsfrihed. Jeg vil ved denne lejlighed
også gerne minde om den ukrænkelige regel, som har været selve grundlaget for pressen
– igen i et demokrati: Holdninger er frie, fakta er ukrænkelige.

For Rumæniens vedkommende glæder det mig at kunne sige, at det siden 2006, hvor
begreberne blev fjernet fra straffeloven af en højreorienteret regering, ikke har været nogen
lovovertrædelse at fremsætte fornærmende eller ærekrænkende udtalelser. Dette betyder,
at der ikke pålægges nogen journalist nogen strafferetlig sanktion af nogen art – selv i den
uheldige situation, hvor der i ond tro spredes falske oplysninger. Den nuværende situation
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er efter min mening storartet, da journalister ikke skal leve i frygt for strafferetlige sanktioner.
Vi har nu kun civile retssager i Rumænien.

Private medievirksomheder gør naturligvis – for enhver magthaver bliver altid mødt med
kritik – fuldt ud brug af deres frihed til at kritisere magthaverne. Det er jo helt naturligt.

Rumænien har også sin del af medievirksomheder, der tilhører politikere og finansieres af
politikere og/eller forretningsmænd. Som vi har hørt her i aften, sker dette også i mange
andre EU-lande.

Først og fremmest skal dette tilknytningsforhold og finansieringen være præget af
gennemsigtighed. Vi skal desuden, hvis vi gerne vil have en fri presse, forvisse os om, at
der er garanti for den redaktionelle uafhængighed for journalister, der arbejder for sådanne
virksomheder.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Fru formand, fru kommissær! Mediefrihed er en integreret
del af hele menneskerettighedssystemet og kan ikke betragtes adskilt fra det almindelige
demokratibillede. I Bulgarien arbejder medierne som i alle andre lande under pres fra
markedet. Salgstallene er faldende, reklameindtægterne svigter, og nye medier gør
afgrænsningen mellem professionel journalistik og sociale medier stadig mere udflydende.
Andre journalister har færre og færre muligheder for at udøve og gennemføre deres erhverv
normalt. De traditionelle medier og deres publikum er ved at forsvinde. Det blev f.eks. i
dag offentliggjort, at en af Bulgariens gode kvalitetsaviser, Klasa, indstiller driften. I en
sådan situation bliver medierne stærkt afhængige ikke af deres læsere, men af deres velgørere,
det være sig erhvervslivet eller regeringen, som står over for fristelsen til at skifte
mediefriheden ud med deres egen bekvemmelige situation i mediernes rampelys.

En stor andel af forlæggerne i Bulgarien har desværre deres vigtigste interesser på andre
områder. Dette skaber grobund for pres og misbrug af den redaktionelle politik som tak
for bevillinger og god behandling fra regeringens side. For regeringens vedkommende
udviser den ringeagt over for princippet om institutioners uafhængighed, herunder de
institutioner, der har med medieregulering at gøre. Situationen har nået et punkt, hvor
regeringen bevidst beder om skriftlig tilgivelse fra medierne, efter at man har spurgt dem
om, hvorvidt de blev udsat for pres. Dette er i sig selv en form for pres.

Problemerne i Bulgarien er ikke unikke. De forekommer også i andre lande. Jeg vil ikke
skære alle medier over én kam og vil heller ikke et sekund kritisere de gode journalister,
der ofte tvinges til at arbejde uden fast ansættelseskontrakt eller generelt til at se sig om
efter en anden levevej. Problemet er af strukturel karakter. Det har i bund og grund noget
med den selvcensur, der ofte bliver udøvet, at gøre. Og hertil kommer så
koncentrationstendensen med hensyn til mediedistribution, det være sig for digitale eller
trykte medier.

For nylig gjorde de foregående kommissærer sig nogle tanker om nogle tiltag med henblik
på at bevare og overvåge mediepluralismen. Vi har især brug for, at dette sker nu. Det er
meget fristende at forfalde til populisme og aggression, men det har aldrig ført til reelle
løsninger. Jeg forventer, at Kommissionen nu spiller en aktiv rolle og foreslår en løsning.
Jeg er klar over, at dette er et følsomt emne og ikke så tit bliver vurderet formelt, selv om
der findes indikatorer, hvormed man kan gøre det. Parlamentet skal på trods heraf sætte
overliggeren meget højt med hensyn til forventninger og kriterier. Det har lige så stor
betydning at garantere, bevare og udvikle demokratiet i Europa.
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Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Når man vil
opbygge et Europa, der sikrer borgernes rettigheder, spiller informationsfrihed,
informationspluralisme og informationsuafhængighed en helt afgørende rolle.

Er kommissæren klar over, at der er et land i EU – som for øvrigt var en af grundlæggerne
af EU under Romtraktaten – hvor der ikke er mediepluralisme, og hvor en premierminister
direkte eller indirekte kontrollerer de offentlige og private tv-medier og de trykte medier?
Hvilken slags demokratisk valgkamp kan der være i et land, hvor en premierminister – et
politisk parti – kontrollerer medierne? Hvilket demokrati kan der være i et land, hvor en
lov, som forbyder journalister at offentliggøre nyheder på det retlige område, står til at
blive vedtaget i løbet af nogle få dage? Glem alt om Watergate eller en presse, der holder
med et bestemt styre! Vi taler her om skødehunde!

Hvilken slags demokratisk land ønsker at kontrollere internettet? Hvilken slags demokratisk
land sætter enhver ud af spillet, som bevæger sig væk fra partilinjen, og undlader at sikre
ytringsfriheden og retten til at være uenig?

Dette er ikke nogen beskrivelse af Sudan under Bokassa eller Rumænien under Ceauşescu.
Nej, det er Italien under Berlusconi, hvor disse ting desværre får lov til at ske, ikke mindst
fordi Kommissionen ikke har modet til at indtage en uafhængig og fri holdning, for så vidt
angår medlemsstaterne.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Fru formand, fru Kroes! Det er foruroligende at
høre om alle krænkelserne af ytringsfriheden i Europa. Jeg ved ikke, om kommissæren er
klar over det, men hun indfører også en lov, der begrænser denne frihedsrettighed.
Løkkegaard-betænkningen, som vistnok er blevet godkendt af alle de politiske grupper
her i Parlamentet med undtagelse – heldigvis – af min gruppe, indeholder mærkværdige
bestemmelser, der begrænser ytrings- og pressefriheden. Jeg anbefaler kommissæren at
læse punkterne 14, 20, 23 og 39 samt især punkterne 8 og 31. I punkt 8 står der, at et
EU-organ skal overvåge public service-medierne i Europa, og i punkt 31 står der, at disse
medier skal formidle information om vores arbejde. Vi burde kunne fange mediernes og
befolkningens opmærksomhed ved hjælp af vores intense arbejde, ikke ved at tvinge nogen
til at sprede oplysninger om vores arbejde. Medierne er ikke forpligtet til at informere om
NATO eller FN og de behøver af samme grund ikke fortælle nogen om Parlamentets arbejde.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
begynde med at sige, at behovet for en forhandling her i Parlamentet om grundlæggende
værdier som presse- og meningsfrihed faktisk er større end nogensinde før. Jeg foreslår –
og forhåbentlig kan vi blive enige om dette – at denne forhandling skal bygge på objektive
kriterier og objektive analyser.

Kommissæren foreslog selv et sådant instrument med objektive indikatorer – Media
Pluralism Monitor (MPM) – som er blevet udviklet af Kommissionen. Målet er nu, at
Kommissionen bl.a. skal gennemføre dette MPM-instrument, og det forventer vi så sandelig
også sker.

Det andet instrument er henstillingerne fra Europarådet. Disse henstillinger vedrører
standarder for pressefrihed, uafhængig ledelse af offentlige radio- og tv-stationer samt
stabil finansiering. Alle 27 EU-medlemsstater har tilsluttet sig disse standarder, og det er
således en god idé at minde medlemsstaterne om, at de skal opfylde deres forpligtelser på
dette punkt.
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Det er også vores ansvar – her i Parlamentet – at gøre dem opmærksom på dette. Vi vil
inden længe gøre dette, bl.a. i form af en ny beslutning, der drejer sig om fremtiden for
offentlige radio- og tv-stationer i den digitale tidsalder, og som bliver fremlagt i Parlamentet
enten i næste måned eller i måneden derefter. Vi vil i den forbindelse udtrykkelig anmode
Kommissionen og også medlemsstaterne om helt specifikt at se på dette område.

Endelig kan vi ikke acceptere, at pressefriheden bliver truet nogen steder i Europa, og man
opfordres derfor – på vegne af Parlamentet – til at være på vagt. Jeg mener derfor, det er
en god idé, at Kommissionen og Parlamentet på rette tid giver medlemsstaterne en passende
reminder.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! For anden gang
i denne valgperiode og her i Parlamentet er vi i gang med at drøfte problemet med
pressefrihed. Kommissæren kan dermed se, at det er et problem, der har vores dybtfølte
interesse, og det er et væsentligt problem set med den europæiske offentligheds øjne.

Jeg vil gerne minde om, at Parlamentet i maj 2004 vedtog en beslutning, der opfordrede
Kommissionen til at træffe forholdsregler med henblik på at værne om mediepluralismen
og pressefriheden, men vi har i alle disse år ikke hørt Kommissionen give sin tydelige
mening til kende, og problemet er jo nu omsiggribende. Problemstillingen i Italien,
Rumænien og Ungarn er anderledes, men baggrunden er den samme.

Som bekendt er der i Italien fortsat en alvorlig interessekonflikt, der forværres af, at
regeringen har sat sig på de offentlige radio- og tv-stationer. I Rumænien betragtes pressen
faktisk som en trussel for nationen. I Ungarn vil regeringen gerne holde journalistikken
under nøje observation. EU's institutioner kan naturligvis ikke tolerere nogen som helst
regeringsindflydelse på medierne. Informationsfrihed er ikke en handelsvare, som
udelukkende kan vurderes ud fra markedsværdi. Det er snarere offentlighedens ret til at
danne sig sine egne synspunkter om politik, en regerings resultater og den offentlige
forvaltning.

Der kan ikke være tale om flere undskyldninger for EU's institutioner. Kommissionen skal
træffe nogle afgørende foranstaltninger for at styrke de fælleseuropæiske standarder. Ved
hjælp af kommissærens indgriben kunne vores medborgere i EU få sikkerhed for, at Europa
er et område med rettigheder og frihed.

Cecilia Wikström (ALDE).   – (SV) Fru formand! Lad os på dette sene tidspunkt på dagen
minde os selv om, at ytringsfriheden engang havde sin begyndelse i Europa. I mit hjemland,
Sverige, har vi holdt den i hævd siden 1766, da denne rettighed blev svensk lov, og den er
nu nedfældet i grundloven. Det har dog ikke kunnet hindre, at journalister og skribenter
er blevet udsat for forfærdelige ting som f.eks. mordforsøg, brandbomber og trusler. Dette
er ikke enestående for Sverige, idet man ser nøjagtig de samme voldsepisoder andre steder
i Europa.

Hvis vi ønsker, at Europa fortsat skal være et godt eksempel på vilkårene for presse- og
ytringsfriheden, er det uacceptabelt, at det ifølge den seneste rapport fra Freedom House
har vist sig, at der i tre lande i EU, nemlig Italien, Bulgarien og Rumænien, kun til dels er
ytringsfrihed. Og i Grækenland er der ifølge rapporten også problemer. Hvem ikke husker
ikke tydeligt de blanke avissider, vi så i Italien for et stykke tid siden, efter at journalister
og avisredaktører var blevet udsat for pres?

Vi skal værne om ytringsfriheden. Vi må aldrig glemme, at den frie kunst samt
ytringsfriheden første gang så dagens lys i de unge europæiske demokratier. I ethvert
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demokrati står det borgerne frit for at komme med kritik og danne sig sine egne meninger
om artikler og bøger, og vi må aldrig acceptere en situation, hvor folk bliver skræmt til
tavshed. Ytringsfriheden udgør selve rygraden i den union, som vi alle har til opgave at
tjene, og hvis idealer vi skal værne om og forsvare, især når de er under pres.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Fru formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Behovet for at beskytte ytrings- og pressefriheden er særdeles vigtigt og skal især i
vores tid og af to væsentlige årsager ses med nye øjne.

For det første har den teknologiske udvikling, sådan som vi allerede har hørt det, skabt nye
kommunikationsmidler. Vi har nu internettet, vi har blogs, vi har sociale netværk, vi har
internetradio, og vi har internet-tv. Dette er nye medier, som har haft stor betydning. Jeg
vil her gerne nævne, at en journalist og aktiv blogger blev myrdet i Grækenland for to en
halv måned siden.

Selv om disse nye medier har stor betydning, er de rammer, der skal gælde på området,
endnu ikke kommet helt på plads, hverken med hensyn til lovgivning eller adfærdskodeks.
Svaret fra Kommissionen selv er ofte, at vi alle sammen stoler på selvregulering for disse
mediers vedkommende. Det bliver efterhånden indlysende, at vi ofte i kraft af friheden for
disse medier, især muligheden for at optræde anonymt, ender med misbrug og i sidste
instans vildledende oplysninger til offentligheden.

Den anden årsag er, at forlagsvirksomhed og radio- og tv-virksomhed nu om stunder er
koncentreret i hænderne på nogle få, stærke virksomhedsgiganter, og som slutresultat
heraf må erhvervslivet, politikerne og ofte en hel regering bøje sig for disse giganters ønsker.
Afslutningsvis er det tydeligt, at vi ofte i ytringsfrihedens navn ender med at give den
politiske verden mundkurv på og give de aktive journalister, der objektivt set ikke kan
arbejde og informere deres publikum, mundkurv på.

Endelig ved vi, at vores beføjelser på EU-plan er begrænset. Vi kan naturligvis også selv
lægge pres på nogle parter – inden for visse rammer og i et miljø præget af bred opbakning
fra alle de involverede agenturer samt i et miljø, der vil tilvejebringe øjeblikkelige løsninger
for EU's medlemsstater, der er ved at komme ud af den største krise i de sidste 80 år.

Andrés Perelló Rodriguez (S&D).   – (ES) Fru formand! Det er rigtigt, at dette er en debat,
der foregår i hele verden, og det ville være en overdrivelse at sige, at der ikke er ytringsfrihed
i EU, men det er lige så sandt, at der er tilfælde, hvor retten til information og retten til
ytringsfrihed bliver knægtet, og det skal vi fordømme.

Jeg støtter og er enig med dem, der siger, at vi er nødt til at fokusere på de medlemsstater,
der krænker ytrings- og pressefriheden. Hvis vi skal tale om Italien, Ungarn og Bulgarien,
ja så må vi gøre det, og hvis vi skal tale om den skandaløse situation i Rumænien, ja så må
vi også gøre det. Vi siger måske, at der ikke er nogen juridiske beviser, men der er
tilstrækkelige oplysninger til, at vi skal reagere på baggrund af disse skandaløse sager, idet
dette ikke er nogen retsinstans, men et politisk parlament.

Jeg vil også gerne påpege, at der er demokratiske lande, hvor man har offentlige tv-kanaler,
der på grund af deres pluralisme har haft held til at opnå de højeste seertal – som det er
tilfældet i Spanien – men som eksisterer side om side med offentlige tv-kanaler i autonome
lokalsamfund – som f.eks. Madrid og Valencia, der tilsammen har et større areal og
befolkningstal end nogle af EU's medlemsstater – og disse kanaler er blevet overtaget af de
respektive regionale regeringer, og man manipulerer i høj grad med indholdet. Denne
manipulation er blevet indberettet af sammenslutninger, partier og fagforeninger, og der
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har været strømafbrydelser og tekniske uheld foranlediget af samarbejdsudvalgene som
reaktion på deres frygt for chikane. Man har – f.eks. på Canal Nou – vist sig at være villig
til at bortcensurere informationer om den største korruptionsskandale i Spanien –
Gürtel-sagen – fordi sagen vedrører den regering, der driver kanalen, mens historien den
pågældende dag var topnyheden på de offentlige tv-kanaler, og man krænker ganske
skandaløst journalisternes og seernes rettigheder.

Dette er tingenes tilstand i EU – i regionen Valencia og regionen Madrid – og foregår på
Telemadrid og Canal Nou (dvs. "Kanal 9").

Der er altså to tv-kanaler – og jeg lover at komme med beviser på dette – som agerer uden
om Lissabontraktaten og omgår EU's charter om grundlæggende rettigheder, fordi de
løbende overtræder artikel 11, og jeg beder kommissæren om at tage dette med i
betragtning.

Jeg taler med store bogstaver og fordømmer disse ting, og jeg anmoder kommissæren og
Kommissionen om, at man beder om at få oplysninger i sagen, fordi en demokratisk
medlemsstat og en demokratisk union ikke kan leve med den slags dårlige opførsel.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (EN) Fru formand! Det er af helt afgørende betydning,
at vælgerne er velinformeret om aktuelle sager. Information virker fremmende på borgernes
interesse i offentlige spørgsmål og giver et større engagement. Vi har som politikere brug
for ens vilkår, hvis vores forskellige budskaber skal have en fair chance for at brænde
igennem hos offentligheden. Desværre er det i dag sådan, at de kommercielle medier i
stadig større grad vælger blot at underholde vælgerne. De får derfor en begrænset
nyhedsdækning af igangværende sager. Det falder dermed i vores offentlige mediers lod
at gøre mere og mere med hensyn til information og undervisning.

Det er farligt, at visse partier og politikere fortsat forsøger at opnå kontrol over de offentlige
medier. Dette sker i mange medlemsstater – Italien, Ungarn, Rumænien og Frankrig, for
blot at nævne nogle få. Vi skal kæmpe imod denne tendens. Siden 1989 har Europarådet,
der allerede er blevet nævnt under vores forhandling, spillet en fremragende rolle med
hensyn til at fastsætte standarder for frie og objektive offentlige medier i Europa. Disse
standarder fra Europarådet skal håndhæves i alle medlemsstater, både i de tidligere
kommunistlande i Østeuropa samt i Vesteuropa.

Vi skal her i Parlamentet arbejde tættere sammen med vores naboer her i Strasbourg om
dette spørgsmål. Regeringerne i medlemsstaterne har ansvaret for at sikre, at public
service-medierne bevarer deres uafhængighed og deres evne til at formidle objektiv
information, og vi skal her i Parlamentet fortsat overvåge, hvor godt de opfylder denne
public service-forpligtelse.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Fru formand, fru kommissær! Det er særdeles
foruroligende, at de lande, der som allerede nævnt i aften oftest omtales som de
EU-medlemsstater, hvor menings- og pressefriheden, som er blandt de grundlæggende
værdier i EU, bliver overtrådt, var Rumænien, Italien, Bulgarien og desværre mit hjemland,
Ungarn. Kommissionen kan ikke slippe for at skulle undersøge, hvorvidt medlemsstaterne
overholder denne grundlæggende rettighed i EU. Kommissionen skal drage omsorg for,
at denne rettighed overholdes, den skal overvåge situationen for at sikre, at der ikke opstår
en ejermæssig monopolsituation i medlemsstaterne – som i Italien med Berlusconis
medieimperium, hvilket er en situation, der er ved at gentage sig i Ungarn med opkøbet
af RTL Klub, og det bør ikke være muligt at udpege partikolleger til at lede offentlige
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medieorganisationer. Kommissionen skal give sin mening til kende om disse sager og
overvåge dem.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg
vil gerne takke kommissæren for hendes velafvejede rapport.

Vi venter med stor interesse på, at de objektive indikatorer for mediepluralisme bliver
defineret. Vi venter på definitionen både som parlamentsmedlemmer og som italienere,
eftersom vi er helt på det rene med, i hvilket omfang mediepluralismen, -friheden og
-uafhængigheden er garanteret i Italien. Det vil derfor være prikken over i'et at få nogle
indikatorer, der også overbeviser den italienske venstrefløj om dette, for hver fjerde eller
femte måned kommer de med de samme argumenter, og de får altid en afstemning, som
jeg vil postulere, ikke er alt for fordelagtig for deres sag.

De fleste af aviserne i Italien hører til på venstrefløjen, og de angriber uafbrudt regeringen
og laver propagandaarbejde for oppositionen. I Italien har venstrefløjen siddet på og med
militær præcision fordelt de offentlige poster i offentligt finansierede statslige tv-kanaler,
der er en hyggeklub for centrum-venstre-partierne. Hver eneste dag og hver eneste uge
bliver regeringen og premierministeren i Italien tilsvinet på public service-kanalerne. Hvis
så en politisk repræsentant for centrum-højre ind imellem skulle begå den fejl at stille
spørgsmål til aviserne, hører man en klagesang om, at informationsfriheden bliver truet.

Der sker også andre ting i Italien. Udskrift af telefonaflytninger i forbindelse med en retlig
undersøgelse, bliver jævnlig offentliggjort, selv når de absolut intet har med undersøgelsen
at gøre. Denne praksis medfører, at man udbreder visse oplysninger, og det er i så høj grad
en overtrædelse af borgernes privatliv, at nogle repræsentanter for venstrefløjen for et par
år siden protesterede imod denne praksis. I juni 2007 sagde Massimo D'Alema: "Det er
højst upassende, når man ser advokater tage notater af det, der er blevet sagt, og derefter
gå videre til journalisterne med det. Det er ligesom en arabisk suk." I marts 2007 sagde
Antonio Di Pietro: "Anvendelsen af telefonaflytninger bør reguleres, og der bør indføres
sanktioner for at værne om privatlivets fred." I februar 2008 sagde Walter Veltroni: "Det
demokratiske parti går ind for et totalt forbud mod offentliggørelse af udskrifter af
telefonaflytninger, indtil de forberedende retsmøder er ovre."

Men hvis den italienske regering skulle driste sig til at foreslå parlamentet en lov, der også
regulerer retten til privatlivets fred og pålægger sanktioner på dem, der overtræder loven
om offentliggørelse af udskrifter af telefonaflytninger, ville hele den venstreorienterede
presse fare i flint og råbe, at det er en skandale, og dette ville blive gentaget meget højt af
den sædvanlige flok på den yderste venstrefløj i Europa.

En række venstreorienterede aviser i protest mod "mundkurvsloven" deres forside være
blank. Det var dog kun den første og anden side, der var blank, idet man på bagsiden som
sædvanlig havde trykt annoncer. Vi råder derfor denne venstrefløj, der ikke kan finde sine
egne ben og hvert halve år fortæller, at informationsfriheden ikke findes, til at tage den
med ro og finde noget mere alvorligt at tale om.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Fru formand, fru kommissær! Jeg vil gerne sige tak, fordi
jeg fik ordet, og jeg er også taknemmelig for, at Kommissionen anser spørgsmålet om
ytringsfriheden og den dertil knyttede pressefrihed, som er grundlæggende
menneskerettigheder, for at være et så altafgørende spørgsmål, og at den beskæftiger sig
med dette spørgsmål på en velafvejet måde. Indtil videre har jeg her i aften hørt forvirrede
forklaringer, skjulte hentydninger og desværre også beskyldninger.
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Jeg vil gerne have lov til at give kommissæren nogle pålidelige oplysninger om den nye
ungarske medielov. Alle politiske partier var enige om, at loven fra 1996 var særdeles
utidssvarende. Den nye regering fremsatte sit forslag til en medielovpakke i det ungarske
parlament med henblik på at etablere en klar struktur og et gennemsigtigt finansielt grundlag
for mediebestemmelserne. Hvordan forsøger regeringen så at opnå dette? Ved f.eks. at
forhindre økonomisk spild af statens midler. Ved at løse strukturelle problemstillinger.
Ved at gøre mediesystemet gennemskueligt. Hvordan gør man så det rent praktisk? Ved
at reducere antallet af partipolitisk udpegede medlemmer til en femtedel. Eller endog ved
at stille de nationale medier og telekommunikationsmyndigheden til ansvar over for
parlamentet. Eller ved at afgive en erklæring om pressefriheden og beskytte journalisters
uafhængighed. Eller endog ved at sikre fortrolighed for de kilder, som dybdeborende
journalister benytter, samtidig med at man beskytter de grundlæggende
forfatningsrettigheder.

Det kan imidlertid godt være, at den tidligere regerings interesser vil lide skade. Nogle vil
måske endda begynde at cirkulere ondsindede rygter. Sandheden er, at der forud for lovens
forelæggelse havde været et langvarigt forløb. Desuden er loven heller ikke færdigbehandlet
endnu, idet parlamentsforhandlingerne om den først begynder i næste uge. Kommissionen
har et stort ansvar. Dette spørgsmål skal tages alvorligt, og det er også rigtigt, at der som
nævnt er brug for en ensartet, gennemsigtig og pålidelig vurdering. Upræcise forklaringer
og hentydninger er farlige og har en skadelig påvirkning for nationalstaterne.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Fru formand! Det fortræffelige ved ytringsfriheden
som nedfældet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder behøver vist ikke
længere nogen begrundelse.

Retten til information og adgangen til information – ud fra flere forskellige kilder – er
hjerteblod for den demokratiske proces. Det gør, at borgerne frit kan danne sig en mening,
og at medierne kan sikre, at de kan spille rollen som partnere i den dialog, der udspiller sig
mellem borgerne og magthaverne.

Det, der så kendetegner medierne, er deres neutralitet, objektivitet og præcision. Det er
imidlertid ikke længe siden, at medierne og pressen i mit hjemland, Bulgarien, havde til
formål at tjene et ideologisk styre, som vi alle sammen fordømte i 1989. 20 år senere er
arven her stadig, men der er sket fremskridt, og det er vigtigt, at der er advarselssignaler,
som giver os mulighed for fortsat at være på vagt og ikke holde op med at fokusere på det
essentielle.

Jeg vil gerne tage tre punkter op her. For det første skal det sikres, at ytrings- og
mediefriheden er garanteret. Dette er imidlertid en proces med en dobbeltbetydning. Frihed
skal ikke være til skade for andres frihed. Det er efter min opfattelse et vigtigt element i
relationerne mellem medierne og privatpersoner, at man bygger på og arbejder ud fra nogle
rammer, hvor der hersker gensidig tillid og respekt.

Dernæst sikrer medierne i deres rolle som den "fjerde statsmagt" demokratisk kontrol.
Denne kontrol skal dog være ledsaget af kildeverificering og gennemsigtighed, hvorved
man undgår, at medierne bliver udnyttet til virksomhedsmæssige, kommercielle,
økonomiske eller politiske formål. Kildepålidelighed, gennemsigtighed med hensyn til
medieejernes indtægter og objektiv informationsformidling kan kun føre til fremskridt for
vores samfund.
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Endelig skal vi holde os journalisternes rolle for øje. Respekt for professionel etik,
uafhængighed og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder er værdifulde indikatorer
for alle journalister, der anser sig selv for at være professionelle. Medierne i dag skal bl.a.
have som mål at forhindre standardisering og bekæmpe overinformation, der ofte har
beklagelige konsekvenser.

Afslutningsvis er frihed ikke det samme, som at underkastelse er omfattet. Når medierne
underkaster sig love i form af læser-, lytter- og seertal, store monopoler, afpolitisering af
væsentlige spørgsmål og overpolitisering af samfundsmæssige spørgsmål, står dette således
i kontrast til den rolle medierne har som videreformidler af frie oplysninger – uden at være
afhængig af nogen interesser bortset fra fællesskabets interesser.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Fru formand! Vi erkender alle, at pressefriheden er en af de
grundlæggende rettigheder, som et demokratisk samfund giver borgerne. Vi har også taget
ytringsfriheden med blandt de demokratiske kriterier, som enhver medlemsstat eller ethvert
kommende EU-medlem skal vedtage, nemlig at garantere respekt for pressefriheden.

Som jeg også har tilkendegivet ved andre lejligheder, giver jeg min uforbeholdne støtte til
absolut pressefrihed. Men med denne frihed følger det størst mulige ansvar for, at
redaktionerne formidler de rette oplysninger til offentligheden. Vi drøfter i dag også
forholdene i nogle lande i Østeuropa, og jeg kan redegøre for situationen i Rumænien.

De store medievirksomheder tilhører oppositionen eller forretningsfolk, der støtter
oppositionen. Det mest åbenlyse eksempel herpå er den seneste præsidentvalgkamp, hvor
den siddende kandidat, Traian Băsescu, blev angrebet i det meste af pressen.

Dette fortsætter oven i købet i dag – og sker daglig. Dette kan kun accepteres, hvis sandheden
kommer frem, idet bevidste kampagner, medieafpresning, krænkelse af personligt image...

(Formanden afbrød taleren)

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Fru formand! I Rumænien befinder pressen, der er den fjerde
statsmagt i enhver demokratisk stat, sig i en smertefuld krise. Der er sat en rekord, som
næsten ikke kan slås. Der er indtil videre afskediget omtrent 6 000 journalister i den
rumænske presse, idet mange aviser og blade må lukke og slukke.

Hvordan har dette kunnet ske? Det er et resultat af intimiderende tiltag fra magthavernes
side, f.eks. at aviskampagner erklæres for at udgøre et svagt punkt for den nationale
sikkerhed, og af, at den rumænske regering har taget initiativ til, at alle medieansatte, der
er dårlig lønnet, skal betale mere i skat. Der er også et andet aspekt, som også
generalsekretæren i Det Internationale Journalistforbund, Aidan White, bemærkede, og
jeg citerer: "Rumænsk journalistik holdes i et jerngreb som følge af landets økonomiske
problemer og arbejdsgivernes grådighed".

Fremtiden for dette erhverv er i alvorlig fare. Arbejdsgiverne og myndighederne skal straks
vedtage foranstaltninger for at redde den professionelle journalistik. Kun tiltag på EU-plan
kan stadig nå at redde pressen i Rumænien.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Fru formand! Der var, syntes jeg, en mærkelig mangel på
engagement i forbindelse med kommissærens indledende bemærkninger. Kommissionen
er naturligvis traktatens og alle de deri indeholdte princippers vogter, men det ville man
oprigtig talt næppe have troet ud fra det, hun sagde.
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I forbindelse med denne forhandling har vi hørt eksempler på dårlig praksis fra hele Europa.
I mit hjemland, Det Forenede Kongerige, ejer Rupert Murdoch via News International en
alt for stor del af medierne. Hvis en politiker søger magten, vil man have tendens til ikke
stille alt for store spørgsmålstegn ved det for ikke at lave for meget røre i andedammen.

Og med hensyn til situationen i Italien: Hvis en premierminister ejer en væsentlig del af
medierne, og det så ikke er overgreb ifølge traktatens principper, hvad er så?

Hvordan kan vi fordømme dårlig praksis andre steder, hvis vi ikke sikrer, at vores egen
praksis er så god som overhovedet muligt?

Nu er der jo grænser for Kommissionens beføjelser, for dens juridiske kompetenceområder.
Men kommissæren er ikke nogen bureaukrat. Hun er leder, hun har noget at skulle have
sagt, og dette er et tidspunkt, hvor stemmen kan hæves med henblik på at sætte nogle
mennesker i forlegenhed, gennemtvinge ændringer og gribe til handling for frihedens
skyld.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Fru formand! To små magiske ord har vundet indpas i
vores samfund. Udtrykket "politisk korrekt" er nært forbundet med ytringsfriheden. Det
er et tegn på en vis form for selvregulering, når man udtrykker sine meninger. Det anvendes
ikke alene af journalister, men også af politikere, kunstnere og selv almindelige borgere.

I vores samfund betyder udtrykket "politisk korrekt" ikke, at man respekterer den anden
persons mening, men at man deler flertallets mening. Dette udgør en stor fare for vores
demokrati og vores kultur.

Desuden tror jeg på, at man skal respektere ytringsfriheden, men ytringsfriheden betyder
ikke, at man skal sprede forkerte oplysninger, løgne og ærekrænkelser, sådan som det ofte
sker. Jeg har personlige erfaringer med dette. Borgerne har ikke alene ret til information,
men til information, der er sand.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Fru formand! Jeg vil fortsætte med kritikken af
Kommissionen. Vi har hørt nu her i dag en stribe eksempler på, at magten, at lovgivningen
har sat ind mod den presse, der er kritisk mod magten. Det må i hvert fald være noget, der
berører Kommissionen. Jeg er medlem af Udvalget for Andragender, og der har vi faktisk
hørt Kommissionen sige, at den ikke havde ansvar for, når der skete krænkelser af de basale
rettigheder i medlemslandene. Det kom ikke Kommissionen ved. Det er blevet hårdt
kritiseret fra udvalgets side, og når der er blevet vedtaget beslutninger her i Parlamentet.

Jeg vil blot gøre kommissæren opmærksom på, at Københavnskriterierne ikke er forbeholdt
lande, der skal optages i EU. Det var der også et medlem af Kommissionen, der sagde til os
i Udvalget for Andragender. Københavnskriterierne gælder alle – også medlemmerne i EU.
Vi vil bede Kommissionen om fremover at være mere opmærksom og meget stærkere i
disse situationer.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Der kan ikke være nogen tvivl om, at forhandlingen i dag er en gentagelse, om end en
nedtonet gentagelse, af det, der skete i oktober 2009.

Pressefrihed: Selv om vi skjuler os bag en betænkning, hvor man taler om muligheden for
at skabe et offentligt rum i Europa, fortsætter vi i bund og grund i det uendelige med at
drøfte det, der sker i Italien.
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Kommissæren nævnte meget klart og tydeligt, at pressefriheden ikke er blevet krænket i
medlemsstaterne. Hun sagde også, at der vil blive anvendt specifikke og objektive indikatorer
til at måle resultaterne i pressen på dette område, men først og fremmest skal vi huske på,
at betænkningen – og dette er det eneste positive aspekt deri – specifikt og åbent også drejer
sig om de lokale medier.

Hvis vi kan finde ét positivt aspekt i den foreliggende betænkning, er det nok dette. På alle
andre måder er der nærmest tale om intetsigende sniksnak og overvejelser, som ikke er
meget værd i en situation, der kræver en anden type reaktion fra Parlamentets side.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Jo mere modent et samfund er, jo større er
ytringsfriheden, og jo større er pressefriheden, men den utopiske forestilling om total frihed
vil aldrig kunne blive til virkelighed, så længe menneskets natur er, som den nu er.

For det første vil regeringer, for så vidt de kan slippe af sted med det, forsøge at kontrollere
de budskaber, som medierne formidler. Der har her i aften været nævnt en masse eksempler
herpå. Det vil ikke ændre sig fremover.

For det andet vil medieejerne og de enkelte redaktører også forsøge at afspejle deres
dagsorden i de budskaber, de offentliggør, og hver enkelt journalist har intet andet valg
end at indordne sig eller miste sit job.

Så har vi den anden side af sagen, hvor skruppelløse journalister bedriver deres virke på
det grundlag, at sandheden aldrig må stå i vejen for en god historie.

Dette er et mangesidigt problem. Det er et problem, der aldrig vil forsvinde. Det er en kamp,
der konstant skal kæmpes. Kampen skal kæmpes for altid, for ellers vil den aldrig blive
vundet.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne henvise til og tage
kraftig afstand fra overgrebet mod avisen Egunkaria i Baskerlandet. I fuldstændig strid med
lovene og forfatningen i Spanien blev en avis i 2003 ulovligt lukket på grund af forfølgelse
af et sprogligt og kulturelt mindretal og i et forsøg på at lave en sammenkædning mellem
det baskiske sprog og terrorisme, som de fleste baskere afviser. Journalisterne og læserne
blev frataget deres mest basale rettigheder. Dette er syv år senere blevet bekræftet i en
retssag og en dom.

I hele denne periode og efter dommen har Kommissionen og EU hele tiden forholdt sig
tavs. Denne adfærd gør, at der nemt kommer flere arbitrære love. Kommissæren skal derfor
gøre en mere proaktiv og dristig indsats, således at EU er troværdig med hensyn til at være
traktaternes vogter.

Traktaten og loven overtrædes systematisk i Europa, sådan som vi har set i dag. Jeg anmoder
hende derfor om at være mere proaktiv.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Fru formand! Alle indlæggene i dag har vist, at presse- og
ytringsfrihed er af helt afgørende betydning i vores samfund her i Europa, ligesom de jo
helt sikkert også er på verdensplan.

Der er imidlertid efter min mening en forpligtelse, der går stik imod disse frihedsrettigheder,
nemlig forpligtelsen til også at beskytte rettighederne for de personer, der skrives om.
Medierne i dag har utrolig stor magt, især som følge den moderne teknologi. Det er vores
pligt også at tage hensyn til dem, der bliver omtalt i medierne.
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Det er en vanskelig balance og en udfordring, men vi skal tage udfordringen op, og vi skal
tage den op ved at sørge for passende retssikkerhed, som vi her i Parlamentet og EU's
institutioner kan tilvejebringe, og som derefter kan viderebringes til medlemsstaterne.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det at udtrykke sine egne
idéer og synspunkter uden at krænke andres rettigheder og værdighed er en af de
grundlæggende frihedsrettigheder i demokratiske samfund.

Men de angivelig frie medier behandler desværre ikke altid de politiske partier og politikerne
på samme måde. Det ved vi jo selv noget om, fordi medierne skriver meget lidt om det, vi
gør i Parlamentet.

Til trods for beskyldningerne om en snæversynet og lukket venstrefløj er pressefriheden i
Italien garanteret via et utroligt væld af lokale og nationale medier. De personer, der siger,
at premierministeren kontrollerer de medier, som ejes af hans familie, efter hans
forgodtbefindende, lyver, og de ved godt, at de lyver. Jeg er forbavset over, at
parlamentsmedlemmer, der er juridiske eksperter, kan beskylde den italienske regering for
at overtræde Romtraktaten og muligvis endda Lissabontraktaten, men at de så ikke gør
brug af det vigtigste instrument i forbindelse med sådanne overtrædelser, dvs. anvendelse
af de juridiske organer i EU.

EU skal efter min mening nedsætte et uafhængigt etisk udvalg for at få fastlagt
pressefrihedens tilstand i samtlige 27 medlemsstater, således at vi én gang for alle kan få
lukket munden på dem, der spreder rygter i form af ikkeeksisterende sandheder.

Neelie Kroes,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er blevet kritiseret
for ganske mange ting i mit lange liv, men aldrig nogensinde for ikke at udvise engagement,
så det er første gang.

Men jeg er alligevel glad for alle indlæggene, og jeg er godt klar over, at jeg på det punkt
har slået formanden med hans tale om situationen i Unionen her til formiddag. Der har
været så mange indlæg i aften, og det er jeg som sagt glad for.

Jeg har lyttet til indlæggene. Dette er faktisk et godt eksempel på ytringsfriheden, og jeg er
glad for at være i et parlament, der ikke alene tolererer ytringsfrihed uden for Parlamentet,
men også forsvarer den indadtil.

Når det så er sagt, har vi meget til fælles. Vi er begge – og ikke alene Kommissionen –
traktatens vogtere, så det er helt på sin plads, at vi har denne forhandling her, og at vi bør
være helt ærlige over for hinanden med hensyn til at udlede, hvad der står på spil.

Og alligevel kunne jeg med mange af de parlamentsmedlemmer, der havde ordet i aften,
ikke lade være med at tænke over situationen i deres hjemlande, som de kender bedst. En
af de ting, der gør indtryk på mig, er faktisk, at ganske mange parlamentsmedlemmer er
fra unge demokratier, og det synes jeg er et advarselssignal.

Man har i de lande kæmpet for ytringsfriheden, og man har kæmpet for mediepluralisme,
og det skal vi holde os for øje, dvs. at man ikke skal tage et gode som dette for givet, men
at man skal forsvare det, og hvis det ikke er udtryk for engagement, så vil jeg da gerne med
ud og have en lille én efter dette møde og have forklaret, hvordan man så definerer ordet
engagement.

Når det så er sagt, vil jeg også gerne understrege, at det, Sofia in 't Veld nævnte, faktisk er
sandt. Jeg er på dette punkt virkelig som en åben bog, og jeg er stolt over at være som en
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åben bog. Det betyder ikke, at man altid 100 % kan gøre det på den måde, Parlamentet
foreslår, for vi er faktisk også ved at finde ud af, hvad der er det bedste i Europa, og hvilken
vej det er bedst at gå.

For at afslutte aftenens forhandling vil Kommissionen gerne henvise til, at der i den første
sætning i den nye artikel 2 i EU-traktaten står anført, hvilke værdier EU bygger på, og dem
skal medlemsstaterne respektere, og dem skal medlemsstaterne fremme. Disse værdier er:
respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt
for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører et mindretal.

EU og medlemsstaterne er forpligtet til at respektere disse værdier. Jeg er helt og aldeles
sikker på, at ingen her i salen er imod den holdning, for ellers ville man jo ikke være medlem
af Parlamentet, og opremsningen i den første sætning i den pågældende artikel er ikke
alene oplysende, men rummer også to konkrete aspekter.

For det første er respekt for disse værdier og forpligtelsen til i fællesskab at fremme dem
på EU-plan to betingelser for at kunne blive optaget i EU som fastsat i artikel 49 i TEU, og
som nogle indlægsholdere netop nævnte, er det, når vi vurderer, om et kandidatland kan
blive en del af familien, også noget, der gælder for de lande, som allerede er en del af familien.

For det andet kan en overtrædelse af værdierne udløse den advarsels- og sanktionsprocedure,
der er fastsat i artikel 7.

Den operationelle karakter, som opremsningen af værdier har, forklarer hvorfor listen er
så kort. Kun de vigtigste grundliggende værdier med et veldefineret juridisk indhold er
taget med. Omvendt præciseres det i den anden sætning i artikel 2, hvilke karakteristika
der skal gælde for den europæiske model: pluralisme, forbud mod forskelsbehandling,
tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd – og disse
karakteristika gør det nemmere at anvende og fortolke værdierne.

Det ville nu være problematisk, hvis der som følge af de begivenheder, der er berettet om
i dag, var overhængende fare for, at de i artikel 2 anførte værdier ikke blev respekteret. Jeg
mener ikke, at disse episoder har noget tværnationalt aspekt, der ville kunne retfærdiggøre
et indgreb fra vores side på nuværende tidspunkt.

Kommissionen, herunder især mig selv som næstformand med ansvar for den digitale
dagsorden og medierne, vil fortsat være på vagt og vil forsvare pressefrihed,
mediepluralisme, journalisters ret til at yde kildebeskyttelse og mediernes evne til at
undersøge korruption og magtmisbrug.

Jeg mener, at kvalitet og dybdeborende journalistik, den skrevne presse og samt
nyhedsmedier er et væsentligt træk ved europæisk politisk kultur og demokrati.

Lad mig til sidst blot sige, at jeg virkelig ser frem til at læse den betænkning fra ordføreren
her i Parlamentet, som blev omtalt af Ivo Belet. Jeg er helt på det rene med
udviklingstendenserne i forbindelse med Parlamentets betænkning, og jeg ser yderst positivt
på den og ser frem til resultaterne.

Når det så er sagt, vil jeg gerne afslutningsvis forsikre Parlamentet om, at jeg har lyttet
omhyggeligt til alle indlægsholderne, og når jeg sammen med mine kolleger reflekterer
over de næste tiltag, er jeg parat til at fortsætte denne forhandling med Parlamentet, så jeg
ser frem til at vende tilbage og fortsætte denne forhandling.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.
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Dette punkt på dagsordenen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Carlo Casini (PPE),    skriftlig. – (IT) Det står hævet over enhver diskussion, at medierne
skal være frie, og ingen kan i et demokratisk samfund betvivle behovet for, at medierne
skal være uafhængige og pluralistiske.

I et informationssamfund som vores bliver det imidlertid stadig mere indlysende, at
uafhængighed ikke er ensbetydende med, at der ikke er nogen som helst regler, og det ikke
er tilstrækkeligt at have pluralisme som værdi. Mediernes magt i et informationssamfund
er i virkeligheden en statsmagt, og Montesquieu ville, hvis han havde levet i dag, have
forsøgt at skabe balance mellem denne magt og de øvrige statsmagter, dvs. den lovgivende,
den udøvende og den dømmende magt. Disse tre traditionelle statsmagter skal også være
uafhængige, men der er fastlagt en gensidig grænse mellem dem. Så vidt jeg kan se, er dette
problem ikke blevet undersøgt til bunds.

Jeg vil nøjes med at komme med to bemærkninger. Journalisters ret til frihed er en
menneskeret, der mindst svarer til enhver borgers ret til værdighed og privatlivets fred.
Der er derfor også en forpligtelse til at have et kontrolsystem på plads. Den dømmende
magt skal være præget af gennemsigtighed, men nogle gange skal en efterforskning foregå
i dybeste hemmelighed i de indledende faser, hvis sandheden skal for en dag – både for
retfærdighedens skyld og derfor i sidste ende for samfundets skyld. Disse to aspekter bliver
efter min mening altid negligeret i vores forhandlinger. Med dette indlæg har jeg forsøgt
at få dem frem i lyset.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Jeg tror ikke, der er et eneste medlem af
Parlamentet, som ville anfægte behovet for ytringsfrihed og en fri presse. Dette er til syvende
og sidst en grundlæggende rettighed, der er kodificeret i EU's charter om grundlæggende
rettigheder (artikel 11). Jeg vil også gerne sige, at der siden sidste år er kommet et uofficielt
europæisk charter om pressefrihed, hvilket Kommissionen glædede sig over, og hvor
journalister kræver, at regeringerne i de europæiske lande overholder de principper, der
beskytter dem og deres arbejde – lige fra forbuddet om censur til sikring af personlig
beskyttelse af journalister. Det er efter min mening dog kun den ene side af det overordnede
problem. Den anden side er mediernes stadig stigende brutale magt, journalisters storstilede
ligegyldighed over for grundlæggende etiske standarder, deres mangel på ansvarsfølelse
over for det frit talte ord og deres pseudouafhængighed, som er styret af mediebaronernes
økonomiske og politiske interesser. Stort set den samlede presse i Den Tjekkiske Republik
– lige fra regionale til nationale aviser – ejes af udenlandske koncerner, der helt uden skrupler
og gennem deres medier blander sig i politiske forhold i landet. Interesserer det nogen af
de ansvarlige personer i EU? Jeg tvivler på det. Vi bliver ved med at formulere smarte slagord
og udtryk, samtidig med at virkeligheden går sin skæve gang.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Alt i alt er der blevet talt og skrevet alt for
meget om ytrings- og pressefrihed. Størstedelen af medlemmerne går ind for de
demokratiske værdier og muligheden for, at alle kan sige deres mening om problemer og
de personer, der er skyld i dem. Men der er situationer, hvor journalister jagter de billige
sensationshistorier og glemmer alt om faglig etik. Og så er der tilfælde, hvor journalister
for pengenes skyld er villige til at fremsætte injurier og blande sig groft i andre menneskers
personlige liv. Vi skal ikke alene drøfte situationer, hvor pressen bliver udsat for tvang,
men også det ansvar, der påhviler den enkelte for injurier og ærekrænkelse. Der findes et
russisk ordsprog om, at det eneste, der er værre end døden, er tabet af ens gode navn. Det
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er den dag i dag fortsat det grundliggende princip for mange mennesker. Jeg foreslår derfor
følgende tilgang i forbindelse med begrebet "journalist": 1) Udtrykket "journalist" bør
reserveres til dem, der ikke har besudlet dette store kald ved at benytte sig af løgnagtige
materialer betalt af tredjepart, 2) der skal udarbejdes en definition for de personer, som
bedriver negativ PR-journalistik, 3) det skal understreges, at ytringsfriheden ikke omfatter
frihed til at fremsætte ærekrænkende og injurierende udtalelser, og 4) journalister skal være
værdige til at bestride det store kald, det er at være "medlem af den fjerde statsmagt". Ellers
bliver alle beslutninger og alle betænkninger om pressefrihed en ren farce.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det er ganske almindeligt, at der i EU bliver sagt
en hel del om frihed. Men virkeligheden ser – desværre – noget anderledes ud.
Ytringsfriheden og især pressefriheden er i fare og vil snart blot være nogle ord på et stykke
papir.

I Tyskland har udtalelserne fra Bundesbank-bestyrelsesmedlemmet, Thilo Sarrazin, om
muslimske indvandreres manglende integration f.eks. ført til en kampagne fra politisk
korrekte farisæeres side, selv om det meste af det, tyskeren hr. Sarrazin sagde, er sandt og
bliver bekræftet af statistikkerne og iagttagelser i hverdagen. Ja, man går endda så vidt, at
man opfordrer til, at socialdemokraten bliver fritaget for sit embede. Enhver, der giver
udtryk for en uønsket holdning, vil altså via den moderne inkvisition få sin borgerlige
eksistens tilintetgjort – en form for adfærd, som man egentlig plejer at se i diktaturstater.

Der er også andre farlige trusler mod ytrings- og pressefriheden i EU, anført af det såkaldte
agentur for grundlæggende rettigheder. Der må nemlig kun skrives positive rapporter om
indvandrere, og problemer som f.eks. misbrug af asylbehandlingssystemet eller kriminalitet
begået af personer, der ikke er statsborgere, skal – fordi de er i modstrid med den højt
besungne multikulturelle idyl – så vidt muligt ties ihjel. Hvis en privat tv-station sådan som
i Sverige nægter at vise en reklame for et demokratisk højrefløjsparti i en valgkamp på
grund af påståede antimuslimske sympatier, er denne handling ikke blot selvcensur, men
er også en manipulation af en valgkamp.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) En fri, pluralistisk og uafhængig presse er et
centralt element i et demokratisk samfund. De rumænske medier er i år 2010 udsat for
restriktioner som følge af et negativt økonomisk klima – i et land, hvor en fjendtlig holdning
over for journalister og unøjagtigheder, som bevidst er blevet fremprovokeret, er blevet
ophøjet til regeringspolitik. Som følge af den aktuelle økonomiske krise er der blevet
afskediget over 4 000 ansatte i mediebranchen, snesevis af aviser og blade har måttet lukke,
og reklameindtægterne er styrtdykket. Alle disse faktorer har gjort medierne modtagelige
over for politisk og økonomisk pres. Forudindtagethed og manglende objektivitet har
reduceret befolkningens tillid til pressen. Eftersom alle mediebestemmelserne i EU, der
foreskriver respekt for retten til ytrings- og informationsfrihed, ikke finder anvendelse efter
hensigten, opfordrer jeg medlemsstaterne og Kommissionen til at overvåge dette aspekt
nøje.

Emil Stoyanov (PPE),    skriftlig. – (BG) Jeg vil gerne takke ordføreren for den gode indsats,
han har ydet vedrørende den foreliggende betænkning, der handler om et særdeles vigtigt
spørgsmål i forbindelse med arbejdet i EU's institutioner og medierne. Relationerne mellem
Parlamentet og medierne har altid været meget kompliceret, og det er i den forbindelse
overordentlig vigtigt at finde en balance, så begge parter kan udføre deres arbejde effektivt.
Jeg vil gerne takke hr. Løkkegaard og hans kolleger fra Kultur- og Uddannelsesudvalget for
at have accepteret mine to forslag om at gøre akkediteringsproceduren for journalister i
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Bruxelles lettere (punkt 24) samt mit andet forslag om betydningen af private radio- og
tv-stationer, der sammen med public service radio- og tv-stationer er en nøgleressource
for nyhedsdækningen af EU-stof og kan bidrage til at udvikle informationsstrømmen i
Europa (punkt 26), hvormed oplysningerne bliver lettere tilgængelige for borgerne. Jeg
tror, at EU's institutioner skal gøre en indsats for at gøre akkrediteringen af journalister i
Bruxelles lettere og bidrage til et bedre samarbejde mellem både public service og private
radio- og tv-stationer. Dette vil sætte os i stand til at øge de europæiske borgeres forståelse
for opgaverne og politikkerne i EU's institutioner.

17. Forskelsbehandling af homoseksuelle par, der er gift eller har indgået registreret
partnerskab (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling om:

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen om forskelsbehandling af homoseksuelle par,
der er gift eller har indgået registreret partnerskab, af Cornelis de Jong og Eva-Britt Svensson
for GUE/NGL-Gruppen, af Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek
for Verts/ALE-Gruppen samt af Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld og
Sirpa Pietikäinen (O-0081/2010 – B7-0451/2010),

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen om gensidig anerkendelse af ægteskaber og
registrerede partnerskaber indgået mellem personer af samme køn af Claude Moraes,
Michael Cashman og Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen (O-0117/2010 –
B7-0459/2010),

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen om diskriminering af par af personer af samme
køn, fri bevægelighed, LGBT-rettigheder og en EU-køreplan af Sophia in 't Veld, Renate
Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro
og Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen (O-0118/2010 – B7-0460/2010).

Cornelis de Jong,    forslagsstiller. – (NL) Fru formand, fru kommissær! Min partner og jeg
har boet sammen i over 21 år. Vi benyttede os for nylig af den mulighed, der er i
Nederlandene for at få vores partnerskab registreret formelt. Det betyder, at vi i
Nederlandene nyder godt af nøjagtig de samme rettigheder som gifte heteroseksuelle par.
Og for øvrigt kunne vi have valgt ægteskab i stedet, da dette også er en mulighed for par
af personer af samme køn i Nederlandene.

Lad os antage, at jeg beslutter at tage til Polen for at arbejde, og at min partner tager med
mig. Vi ville i så fald ikke længere blive betragtet som et par, da Polen endnu ikke anerkender
partnerskaber mellem personer af samme køn. Ved at gøre brug af EU's ret til arbejdskraftens
frie bevægelighed ville det altså betyde, at vi mistede en række grundlæggende rettigheder,
f.eks. med hensyn til social sikring og pensioner. Mens gifte heteroseksuelle par ganske
enkelt kan bibeholde deres status, kan par af personer af samme køn altså ikke gøre det.
Retten til fri bevægelighed er således begrænset. Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre gør sig ikke til talsmand for, at Kommissionen skal
fremlægge forslag til harmonisering af familieretten på dette område. Det er og bliver en
sag for medlemsstaterne. Men det, vi gør, er at anmode Kommissionen om at fremlægge
forslag, der sikrer, at de rettigheder, som ansatte og selvstændige arbejdstagere nyder godt
af med hensyn til fri bevægelighed, er de samme for alle.

I øjeblikket er Kommissionen tilsyneladende mildest talt noget tøvende, når det drejer sig
om at udarbejde disse forslag. Det var grunden til, at mine kolleger og jeg bad om denne
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forhandling i aften. Jeg håber oprigtig talt, at kommissæren kan forsikre os om, at der
hurtigt vil blive gjort noget ved dette, og at man f.eks. med hensyn til social sikring og
pensioner som par, der tager ophold i en anden medlemsstat, vil nyde godt af de samme
rettigheder, uanset om man er et homoseksuelt eller heteroseksuelt par.

Marije Cornelissen,    forslagsstiller. – (NL) Fru formand! Fri bevægelighed for de europæiske
borgere er en grundlæggende værdi i EU. Det er uacceptabelt, at en stor befolkningsgruppe
er udelukket fra at nyde godt af denne værdi, dvs. mennesker i et ægteskab eller partnerskab
mellem personer af samme køn, hvis forhold ikke anerkendes i en række EU-lande. Det er
ikke et lille teknisk problem, men berører tværtimod det vigtigste i et menneskes liv. Kan
jeg tage min elskede med mig, og mine småbørn, hvis jeg tager til et andet land for at
arbejde? Vil min elskede være berettiget til pension eller understøttelse i tilfælde af, at jeg
pludselig dør? Spørgsmålet stikker oven i købet endnu dybere end som så.

Jeg vil bede kommissær Reding om at forestille sig, at hun i årevis har været meget lykkeligt
gift med en kvinde. De tager sammen til Italien eller Grækenland, hvor hun har fundet det
absolutte drømmejob. Det går alt sammen rigtig godt i et par år, men så sker der en ulykke.
Kommissærens elskede partner bliver involveret i en trafikulykke og bliver indlagt på en
intensiv afdeling. Det kan så godt ske, at kommissæren ikke får lov til at træffe nogen som
helst beslutninger vedrørende hendes livsledsagerske, og at kommissæren ikke engang må
sidde ved hendes side og holde hendes hånd, fordi man set med italienske øjne ikke har
nogen rettigheder og intet har med den tilskadekomne at gøre.

Det glæder mig, at stadig flere lande giver mulighed for, at par af personer af samme køn
kan indgå ægteskab eller registrerede partnerskaber, og titusindvis af mennesker har allerede
nydt godt heraf, og antallet er stadig stigende. Der er desværre en række medlemsstater,
som halter bagefter. Jeg synes, det er beklageligt, men vi kan her i Parlamentet ikke tvinge
dem til at følge trop. Men det, vi kan opfordre til, er anerkendelse, så alle EU-borgere i
realiteten kan nyde godt af deres ret til fri bevægelighed.

Jeg vil gerne have kommissær Reding til at fortælle, hvordan hun agter at arbejde sammen
med os for at føre dette ud i livet.

Michael Cashman,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Kommissær Redings gode indsats
med hensyn til forbud mod forskelsbehandling er et eksempel til efterfølgelse, og de to
vidnesbyrd, hun har hørt i aften er yderst interessante.

Ligesom hr. de Jong er jeg en homoseksuel mand, der har indgået registreret partnerskab,
og har i 27 år været i et forhold, som kun har været anerkendt af staten i fem år.

Hvis jeg skulle være ude for et uheld, mens jeg er på ferie i Italien, ville min partner som
tidligere nævnt ikke engang have grundlæggende ret til at træffe beslutning om, hvorvidt
jeg skulle holdes i live ved hjælp af en hjerte-lungemaskine eller ej.

Det er disse grundlæggende elementer, der er så private og personlige, og som vi
udelukkende på grund af fordomme ikke har adgang til. Der er dem, som siger, at gensidig
anerkendelse og respekt for civile love og borgerlige rettigheder, der er erhvervet i et land,
og som så anerkendes og udøves i en anden medlemsstat, ville udhule en medlemsstats
kompetenceområde på ægteskabsområdet.

Det er det rene sludder og vrøvl. Jeg er bange for, at det er et argument, der fremsættes af
dem, der ønsker at finde alle mulige undskyldninger for, at der ikke skal være ligestilling.
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Der er fem medlemsstater, som anerkender ægteskab mellem personer af samme køn. Der
er 12, der anerkender registrerede partnerskaber. 10 ud af de 27 medlemsstater er fortsat
ikke med i koronaen af tolerance, ligestilling og forståelse.

Det er kommissærens opgave – og jeg ved, at hun vil påtage sig den – at give dem et skub,
så de kommer med i koronaen af tolerance og forståelse. Derefter vil vi virkelig få et område
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, ikke bare for en del af befolkningen, men for alle
– uanset ens seksuelle orientering, køn eller kønsidentitet.

Inden for politik er det så nemt at følge den offentlige mening. Den hårdeste og vanskeligste
del består i at føre an og møde fordommene med åben pande. Hvis Parlamentet gør det
rigtige, og kommissæren gør det rigtige, kan vi vitterlig ændre EU og ændre befolkningens
liv til det bedre, ikke alene for os selv, men for de kommende generationer.

Resultatet af høringen af kommissæren levnede ikke nogen tvivl. Hun sagde, at hun mente,
at rettigheder, der er erhvervet i et land, skal respekteres i et andet land. Jeg har det stående
her sort på hvidt, men jeg ved, at jeg ikke behøver at minde hende om det, fordi hun er en
principfast kvinde, som vil kæmpe mod forfølgelse og forskelsbehandling.

Sophia in 't Veld,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand, fru kommissær! For nogle ganske
få dage siden så jeg en dokumentarfilm på BBC World om nogle lande i Kaukasus, hvor
det er sædvane, at mænd rider ud og stjæler en brud. Når de får øje få en pæn pige, bortfører
de hende, tager hende med hjem og voldtager hende, og derefter er hun mandens kone.
Pigernes familie protesterer naturligvis voldsomt mod dette, fordi de ikke synes, det er op
til mændene at beslutte sig for at tage pigen – det er op til hendes far at bestemme, hvem
han vil give hende til.

Det var en fortvivlende dokumentarfilm. Den var chokerende – og hvorfor? Fordi vi mener,
at valget af partner, valget af mand eller kone, er et af de mest personlige og intime valg,
man kan foretage sig i livet. Det er ikke op til manden, ikke op til ens far, ikke op til ens
broder – og slet ikke op til staten – at bestemme, hvem der skal eller ikke skal være ens
partner.

Vi har igennem historien set lande, og vi ser det stadig i dag, hvor staten forbyder ægteskab
mellem sorte og hvide mennesker. For ikke så længe siden – det var noget, mine
bedsteforældre var udsat for – var det i mit hjemland ikke tilladt for katolikker at indgå
ægteskab med protestanter, også selv om de elskede hinanden. Der er stadigvæk
konservative muslimer, der ikke synes, at deres døtre skal indgå ægteskab med mænd, som
ikke er muslimer. Der er mange eksempler i den stil, og vi synes, det er meget chokerende.
Men vi har stadigvæk lande i EU, der forbyder ægteskab mellem voksne indforståede
personer af samme køn.

Jeg ved, at det for nogle mennesker er meget chokerende, at personer af samme køn kan
elske hinanden, men det er i virkeligheden ikke relevant. Det, der er relevant her, er, at hver
enkelt EU-borger skal have de samme rettigheder. Det er ikke op til EU eller
medlemsstaternes regeringer at gøre sig til dommer over et personligt forhold.

EU har ingen kompetence inden for familieret, men som Michael Cashman just har påpeget,
er der fem lande, som allerede har åbnet deres ægteskabslove for par af personer af samme
køn. Der er en række andre lande, som har en vis form for anerkendt partnerskab. Det
allermindste, vi i EU burde gøre, er at gøre brug af princippet om gensidig anerkendelse.
Vi gør det for syltetøj og vin og øl, så hvorfor gør vi det ikke for ægteskaber og
ægteskabslignende forhold?
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Jeg vil gerne bede Kommissionen om at tage initiativ til gensidig anerkendelse mellem de
medlemsstater, der allerede har ægteskab for par af personer af samme køn eller en form
for registreret partnerskab, og give os en køreplan for, hvordan vi kan nå frem til, at disse
forhold bliver anerkendt overalt.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det står klart, at retten
til fri bevægelighed og opholdsret for EU-borgere og deres familiemedlemmer er en af
hovedhjørnestenene i EU. Det er ikke blot en grundlæggende rettighed, men også en
personlig rettighed.

Traktatens artikel 21 er meget præcis og udspecificerer denne rettighed. Forbuddet mod
forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, er en
hovedhjørnesten i EU og anerkendes også i endnu en artikel 21, men denne gang i chartret
om grundlæggende rettigheder.

Direktivet har medført en meget markant forbedring for par af personer af samme køn.
Jeg vil gerne takke Parlamentet, fordi det var Parlamentet, der i virkeligheden pressede dette
igennem. EU-lovgivning har for første gang givet ret til, at par både af personer af samme
køn og af forskelligt køn kan færdes og opholde sig frit inden for EU.

Når det så er sagt, er det underforstået, at man, hvis man har lov til at færdes frit og opholde
sig frit, også skal have de samme rettigheder på sin anden bopæl, som man havde på sin
første bopæl. Det er som tidligere sagt op til medlemsstaterne, at bestemme, om de vil
indføre registreret partnerskab eller en bestemmelse i deres retsorden, men det, man med
tiden ser, er, at stadig flere medlemsstater bevæger sig i retning af enten at anerkende eller
tillade ægteskab mellem personer af samme køn.

Direktivet er på dette punkt meget moderne, fordi der ikke skelnes mellem par af personer
af samme køn og par af forskelligt køn. Direktivet er for så vidt neutralt på dette område.
Det giver mulighed for, at sådanne situationer indtræffer, og at par kan udtrykke sig selv
og have denne rettighed. I den henseende er det ikke nødvendigt at ændre direktivet.

Hvordan dette direktiv gennemføres rent praktisk, er så noget helt andet. Direktivet i sig
selv er ikke problemet, men snarere fortolkningen af direktivet. For Kommissionens
vedkommende er det meget oplagt, at direktivet skal finde anvendelse med fuld respekt
for principper om forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Kommissionen skal sikre, at EU-lovgivningen gennemføres korrekt. Det betyder, at
Kommissionen skal følge, om medlemsstaterne ved gennemførelse af direktivet overholder
de grundlæggende rettigheder, herunder forbuddet mod forskelsbehandling på grund af
seksuel orientering – den velkendte artikel 21 i chartret.

Kommissionen lægger stor vægt på at få udryddet enhver forhindring, der begrænser retten
til at færdes og opholde sig frit og vil fortsat arbejde med medlemsstaterne for at drage
omsorg for, at direktivet gennemføres korrekt.

Som bekendt har Kommissionen vedtaget nogle retningslinjer om, hvordan man bedre
kan gennemføre direktivet. Retningslinjerne er fra juli 2009, så vi kigger nu på den måde,
hvorpå medlemsstaterne anvender disse retningslinjer i praksis.

Kommissionen ser positivt på rapporten om homofobi og forskelsbehandling på grund
af seksuel orientering fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. Rapporten (der blev
udarbejdet på Parlamentets begæring) indeholder omfattende og vigtige oplysninger om
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menneskerettighederne for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transseksuelle og transkønnede
personer.

Disse oplysninger var tiltrængte, og jeg har bedt agenturet om en dyberegående undersøgelse
på dette område – sådan som jeg tilkendegav offentligt på den internationale dag mod
homofobi, den 18. maj – fordi vi er nødt til at vide, hvad der i praksis sker i medlemsstaterne.
Den kommende årsrapport om gennemførelsen af chartret, der forventes forelagt i
november, vil vedrøre forskelsbehandling og homofobi. Parlamentsmedlemmerne kan
regne med, at jeg er fast besluttet på at handle inden for rammerne af de beføjelser, som
traktaten har givet Kommissionen.

Jeg er sikker på, at medlemmerne forstår, at dette for en række medlemsstater er et særdeles
kildent politisk og socialt spørgsmål, fordi man ikke anskuer tingene på samme måde
overalt i Europa. Det er dog et rigtig godt tegn, at stadig flere medlemsstater enten
anerkender eller indfører ægteskaber uanset partnernes seksuelle orientering.

Vi er nødt til at tage små skridt. Vi skal – først og fremmest på baggrund af vores
retningslinjer – få medlemsstaterne til at acceptere disse regler. For manges vedkommende
er det meget nyt og meget usædvanligt. For nogles vedkommende er det hele meget
chokerende. Vi skal fare med lempe, fordi vi bestemt ikke ønsker at være for barske – og
jeg tror også, at alle de indlægsholdere, der i dag åbenhjertigt har talt om deres erfaringer,
forstår dette.

Når jeg siger dette, taler jeg ikke om de grundlæggende værdier, som ikke står til diskussion,
men vi er nødt til stille og rolig at få de fodslæbende medlemsstater til at acceptere de
generelle regler. Vi ønsker bestemt ikke, at folk begynder at modarbejde ægteskab mellem
personer af samme køn, anerkendelse af rettigheder og bestemmelser om forbud mod
forskelsbehandling.

Lad os i rapporten se detaljerne om, hvordan man i de forskellige medlemsstater og
forskellige regioner i medlemsstaterne gennemfører tingene. Jeg ønsker ikke, at der skal
herske nogen som helst tvivl om de grundlæggende ting, dvs. retten til at færdes frit uanset
seksuel orientering eller etnicitet. Denne rettighed skal gennemføres lidt efter lidt. Vi vender
tilbage til dette.

En række parlamentsmedlemmer har givet os et meget personligt indblik i forholdene, og
det vil jeg gerne sige dem tak for. Det har stor betydning for mig at få begreb om det
følsomme aspekt af dette spørgsmål, der ikke alene er et spørgsmål om principper, men
også et spørgsmål om mennesker af kød og blod. Tak for det. Jeg er sikker på, at det i
fællesskab vil lykkes for os at ændre situationen i løbet af de næste måneder og år.

Salvatore Iacolino,    for PPE-Gruppen. – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer
og herrer! Jeg lyttede med interesse til dem, der havde ordet vedrørende et spørgsmål, der
bestemt er væsentligt og specifikt.

I modsætning til den forhandling, der fandt sted tidligere, hvor vi brugte lang tid på et
spørgsmål, som er blevet drøftet alt for meget og har ringe substans – dvs. ytringsfriheden
i Europa – er dette uden tvivl en aktuel og reel problemstilling.

Jeg vil gerne påpege, at da beslutningen om Stockholmprogrammet for noget tid siden
blev godkendt, var der et ændringsforslag med et indhold, som i det væsentlige svarede til
det, vi drøfter i dag, der ikke blev vedtaget i udvalget. Det skyldtes formentlig med specifik
henvisning til teksten i det pågældende beslutningsforslag – dvs. at den nationale identitet
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og følelsesmæssige holdning i hver enkelt medlemsstat skal respekteres – at Kommissionens
synspunkt var det samme som for nylig kom til udtryk i EU-Domstolen, som med
henvisning til en specifik sag erklærede, at det ikke er en krænkelse af nogen rettighed at
nægte par af personer af samme køn at indgå ægteskab.

Personlig synes jeg, at der altid skal være garanti for visse grundlæggende holdninger, fordi
alting, der vedrører en persons private og personlige liv, faktisk bør respekteres, men
samtidig skal vi lægge godt mærke til, hvad kommissær Reding lige nu sagde, nemlig at
der skal ske en gradvis forandring, hvor man tager små specifikke skridt i retning af, at der
hen ad vejen opnås anerkendelse.

Der er sket store fremskridt, men vi kan ikke se bort fra forestillingen om, at en familie i
vores øjne er en naturlig enhed, der består af en mand og en kvinde, og hvor man får børn,
i modsætning til en anden model, som vi tager ad notam, men som selv nu om dage ikke
er den model, der betragtes som en familie i størstedelen af EU.

Monika Flašíková Beňová,    for S&D-Gruppen. – (SK) Fru formand! Jeg lyttede meget
intenst til kommissærens indlæg, og jeg vil virkelig gerne rose hende for de velvalgte ord
og sige – muligvis blot så hr. Iacolino får tingene helt på plads – at vi her ikke taler om, at
Parlamentet ønsker at indføre eller pålægge nationalstater at indføre registreret partnerskab.
Vi taler her om noget helt andet. Vi taler om tolerance og om, at de fleste værtsmedlemslande
ikke anerkender et ægteskab eller et registreret partnerskab, som er blevet indgået lovligt
– og jeg understreger, lovligt – mellem borgere af samme køn. Alt tyder dog på, at dette er
en overtrædelse af direktivet om retten til fri bevægelighed.

Ved første blik er dette et teknisk-juridisk problem, fordi en EU-borgers familiemedlem i
direktivet defineres som en ægtefælle eller partner, med hvem borgeren har indgået et
registreret partnerskab.

Det første problem er, at den frie bevægelighed for registrerede partnere bestemmes af,
hvorvidt man i lovgivningen i værtslandet betragter det registrerede partnerskab som
svarende til et ægteskab. Hvis ikke, bliver direktivet ikke gennemført fuldt ud, og de
grundlæggende menneskerettigheder bliver dermed begrænset.

Det andet problem er, at der ikke er nogen konsekvens med hensyn til, om udtrykket
"ægtefælle"' eller "partner" også omfatter partnere af samme køn. Til trods for Parlamentets
indsats har Kommissionen ikke fået en afklaring på denne usikkerhed i direktivet. Her
kommer vi så til sagens kerne. Det, der tilsyneladende er et problem af juridisk og
administrativ karakter, er i virkeligheden, som kommissæren selv nævnte, et spørgsmål
om politisk vilje.

Jeg vælger at tro, at Kommissionen vil fortolke det klare signal fra de fleste af de politiske
grupper korrekt, fordi vi allerede har forspildt en chance med handlingsplanen til
gennemførelse af Stockholmprogrammet, eller rettere sagt Kommissionen har forspildt
den, men jeg håber, at den vil gribe den førstkommende lejlighed til at gennemføre de
tiltag, der er af afgørende betydning for at få fjernet alle de potentielle uklarheder, som i
øjeblikket er skyld i forskelsbehandling og i, at man ikke lever op til ånden i lovgivningen
om europæiske menneskerettigheder.

Sarah Ludford,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! I forbindelse med denne
forhandling kommer vi ind på en hel del af de samme ting, som ved vores tidligere
forhandling i dag om udvisningen af romaer fra Frankrig og, tidligere, fra Italien. Vi har
nogle storartede principper i traktaterne og EU's retsakter – forbud mod forskelsbehandling,
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ligestilling, mindretalsrettigheder, menneskets værdighed, retten til familieliv og retten til
fri bevægelighed – men gennemførelsen heraf i medlemsstaterne lader meget tilbage at
ønske og lever ikke op til disse værdier og forpligtelser. Problemet er, at Kommissionen,
der er vagthunden og traktaternes vogter, alt for ofte tøver med at forfølge medlemsstaterne
for selv temmelig alvorlige og meget alvorlige overtrædelser.

Jeg er så heldig, at jeg repræsenterer London og altså – efter min mening – en af de mest
progressive regioner i Europa med hensyn til homoseksuelles rettigheder. Jeg hævder ikke,
at min hjemby eller for den sags skyld mit hjemland kan sige sig fri for homofobiske
fordomme eller forskelsbehandling – vi har endnu ikke ægteskab mellem homoseksuelle
– men vi har gjort store fremskridt. Men når borgerne i min valgkreds, som lever i registreret
partnerskab, rejser eller flytter til et andet land i EU, mister de, som andre har nævnt, deres
rettigheder og juridiske status, dvs. vedrørende arv, skat og sociale ydelser, og man mister
endda retten til at blive behandlet som partner.

Men hele programmet på et område, jeg arbejder meget med, nemlig europæisk strafferet,
er rodfæstet i princippet om gensidig anerkendelse på tværs af grænserne – idet man
anerkender og gennemfører retsafgørelser truffet i andre EU-medlemsstater. Så hvorfor
ikke retsafgørelser om partnerskab eller ægteskab, der oven i købet er et mere præcist
område, end når det drejer sig om syltetøj og dippedutter, som min ven Sophie talte om?

Jeg tillader mig derfor at være uenig med næstformanden, Viviane Reding, i, at direktivet
om den frie bevægelighed ikke trænger til at blive ændret. Der er brug for en ændring, for
at medlemsstaterne ikke længere halvvejs skal have lov til at forskelsbehandle par af personer
af samme køn, der lever i registreret partnerskab eller ægteskab, og som flytter fra en anden
medlemsstat. Vi er derfor efter min opfattelse nødt til at se nogle tiltag fra Kommissionens
side. Vi er kommet til en slags kritisk masse, også selv om man godtager argumentet om,
at sociale forandringer skal ske langsomt. Vi har en kritisk masse af medlemsstater, der
rent juridisk anerkender par af personer af samme køn.

Det er på tide at indføre ensartet behandling af de partnere af samme køn, der flytter til et
andet europæisk land. I en nylig interessant retsafgørelse fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol tydede det faktisk på, at det nok ikke varer så længe, inden
denne domstol – Europarådets domstol – insisterer på, at ægteskabet skal åbnes for par af
personer af samme køn. Det ville da være rendyrket ironi, hvis EU undlader at gøre noget,
og vi må se os selv sat ud på sidelinjen af Europarådet, når vi nu hævder, at vi i vores egen
optik er i toppen af superligaen i forhold til Europarådet.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg tror virkelig på hvert et ord,
kommissæren sagde, og at hun personlig tror på gennemførelsen af retten til at færdes frit
for alle europæiske borgere, og det uanset om de er homoseksuelle, lesbiske, heteroseksuelle,
eller hvad ved jeg, og om de er gift eller bor i registreret partnerskab, eller hvad ved jeg.

Det problem, jeg i lighed med alle os, der har haft ordet, eller i det mindste de fleste af os
har, er, at man siger, vi er nødt til at tage små skridt, og at vi er nødt til at få medlemsstaterne
til at forstå situationen og overbevise dem og modarbejde fordommene. Jeg ved, at det
forholder sig sådan, men jeg mener også, at borgerne i samtlige EU-lande er meget længere
fremme end deres regeringer.

Lad mig fortælle om EuroPride i Warszawa i år, som jeg var med til. Sammen med ca.
20 000 mennesker – lesbiske, bøsser, heteroseksuelle, biseksuelle og transpersoner – gik
jeg gennem de største gader i Warszawa, mens politiet skubbede nogle ekstremistiske
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demonstranter helt ud i yderkanten, hvor de hører til, og der var masser af heteroseksuelle
borgere – såsom kvinder med deres hunde, som kiggede ud fra bygningerne – der hilste
på os og sagde, at vi som lesbiske og bøsser hører til centralt i samfundet, at vi er en del af
det brede samfund. Disse rettigheder om ligeberettigelse i chartret om grundlæggende
rettigheder, der så rigtigt er blevet henvist til, gælder for os alle.

Som fru Ludford og så mange andre har sagt, skal Kommissionen presse på og ikke vente
på, at medlemsstaterne langsomt, måske en skønne dag, gør det, de skal gøre for deres
borgere – for hver enkelt af os.

Lad mig nævne min egen situation som eksempel. I 17 år kunne jeg i mit hjemland ikke
indgå et registreret partnerskab med min partner, men det har nu været muligt i et par
måneder. Hvis jeg skal rejse til og bo i et andet land som Italien eller Grækenland, har jeg
ikke lyst til, at jeg igen skal vente, inden vi kan blive anerkendt og i vanskelige situationer
kunne sige, at vi er partnere, at vi tilhører hinanden, og at vi gerne vil drage omsorg for
hinanden. Så pres endelig på. Der er mange her i Parlamentet, som gerne vil presse på
sammen med kommissæren.

Konrad Szymański,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Medlemsstaterne anvender
det direktiv, som er blevet omtalt her en del gange, i overensstemmelse med principperne
i deres egen familieret. Det er vanskeligt at se, hvordan det skulle kunne forholde sig
anderledes. Ellers ville de jo undergrave deres egen suverænitet inden for familieretten, og
deres suverænitet på dette område er bekræftet i traktaterne. Jeg tror, at Kommissionen
kan bekræfte dette. De medlemsstater, der ikke tillader partnerskaber mellem personer af
samme køn, kan ikke anerkende de registrerede partnerskaber, som er blevet indgået i en
anden medlemsstat, og der er intet usædvanligt i dette. Jeg kunne også her i Parlamentet
kræve, at den polske eller irske abortlov fandt anvendelse på polske borgere, når de er i
Sverige eller Storbritannien. Vi føler ikke, vil jeg mene, at der er nogen som helst form for
gensidighed i sådanne anliggender, og jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, som anmoder
om dette. Desuden er det et ualmindelig malplaceret argument at henvise til det europæiske
system til beskyttelse af menneskerettighederne. Ifølge retspraksis i Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg udgør den manglende juridiske anerkendelse af
et partnerskab mellem personer af samme køn, og især et ægteskab mellem personer af
samme køn, ikke forskelsbehandling. Af disse grunde er hele denne forhandling endnu en
gang totalt tidsspilde.

Eva-Britt Svensson,    for GUE/NGL-Gruppen.  – (SV) Fru formand! Til hr. Szymański vil
jeg gerne sige, at det handler om forskelsbehandling. Kommissær Reding understregede
EU's hjørnesten, nemlig den frie bevægelighed og de grundlæggende rettigheder. For så
vidt Parlamentet angår, er jeg sikker på, at flertallet bakker op om enhver indsats, der har
til formål at bekæmpe forskelsbehandling. En sådan indsats fortjener at få vores opbakning.

Er det ikke også på høje tid, at Kommissionen tager initiativ til at få sat en stopper for
forskelsbehandling af personer i ægteskaber mellem personer af samme køn og registrerede
partnerskaber? Spørgsmålet er relevant, fordi det fremhæves i Stockholmprogrammet, at
alle medborgere skal omfattes af den frie bevægelighed. Alle former for forskelsbehandling
skal undgås. Man bedes bemærke, at dette også omfatter forskelsbehandling på grund af
seksuel orientering.

Så vidt så godt, men i Kommissionens handlingsplan for Stockholmprogrammet kan vi
ikke finde nogen foranstaltninger med henblik på at garantere de samme rettigheder for
mennesker i ægteskab mellem personer af samme køn. Medborgere, der har indgået
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ægteskab mellem personer af samme køn i de lande, hvor det er tilladt, kan ikke vente
længere. De skal have den samme ret til at flytte til andre medlemsstater uden at blive
forskelsbehandlet i forbindelse med en lang række forskellige borgerlige rettigheder.

Vi i Parlamentet og vores medborgere vil gerne have et svar fra Kommissionen, og jeg
håber, at det bliver et svar, som indebærer, at der gøres en indsats for alle menneskers lige
rettigheder uanset seksuel orientering.

Oreste Rossi,    for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! EU kan ikke indtage den suveræne befolknings plads og tvinge andre til at gøre det,
EU måtte ønske eller ikke ønske, for EU har, hvis det ikke skulle være bekendt, et motto,
der lyder: "enhed i mangfoldighed", dvs. at enhver er herre i eget hus.

De spørgsmål og forespørgsler der i dag drøftet i Parlamentet ligner meget hinanden, og
formålet er at sikre, at Kommissionen pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at
anerkende ægteskaber mellem personer af samme køn og hindre enhver form for
forskelsbehandling vedrørende adoption. Gruppen fra Lega Nord er ikke enig i, at EU skal
overtage befolkningens ret til at værne om deres egne kulturer, traditioner og rødder.

Traditionelle ægteskaber, dvs. mellem en mand og en kvinde, der måske bringer børn til
verden, er den eneste form, som kan og skal anerkendes. Enhver anden form for forbindelse
mellem personer af samme køn findes måske nok, men kan bestemt ikke og skal ikke
betragtes som et ægteskab.

Vi er endnu mere foruroliget over opfordringen fra dem, der indgav spørgsmål om, at børn
skulle kunne blive adopteret af par af personer af samme køn. Hvilken opvækst ville de
mon få? Ingen ønsker at hindre homoseksuelle par i at hjælpe f.eks. forældreløse børn eller
fattige børn ved hjælp af langdistanceadoption, men det er én ting at hjælpe dem med at
vokse op hos deres biologiske familie eller i deres hjemland, hvorimod det er noget helt
andet at bede om at adoptere dem.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål ifølge forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Fru formand! Kan min kollega forklare mig,
på hvilken måde det kan skade et par bestående af en mand og en kvinde, at et par bestående
af to mænd eller to kvinder har de samme rettigheder? På hvilken måde kan det skade et
heteroseksuelt par, at et par af personer af samme køn har nogle rettigheder? Hvori består
truslen? Hvori består faren?

Oreste Rossi,    for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det er ikke
en fare, men det er noget, der i de fleste italieneres øjne – og jeg udtaler mig på Italiens
vegne – er uacceptabelt. Det er anderledes. Når der er et par, som lever deres liv i
fredsommelighed og ikke beder om mere på samme måde som et par bestående af en mand
og en kvinde – der eventuelt også får børn, eftersom Europa fortsat ældes – ja, så er det
noget andet.

Jeg har sagt dette før. Vi mener, at et par, der er berettiget til et formelt, officielt ægteskab,
skal bestå af en mand og en kvinde, fordi de kan forplante sig, og det endegyldige mål i et
aldrende Europa er at få børn.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Forhandlingen
i dag rører ved selve grundlaget for Det Europæiske Fællesskab, dvs. en union af forskellige
samfund og med forskellige følelsesmæssige holdninger og forskellige synspunkter. Evnen
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til at kunne forene disse forskellige følelsesmæssige holdninger rører ved selve grundlaget
for EU og Europa-Parlamentet, og selv om denne forhandling er vanskelig, kan vi ikke være
den foruden.

Jeg hæftede mig ved noget, som kommissær Reding sagde, da hun foreslog, at vi skal fare
med lempe for at forhindre folkelig modstand.

Det er rigtigt at give rettigheder til alle europæiske borgere, så de kan bekæmpe enhver
form for forskelsbehandling og forsvare deres frihed, men friheden tilhører alle, herunder
samfund, der historisk set i årtusinder har haft en fælles opfattelse af et samfund, der er
baseret på familien, på den traditionelle familie bestående af en mand og en kvinde. Der
skal derfor være frihed til at give udtryk for den mening, at en familie er en forbindelse
mellem en mand og en kvinde.

Alle er tydeligvis i stand til at indgå forskellige former for forbindelse, men vi kan ikke
sætte lighedstegn mellem en familie bestående af en mand og en kvinde, der sørger for
artens videreførelse, med andre former for forbindelser, uanset hvor respektable de måtte
være.

Forhandlingen skal naturligvis fortsætte, fordi vi i et Europa, der skal være forenet i opgaven
med at udvise respekt for alle følelsesmæssige holdninger, må lede efter løsninger selv på
sådanne vanskelige, komplicerede og sprængfarlige spørgsmål, men det skal være en
løsning, hvor man respekterer alle samfund. Vi må nemlig bestemt ikke – og her henvender
jeg mig til kommissær Reding – lade det ske, at "folkelig modstand" underminerer det
europæiske sammenhold.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Fru formand! Registrerede partnerskaber og ægteskaber
mellem partnere af samme køn nyder ikke juridisk anerkendelse i alle værtsmedlemslande.
Dette fører til mange former for forskelsbehandling inden for ikke alene familieforhold
som f.eks. plejeret og arveret, men også skatteanliggender og sociale rettigheder – som om
disse ægteskaber og partnerskaber var mindre oprigtige eller mindre betydningsfulde. Den
handlingsplan, der foreslås i Stockholmprogrammet, indeholder ikke noget forslag til at
løse denne problemstilling. Der er ingen specifikke nye initiativer med hensyn til
rettighederne for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT). Alligevel har
kommissæren lige sagt nogle fine ord om, at hun havde i sinde at tage nogle initiativer. Det
glæder mig rigtig meget. Hun talte om specifikke tiltag – ja, godt nok nogle små specifikke
tiltag – og om behovet for at gå meget forsigtigt til værks, når man skal overbevise visse
medlemsstater, der har problemer på denne front.

Mit første spørgsmål går på, om det kommer til at ske inden udgangen af hendes
mandatperiode. Mit andet spørgsmål går på, hvorvidt en lignende pinlig situation også
gør sig gældende for andre årsager til forskelsbehandling, f.eks. på grund af race, handicap
og alder. Der skal efter min mening mod til, for så vidt angår samtlige årsager, idet de alle
sammen svarer til hinanden, og forskelsbehandling af enhver årsag skal bekæmpes effektivt
og på samme tid.

Lad mig komme med et forslag. Kommissæren sagde, at hun afventede en rapport fra Den
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, der kommer i november,
og som handler om homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Må
jeg have lov til at spørge om, hvorvidt hun i forlængelse af den rapport, der skal indeholde
et realitetstjek af situationen, vil fremlægge en rapport for Parlamentet om hendes vurdering
af situationen og de specifikke skridt eller gerne syvmileskridt, hun agter at tage?
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Fru formand! Jeg er så heldig, at jeg kommer
fra et land, hvor der i de seneste år er sket store fremskridt vedrørende homoseksuelles
rettigheder. Man mente også, at Spanien skulle gå langsomt til værks, og at landets borgere
endnu ikke var klar til at tage skridtet. Ikke desto mindre tog vi det, og der skete intet. Der
skete intet, og desuden er folk meget mere glade, fordi de er kommet af med deres frygt.

Selv om man garanterer retten til, at personer af samme køn kan blive gift og lægge planer
sammen, er de ikke tvunget til at gøre det, hvis de ikke har lyst til det. Den kendsgerning,
at jeg kan indgå ægteskab med en mand, betyder ikke, at jeg skal gøre det, men det giver
mig ret til at gøre det. Det er det, der giver os alle friheden til klart at kunne være et EU, der
garanterer disse principper og rettigheder.

Jeg er så heldig, at jeg kan gøre det, ligesom andre kolleger kan. Men der er lande i EU, hvor
det ikke kan lade sig gøre, og det er noget, der ikke kan accepteres i EU i år 2010. Vi anmoder
Kommissionen om at udvise det samme lederskab, der blev udvist i Spanien, da man havde
brug for det, og vi beder kommissæren om at fremme dette projekt i EU i dag, idet vi ikke
kan få øje på det i handlingsplanen for Stockholmprogrammet. Vi anmoder kommissæren
om en specifik plan og for garantier for, at den forskelsbehandling, vi ser og taler om, aldrig
optræder igen.

Som det viste sig i Spanien, er dette kun muligt, hvis der er politisk vilje til det. Hvis
kommissæren har den politiske vilje, vil vi stå sammen med hende, men hvis hun ikke har
den, vil vi gå imod hende.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål ifølge forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Fru formand! Jeg henviser til min kollegas indlæg og
har følgende spørgsmål: Hvis der i Spanien var denne mulighed for, at tingene kunne
forandre sig, og hvis det spanske folk accepterede denne ændring, hvorfor så ikke respektere
de følelsesmæssige holdninger i andre lande, der gerne vil gribe tingene an på en anden
måde? Hvorfor pådutte andre lande beslutninger truffet andetsteds og såre de historisk
betingede følelser hos andre samfund?

Europa er en gruppe af samfund, og hvis et af dem ikke forstår værdierne i et andet samfund,
kan det aldrig reelt blive Europa. Hvis vi altså respekterer de valg, der er blevet truffet i
Spanien, hvorfor kan vi så ikke respektere de valg, der træffes i andre samfund?

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Fru formand! Svaret er, at vi er og ønsker at
være europæiske borgere. Vi skal kunne færdes frit overalt i EU med de samme rettigheder,
fordi det står i traktaterne. Dette er det grundliggende princip, og det andet element er også
såre enkelt. Det, vi siger, er, at der ikke er nogen grund til at være bange, fordi de samfund,
der historisk set har bygget på par bestående af en mand og en kvinde, bliver ikke
undermineret. Bare rolig, jorden skal nok fortsætte med at dreje rundt, og det vil derudover
være en langt lykkeligere verden.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Fru formand! Det er uacceptabelt, at der er lande i Europa,
hvor rettighederne for personer, som er gift eller har indgået partnerskab, er forskellige alt
efter deres seksuelle orientering. I en række medlemsstater kan homoseksuelle ikke få deres
partnerskaber legaliseret, og registrerede partnerskaber, der er juridisk gældende i andre
lande, anerkendes ikke. Selv når der sker en tragisk hændelse, som f.eks. når ens livsledsager
dør, bliver en homoseksuel partner i Polen behandlet som en andenrangsborger. Hvordan
kan man få sat en stopper for denne accept af forskelsbehandling på grund af seksuel
orientering, eftersom vi selv her i Parlamentet undertiden må høre på skandaløse,
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homofobiske udtalelser? De personer, der fremsætter dem, er tydeligvis ikke klar over, at
homofobi er en pinlig sygdom, der bør behandles. Lad os holde op med at putte folk i
kasser med betegnelserne "dårlige medborgere" og "gode medborgere". Vi er alle berettiget
til lige rettigheder til at indgå juridisk gældende partnerskaber, adoptere børn, udøve vores
erhverv, få en rimelig uddannelse og ikke være nødt til at skjule vores seksuelle præferencer,
og vi har også ret til kærlighed, stolthed og lykke.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Fru formand, fru kommissær! Denne forhandling viser den
måde, hvorpå diskussionen om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn og seksuel
orientering slås sammen med diskussionen om arbejdskraftens frie bevægelighed med det
ene formål at tvinge medlemsstaterne til at foretage grundlæggende ændringer af deres
nationale traditioner inden for civilretten, hvor man definerer, hvad en familie er.

De nationale parlamenter respekterer deres medborgeres holdning. For 80 % af medborgeres
vedkommende udgør familien først og fremmest en stabil forbindelse mellem en mand
og en kvinde. Dette tal blev offentliggjort af Eurostat, men ingen taler om det. Hvis vi talte
åbent om, at langt de fleste borgere i dag stadigvæk bakker op om den familiemodel, der
bygger på et ægteskab mellem en mand og en kvinde, ville denne forhandling forløbe noget
anderledes.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål ifølge forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil blot gerne spørge fru Záborská om,
hvorvidt hun kan gå med til, at vi ikke taler om at tvinge medlemsstaterne til at ændre deres
ægteskabslove, men om at påbyde dem at anerkende resultatet af andre landes love om
partnerskab og ægteskab. Der er en verden til forskel.

Det drejer sig om at gennemføre princippet om gensidig anerkendelse. Jeg vil gerne bede
andre talere, der har givet udtryk for nogenlunde samme meninger, om at acceptere, at vi
nu har et veludviklet princip om gensidig anerkendelse på mange områder med hensyn til
EU's aktiviteter og kompetence.

Det er den vej, vi skal gå med hensyn til forbud mod forskelsbehandling og den frie
bevægelighed. Det handler ikke om at tvinge medlemsstaterne til at ændre deres egne
ægteskabslove, men ganske enkelt om at anerkende andre landes ægteskabslove.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Fru formand! Jeg vil med glæde svare på spørgsmålet.

Det handler måske ikke om at ændre familielovgivningen eller familieretten i
medlemsstaterne, men det handler om at ændre den borgerlige lovbog. Det er civilretten,
som skal ændres i medlemsstaterne. Nogle ændringer indføres via vigtige love og andre
via regeringsforskrifter. Men både regeringen og parlamentet må respektere borgernes
holdning, bl.a. når de vedtager lovgivningsmæssige retsakter, der ikke udelukkende relaterer
sig til familieretten.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Fru formand! Jeg regnede ikke med at skulle tage ordet i
aften. Jeg havde ikke til hensigt at tale, og jeg har ikke forberedt noget indlæg, men jeg vil
alligevel gerne sige et par ord.

Som åben homoseksuel mener jeg, at alle har ret til at elske den, de har lyst til at elske, og
leve det liv, de gerne vil leve, uanset hvem det måtte være sammen med. Det, der er blevet
bekræftet her i aften, er, hvor rigtigt det var af mig at forlade EFD-Gruppen med deres
fascistiske synspunkter – f.eks. de synspunkter fra det 19. århundrede, som den italienske
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gruppe har. Jeg minder Parlamentet om, at deres borgmester i Treviso sagde, at der burde
ske en etnisk udrensning af homoseksuelle i deres by.

Som åben homoseksuel og som åben homoseksuel politiker har jeg nogle gange været lidt
bange for at plædere for det, jeg tror på vedrørende lige rettigheder for homoseksuelle. Det
skyldes, at jeg ikke har lyst til at blive sat i bås. Jeg vil gerne plædere for det, jeg tror på. Det
er helt sikkert en forskelsbehandling, som stadig berører vores medlemsstater.

Hvis folk vælger at komme med i EU – og der har været mange folkeafstemninger, hvor
folk har tilsluttet sig EU – har de jo derfor tilsluttet sig disse rettigheder. Alle ved, at jeg tror
på nationalstaten, men – som fru in 't Veld sagde – rækker dette spørgsmål ud over
nationalstaten. Det handler om grundlæggende menneskerettigheder. Hvis man lader et
land komme med i EU – så meget jeg nu end er imod det – skal det pågældende land efter
min mening tilslutte sig rettighederne i EU. Så hvornår vil kommissæren håndhæve disse
rettigheder? Er vi lige, eller er vi det ikke?

Sophia in 't Veld (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne stille et meget kort spørgsmål
til min italienske kollega – jeg beklager, at jeg ikke kender hans navn – der bad om, at andre
medlemsstater skulle acceptere de følelsesmæssige holdninger i hans hjemland.

Denne forhandling drejer sig ikke om at acceptere de følelsesmæssige holdninger i andre
lande. Det handler om at acceptere andre landes love. Og jeg vil gerne spørge denne kollega
om, hvorvidt han er villig til at anerkende andre EU-medlemsstaters love?

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Fru formand! Det er tilstrækkeligt at svare ved at citere
EU-Domstolens afgørelse i 2008, hvor man er helt og aldeles uenig i de fremsatte påstande
og giver medlemsstaterne mulighed for i sådanne situationer at lovgive og ikke skulle
respektere forhandlinger som disse.

Jeg vil derfor igen henvise til EU-Domstolens afgørelse i 2008.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Sagen er efter min
opfattelse ganske ligetil, fordi lovgivningen er meget klar. Det handler om forbud mod
forskelsbehandling, retten til fri bevægelighed og gensidig anerkendelse.

Lad mig understrege dette. Hvis man lever i et juridisk anerkendt partnerskab eller ægteskab
mellem personer af samme køn i land A, har man ret – og dette er en grundlæggende
rettighed – til at tage denne status og status for sin partner med til land B. Hvis ikke, er det
en overtrædelse af EU-lovgivningen, så der er ingen diskussion om det. Det er fuldkommen
klart, og det behøver vi ikke at dvæle ved.

Sådan er lovgivningen i dag, og man kan stole på, at jeg vil medvirke til at håndhæve dette.
Men tøv en kende, for det er jo lovgivningen. Virkeligheden i dagligdagen – i den virkelige
verden – ser måske anderledes ud, og vi er nødt til at ændre denne virkelighed. Det er
grunden til, at jeg har sagt, at vi har disse bilaterale møder på teknisk niveau med
medlemsstaterne for at forstå, hvordan vi kan ændre den måde, hvorpå de anvender noget,
der er meget klart rent juridisk. Tillad mig her at være uenig med Baroness Ludford. Vi er
normalt enige i vores analyse, men ikke på dette punkt.

Direktivet om den frie bevægelighed giver ikke medlemsstaterne mandat til at udøve
forskelsbehandling – det er der intet EU-direktiv, som gør. Vi må ikke tillade, at der opstår
myter ved at sige, at det faktisk er muligt at udøve forskelsbehandling. Vi er nødt til at være
meget håndfaste med hensyn til principperne. Jeg tror, at vi her igen er enige, ikke sandt?

07-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA274



Så der kan efter min opfattelse ikke være nogen diskussion om, hvad grundlaget for vores
retssystem er, og hvordan det skal fortolkes. Vi vil forsøge at få dette gennemført overalt
på samme måde, som det står skrevet, og her står jeg på samme side som Parlamentet.

Der var et spørgsmål om, hvornår det ville ske? Nu! Ikke om fem eller 10 år. Jeg ved ikke
noget om, hvornår mentaliteten i de forskellige medlemsstater ændrer sig. Jeg kan kun
fortælle om de erfaringer, jeg har høstet som politiker igennem mange årtier. Nogle gange
er en regering mere tilbageholdende end befolkningen, og det siger jeg ud fra personlige
erfaringer her i Parlamentet. Nogle gange reagerer befolkningen på en meget naturlig,
afslappet måde, og regeringen tror, at der er et kæmpe problem.

Det, jeg forsøger at gøre, er at få regeringerne til at forstå dette. Hvis der ikke er nogen
forståelse, ja så må der barskere midler til.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Ingen kan benægte, at forbud mod
forskelsbehandling er en central værdi. Og ingen kan benægte, at valget af ens partner
ligger inden for rammerne af den personlige frihed, men i det aktuelle tilfælde blander EU
sig i noget, som ikke kommer EU ved. For os bygger familien – som stadfæstet i den
italienske forfatning – på ægteskab mellem en mand og en kvinde. Dette er det
grundliggende princip i vores retssystem, hvilket afspejler kulturen, traditionerne og de
følelsesmæssige holdninger hos det italienske folk. Vi skal desuden huske på, at EU ifølge
nærhedsprincippet – der er blevet styrket i Lissabontraktaten – ikke kan gribe ind i
anliggender, der ligger inden for medlemsstaternes kompetenceområde, som f.eks.
familieret. I artikel 9 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder står
der faktisk også, at "[r]etten til at indgå ægteskab og retten til at stifte familie sikres i
overensstemmelse med de nationale love om udøvelsen af denne ret". De enkelte stater er
altså ansvarlige for dette område. Hver nation er berettiget til at varetage den nationale
identitet og de nationale overbevisninger i forhold til alle andre lande i det internationale
samfund. Selve denne holdning er udtrykt i EU's motto: enhed i mangfoldighed.

Debora Serracchiani (S&D),    skriftlig. – (IT) Lovgrundlaget for par af personer af samme
køn internt i EU er meget forskelligartet, og der er markante forskelle mellem de forskellige
medlemsstater. Der er nærmest daglig eksempler på forskelsbehandling af par af personer
af samme køn, og der skal derfor stå respekt om Rådets to direktiver 2000/43/EF og
2000/78/EF om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af religion, handicap og
seksuel orientering. EU skal yde en større indsats for at garantere par af personer af samme
køn de samme rettigheder som for heteroseksuelle par, når de flytter til en anden
medlemsstat i EU for at uddanne sig eller arbejde i kraft af direktivet om unionsborgeres
frie bevægelighed.

18. Langtidspleje af ældre (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling om den mundtlige forespørgsel
til Kommissionen af Elizabeth Lynne og Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse
og Sociale Anliggender om langtidspleje af ældre (O-0102/2010 – B7-0457/2010).

Elizabeth Lynne,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Når denne mundtlige forespørgsel
og beslutningsforslaget er sat på dagsordenen, sker det i et forsøg på at nå frem til en
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adfærdskodeks på EU-plan om langtidspleje af ældre. Her tænker jeg ikke på lovgivning,
men på udveksling af bedste praksis medlemsstaterne imellem.

Behandlingen af ældre har i alt for lang tid og på mange områder været utilstrækkelig. Vi
skal først og fremmest vide, hvilke oplysninger Kommissionen i forvejen har om ældrepleje
i medlemsstaterne. Ser Kommissionen sig selv som medspiller i forbindelse med udbredelsen
af bedste praksis?

Overgreb mod ældre er et centralt område, jeg i en årrække har været optaget af. Disse
overgreb kan antage mange former – såsom fysiske, psykiske, følelsesmæssige og
økonomiske overgreb. Som eksempel kan nævnes en 93-årig kvinde, der tog på et
aflastningsophold på et plejecenter i én uge, altså én eneste uge, for blot at komme hjem
igen fuldstændig dehydreret. Man havde tydeligvis slet ikke forsøgt at hjælpe hende med
at drikke.

Dette er ikke et enkeltstående tilfælde. Der er mange eksempler på fejlernæring og
dehydrering, men det ville være nyttigt, hvis vi kunne få nogle fakta og tal på bordet. Har
Kommissionen nogen oplysninger om antallet af dødsfald, som kan tilskrives dehydrering
eller fejlernæring?

Lige så foruroligende er det naturligvis, at man stadig oftere gør brug af ordinationen "ingen
genoplivningsforsøg ved hjertestop". Det bør være op til lægen i samråd med patienten at
bestemme, om der i den pågældendes journal skal stå, at der ikke skal ske forsøg på
genoplivning. Jeg kender til situationer, hvor man enten på selve plejehjemmet beslutter,
hvem der skal genoplives, eller man siger til de pårørende, at de skal underskrive det
pågældende dokument, hvilket er et voldsomt overgreb mod vedkommendes ret til at
vælge.

Hvad gør Kommissionen for at se nærmere på anvendelsen af den såkaldte ordination
"ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop"? Her tænker jeg ikke på livstestamenter, men
på ordinationen "ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop". Er Kommissionen enig i, at
det er i strid med retten til liv som fastsat i artikel 2 i chartret om grundlæggende rettigheder?

Det glæder mig, at WHO nu definerer overgreb mod ældre bredt. Vi er nu nødt til på
EU-plan at skabe klarhed omkring omfanget af disse overgreb. Jeg håber, at Kommissionen
fremlægger en grønbog om overgreb mod ældre. Jeg ved, at kommissæren selv har talt om
det.

Overmedicinering er, især når der er tale om antipsykotiske lægemidler, også et overgreb.
Der bliver ret ofte anvendt overmedicinering af hensyn til personalet, ikke af hensyn til
plejehjemsbeboeren. Omvendt bliver ældre også nægtet medicinsk behandling alene med
henvisning til deres alder. Det er en anden grund til, at jeg mener, der skal lægges pres på
Rådet for at få truffet en beslutning om ligebehandlingsdirektivet med henblik på at forbyde
forskelsbehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser, herunder
sundhedspleje.

Hver enkelt medlemsstat skal ligeledes gøre mere for at sikre, at de ældre kan få støtte i
eget hjem, hvis de ønsker det, og fastsætte bestemmelser om kvalifikationskrav til personer,
der plejer de ældre, idet der skal være hensigtsmæssige uddannelsesordninger.

Mange medlemsstater har skåret ned på det ældremedicinske område, og vi er nødt til at
vide, hvilken indvirkning det i virkeligheden har haft på de ældre. Vi må heller ikke glemme
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den støtte og anerkendelse, som frivillige plejere har behov for. Det er temmelig ofte dem,
der plejer deres slægtning dag ind og dag ud og med meget lidt hjælp udefra.

Hele dette område, dvs. langtidspleje af ældre, har været forsømt i mange år. Jeg håber, at
vi på baggrund af denne mundtlige forespørgsel og beslutningsforslaget alle sammen
virkelig kan begynde at fokusere på området, sådan som det fortjener. Det er ganske ofte
meget vanskeligt for ældre, der kræver langtidspleje, at give deres mening til kende. Det er
i samarbejde med dem op til os alle at sikre, at de bliver hørt og ikke bliver glemt.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! I betragtning af, at Europas
samfund ældes i løbet af de næste par årtier, er vi nødt til at finde måder, hvorpå vi kan
sikre, at de ældre får den kvalitetspleje, de har behov for.

Det er det mål, medlemsstaterne satte sig i forbindelse med de målsætninger, de blev enige
om vedrørende sundhedspleje og langtidspleje på EU-plan. I Rådets konklusioner den 30.
november 2009 opfordrede man desuden Kommissionen til at udarbejde "en handlingsplan
for yderligere aktiviteter i 2011, som fremmer værdighed, sundhed og livskvalitet for
ældre". Det glæder mig, at de kommende formandskaber, herunder det ungarske og polske
formandskab, agter at gå videre med denne opgave.

Kommissionen har allerede taget en række initiativer med sigte på at intensivere arbejdet
med kvaliteten af langtidspleje, skabe større viden på området og fremme debatten på
EU-plan. Den har længe støttet arbejdet med langtidspleje som led i den åbne
koordinationsmetode inden for området social beskyttelse.

I den fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion fra 2009 blev det bekræftet,
hvor vigtigt der er at gå i gang med spørgsmålet om arbejdskraftmangel inden for
langtidsplejesektoren. Klarlægning og udbredelse af bedste praksis er en af vores vigtigste
målsætninger. Kommissionen kan fungere som katalysator for ændringer og kan være til
støtte for den nationale indsats.

Kommissionens medarbejdere er i øjeblikket ved at udarbejde et arbejdsdokument om
langtidspleje i forbindelse med indsatsen for at fremme aktiv, sund og værdig aldring, og
det er planen, at Kommissionen skal fremlægge en meddelelse i 2011.

Kommissionen vedtog i går forslaget om at gøre 2012 til det europæiske år for aktiv aldring.
Dette vil udgøre nogle rammer for at skabe større bevidsthed, idet man skal klarlægge og
udbrede god praksis, og nok så vigtigt skal man opmuntre politiske beslutningstagere og
aktører på alle niveauer til at gøre aktiv aldring lettere.

Formålet er at opfordre disse aktører til at forpligte sig til nogle specifikke tiltag og mål i
2011, dvs. året inden det europæiske år for aktiv aldring, således at der kan fremlægges
håndgribelige resultater i år 2012.

Jeg vil nu gerne sige noget om mennesker helt specifikt. Det er helt korrekt blevet påpeget,
at det i de fleste medlemsstater er familie og venner, som står for hovedparten af den støtte
og pleje, som plejekrævende personer har brug for, og dette vil fortsat være tilfældet i de
næste par årtier. I alle lande er der langt større sandsynlighed for, at det er kvinder end
mænd, der påtager sig plejeopgaven. Utilstrækkelig anerkendelse af frivillige plejeres rolle
og utilstrækkelig støtte til deres bidrag kan føre til social udstødelse.

For at råde bod på denne situation kan medlemsstaterne sammen med EU-institutionerne
overveje nogle foranstaltninger, hvormed man kan vurdere og certificere plejekompetencer,
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herunder de færdigheder, man opnår, mens man passer plejekrævende slægtninge og styrer
husholdningen, hvilket er funktioner, der hovedsagelig udføres af kvinder.

Udviklingen vil afhænge af en indsats fra mange aktørers side. Kommissionen ser yderst
positivt på det arbejde vedrørende plejeområdet, der er udført af Parlamentets
interessegrupper om aldring og om karriereforløb og af organisationer i civilsamfundet
som f.eks. AGE og Eurocarers.

Kommissionen har ingen planer om at etablere et overvågningscenter for aktiv aldring,
men gensidig læring om bl.a. aktiv aldring er et af formålene med det europæiske år for
aktiv aldring, og der vil i den anledning blive udviklet en speciel hjemmeside.

Jeg vil også gerne nævne bidraget i form af Grundtvigprogrammet for voksenuddannelse,
folkesundhedsprogrammet og det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011.

Fru Lynne understregede med rette betydningen af etiske spørgsmål, som f.eks. i forbindelse
med ordinationen "ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop". Selv om Kommissionen
erkender, hvor vigtigt dette spørgsmål er – og jeg er fuldt ud enig i den moralske substans
i fru Lynnes spørgsmål – er vi nogle gange nødt til at udtrykke os i spidsfindige vendinger,
og hvis vi gør det i det aktuelle tilfælde, må vi sige, at disse forhold udelukkende hører ind
under medlemsstaternes kompetenceområde, og at vi med udgangspunkt i chartret om
grundlæggende rettigheder ikke er i stand til at involvere os, når kompetencen ligger hos
medlemsstaterne.

Kommissionen har taget en række initiativer – herunder den store konference den 17.
marts 2008 – for at øge kendskabet til problemet med overgreb mod ældre og fremme
debatten på EU-plan om, hvordan man kan forhindre disse overgreb.

Kommissionen gennemførte i 2009 et pilotprojekt, som førte til, at der blev udvalgt to
projekter. Det ene projekt går ud på at undersøge, hvordan overgreb mod ældre kan
overvåges ved hjælp af systemerne vedrørende folkesundhed og langtidspleje. Det andet
projekt har til formål at kortlægge de eksisterende politiske indgangsvinkler og politiske
rammebetingelser i EU. Begge projekter begyndte i december 2009, og resultaterne bliver
fremlagt næste efterår.

Kommissionen fortsætter også med at samfinansiere en række tiltag i henhold til
Daphneprogrammet og folkesundhedsprogrammet.

Kommissionen støtter aktivt det igangværende arbejde i Udvalget for Social Beskyttelse
om nogle frivillige kvalitetsrammer for sociale serviceydelser. Disse rammer skal være
fleksible nok til, at de kan finde anvendelse i alle medlemsstaterne på nationalt, regionalt
og lokalt niveau og for en række sociale serviceydelser.

En stor sektor, hvor rammerne kunne finde anvendelse, er langtidspleje. Men levering af
ydelsen langtidspleje er ikke en let opgave i det daglige, og det er den triste sandhed, at
mennesker med tunge plejeopgaver ofte må holde op eller have lønarbejde på reduceret
tid på grund af disse opgaver. Det påvirker så efterfølgende deres værdi på arbejdsmarkedet,
deres løbende indkomst og deres fremtidige pensionsrettigheder.

Vores årelange arbejde med medlemsstaterne om at få forenet familie- og arbejdslivet har
afdækket, hvor vigtigt det er, at arbejdsvilkårene er indrettet efter de personer, der yder
uformel pleje.
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Ved at tilvejebringe sociale serviceydelser, der giver mulighed for aflastningsophold og
plejeorlov, og give særlige rettigheder til frivillige plejere i de sociale sikringsordninger,
især med hensyn til deres pensionsret, gør det også nemmere at tilskynde til og give
mulighed for, at flere mennesker yder uformel pleje.

Som foreslået kan man sammenkæde fattigdom, adgang til pleje og levetid med hinanden.
Vi var inde på en sådan sammenkædning i en meddelelse for nylig om sundhedsmæssige
uligheder. Der er tydeligvis belæg for, at forskelle med hensyn til indkomst samt arbejds-
og levevilkår kommer til udtryk i den gennemsnitlige helbredstilstand på alle alderstrin.

Vi befinder os imidlertid kun i den indledende fase med hensyn til politikker, der effektivt
bryder eller ændrer forbindelsen mellem det sociale hierarki og det helbredsmæssige
hierarki.

Vi opfordrer derfor til større forståelse og mere forskning samt udarbejdelse af en mere
innovativ politik. Vi er desuden nødt til at fremme "integration af sundhedsaspektet i alle
politikker", som er et strengt nødvendigt element i enhver vellykket strategi.

Csaba Sógor,    for PPE-Gruppen. – (HU) Fru formand! Aldringen i de europæiske samfund
er en væsentlig udfordring for alle medlemsstater. Vi skal lægge stadig større vægt på pleje
af det stigende antal ældre mennesker. Traditionerne og kulturen inden for ældreplejen
varierer fra land til land. I de sydlige medlemsstater løses problemet inden for familiens
rammer, idet der er flere generationer, som bor sammen, mens det i de nordlige
medlemsstater er mere almindeligt, at plejeopgaven løses på institutioner.

Omkostningerne ved sidstnævnte plejeform stiger imidlertid, og det holdbare i den løsning
bliver i stadig større grad sat på prøve på grund af den økonomiske situation og stigningen
i antallet af ældre. I Central- og Østeuropa kan ikkestatslige organisationer og kirker meget
ofte og på en effektiv måde stå for en vis form for institutionsmæssig indsats. Det er dog
stadig sjældent, og staten bakker ikke op om denne udviklingstendens inden for ældreplejen.

Med den uddannelsesordning, der i Det Forenede Kongerige blev udarbejdet for indvandrere,
løste man med held ved hjælp af ældreplejen beskæftigelsesproblemet for tidligere
arbejdsløse kvinder. Denne praksis kan givetvis også indføres med succes i andre
medlemsstater. Jeg ser positivt på beslutningsforslaget fra mine kolleger fru Berès og
fru Lynne. Jeg vil gerne fremhæve den del af teksten, hvor man opfordrer Kommissionen
til at udarbejde en grønbog på baggrund af god praksis i medlemsstaterne og deres modeller,
således at hver enkelt medlemsstat er klædt godt på til at gennemføre de mest
hensigtsmæssige foranstaltninger, som økonomien nu tillader, og så der ikke er mulighed
for dårlig behandling af og overgreb mod de ældre.

Kinga Göncz,    for S&D-Gruppen. – (HU) Fru formand! En længere forventet levetid er
ikke blot et godt resultat, nej, det er også en mulighed. Selv om vi faktisk kan være stolte
over, at den forventede levetid i Europa er stigende, er det også en udfordring. Det er til
dels en udfordring, fordi vi ikke ved, hvordan vi kan sikre muligheden for aktiv aldring i
et aldrende samfund. Det vides heller ikke, i hvor vid udstrækning vi kan sikre de ældre
muligheden for aktiv medvirken i samfundet og ikkediskriminerende behandling. Vi er
godt klar over, at der skal gøres en masse på området. Kan vi nå frem til, at man kan holde
sig rask i flere år? I hvor vid udstrækning kan vi give de ældre indtægtsmæssig sikkerhed
eller sørge for livslang læring?

Det kan være, at et europæisk år, der kommer til at hedde det europæiske år for aktiv
aldring, vil være med til at skabe større opmærksomhed omkring dette emne. Det kan dog
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ikke undgås, at der vil være et tidsrum, hvor ældre mennesker har behov for sociale og
sundhedsmæssige tjenesteydelser og har færre kræfter til at tale deres egen sag, hvilket
således øger vores ansvar for at sikre, at de har adgang til kvalitetstjenesteydelser. Det er
særlig vigtigt, at lavindkomstgrupper, fattige ældre mennesker og ældre mennesker, der
kræver vedvarende sygepleje og almen pleje, har adgang til passende tjenesteydelser, uanset
om man har brug for hjemmepleje eller bliver plejet på institutioner. Der er også nogle
specielle opgaver, hvor vi anmoder Kommissionen om at yde bistand. For det første har
vi brug for en række ekstremt vigtige oplysninger om, hvad behovene er, og om, hvem der
kræver pleje. Der skal især fokuseres på de mest sårbare grupper, og vi har brug for nogle
overvågningsmekanismer – og som en del af minimumsstandarderne skal der også opstilles
en liste over god praksis.

Jean Lambert,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil rigtig gerne takke
fru Lynne for at give os lejlighed til at drøfte dette emne i aften, og jeg glæder mig over en
masse af det, kommissæren sagde. Jeg syntes såmænd, at temmelig meget af det på sin vis
var ganske opløftende.

Kommissæren har jo nok fundet ud af, at en række af vores spørgsmål vedrører spørgsmålet
om ældre menneskers sårbarhed, og at vi har en meget stærk fornemmelse af, at det er
meget vigtigt, at mennesker kan føle sig trygge i forhold til dem, der yder pleje.

Godt nok tager jeg kommissærens punkt vedrørende spørgsmålet om, hvad der er
medlemsstaternes kompetenceområde, for gode varer, men ikke desto mindre har vi den
åbne koordinationsmetode for at gøre det nemmere for medlemsstaterne at arbejde sammen
om noget, der, selv om det ikke ligger inden for EU's kompetenceområde, alligevel anses
for at være noget, der har fælles betydning.

Jeg mener, at visse af spørgsmålene, selv vedrørende grundlæggende pleje, ernæring osv.,
er særdeles vigtige. Jeg spekulerer også over, hvilke yderligere initiativer Kommissionen
kunne tænkes at tage for at overbevise medlemsstaterne om, hvor omkostningseffektivt
det er at støtte frivillige plejere. Der findes med sikkerhed tal fra Det Forenede Kongerige,
hvoraf det fremgår, at der er tale om en besparelse på flere mia. pund for vores
samfundsøkonomi, fordi nære venner eller slægtninge og ikke staten udfører plejeopgaven,
og at investeringer i sådan noget som plejetilskud og støttemekanismer for frivillige plejere
rent faktisk er værd at satse på, frem for at folk bliver totalt nedslidt og isoleret samt gør
skade på deres eget helbred og får psykiske problemer, fordi de i timevis har ydet pleje
uden støtte fra noget bagland.

Jeg er også interesseret i, hvad kommissæren siger om mulighederne for at forbedre de
frivillige plejeres kvalifikationer. En del af denne problemstilling er naturligvis, at det ikke
alene drejer sig om kvinder, men ofte om indvandrerkvinder, og der er derfor behov for
en særlig slags investering. Men i vores beslutningsforslag nævnes det også, at kontrakter
skal indeholde bestemmelser om en minimumsløn, en mindsteløn. Jeg vil gerne høre
kommissærens kommentarer til dette.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Fru formand! Min oldemor er 69 år gammel, og jeg har
boet sammen med hende i lang tid. Jeg ved derfor ud fra egne erfaringer, at den bedste
måde, hvorpå vi kan tage os af de ældre, er ved at sikre, at de så vidt muligt kan klare sig
selv. Men selv de mennesker, der er i god psykisk og fysisk form i betragtning af deres alder,
står over for en opslidende opgave. Partiet Attack tog dette spørgsmål op i den foregående
valgperiode og vil også gør det fremover.
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Pensionsbeløbet i Bulgarien ligger gennemsnitlig på blot 100 EUR. Vel at mærke 100 EUR
om måneden. Pensionister skal for dette beløb købe deres medicin, betale deres regninger
og – normalt som sidste punkt – købe deres mad. Grunden til, at det forholder sig sådan,
er den kæmpestore udplyndring af mit hjemland, som de tre sidste regeringer i træk har
stået bag. Denne udplyndring går under navnet "masseprivatisering". Jeg skal også nævne,
at det fandt sted med EU-institutioners og Den Internationale Valutafonds billigelse.
Bulgarien blev bestjålet for aktiver til en værdi af flere mia. euro, og så er det jo ikke så
underligt, at mit hjemland har de laveste pensionssatser i EU. Denne tragiske situation skal
tjene til skræk og advarsel, når man funderer over, hvordan vi skal tage os af de ældre.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Fru formand! Kommissionen har netop bekendtgjort, at
2012 skal være året for aktiv aldring. Den har dermed efterkommet en anmodning fra
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og i rapporten om en ligelig fordeling
mellem generationerne. Tillykke! Denne vigtige udmelding kommer lige på rette tidspunkt.

Antallet af personer over 80 år, der er raske og produktive, er stadig stigende. For perioden
fra 2010 til 2030 forudses der en stigning på næsten 60 %. I det spørgsmål, vores udvalg
har stillet, opfordrer vi Kommissionen til at analysere de positive, men også de negative
virkninger for ældreplejen og at fremlægge konklusionerne.

Vi ved, at stadig flere familier ikke kan magte at pleje deres slægtninge alene. Plejepersonale
er en mangelvare. Men det er ikke godt nok, at veluddannet og kompetent personale
udskiftes med lavtlønnet personale med en grundlæggende viden, der er erhvervet i et
tempofyldt uddannelsesforløb. Denne form for pleje er mange steder den eneste pleje, man
får.

Som ordfører for demografiske ændringer og ligelig fordeling mellem generationerne har
jeg opfordret medlemsstaterne til at indføre gennemsigtige og bæredygtige kontrolsystemer.
Det skal sikres, at de personer, der har brug for pleje, kan bevare deres værdighed intakt.
Vi skal have en adfærdskodeks på EU-plan, der indeholder mindstekrav og mindstemål for
serviceydelser i forbindelse med langtidspleje. Uanset indtægt, alder, social status eller
sundhedsrisiko skal mennesker have økonomisk overkommelig pleje af god kvalitet.

Ældre mennesker er heller ikke nogen byrde. Deres erfaringer og deres præstationer i livet
har formet vores samfund. Vi må ikke overlade dem til sig selv med deres problemer. Lad
os benytte lejligheden indtil 2012 til at skabe mange forudsætninger for at give mulighed
for at det politiske liv, medierne og offentligheden beskæftiger sig intenst med spørgsmålet
om aktiv aldring. I den sammenhæng er det først og fremmest de berørte, der skal komme
til orde. Vi skal alle ændre vores holdning til fordel for en bæredygtig form for pleje, hvor
der uafbrudt fokuseres på mennesker og ikke kun på omkostninger.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Fru formand! Når vi alle her i Parlamentet taler om de ældre,
glemmer vi muligvis at tage højde for, at vi også på et tidspunkt kan komme i samme
situation som de ældre og måske bliver 80, 90 eller endda 100 år. Har vi nogensinde tænkt
på, hvordan vi så selv gerne vil behandles? De ældre i dag er de mennesker, der bragte os
til verden, det er de mennesker, der gav os civilisationen, det er de mennesker, der udgør
vores "personlige ejendom".

Langtidspleje af de ældre har ikke alene et moralsk og socialt aspekt. Der er også et
økonomisk aspekt, fordi den pleje, som hver enkelt ældre person har brug for, indebærer,
at de udearbejdende familiemedlemmers produktivitet bliver reduceret. Men hvis vi indfører

281Europa-Parlamentets forhandlingerDA07-09-2010



et plejeprogram samtidig, vil vi oven i købet kunne skabe nye arbejdspladser. Vi er nødt
til at overveje alt dette og bringe medlemsstaterne på rette spor.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke tolkene og oversætterne, der giver os mulighed for også
efter midnat at udtrykke vores synspunkter.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Ifølge de seneste statistikker forventes
antallet af personer i EU på 65 år eller derover at stige med 70 % inden 2050, og der vil
være en stigning på 170 % i antallet af personer på over 80 år.

Det betyder, at andelen af indbyggere i EU-27 på over 65 år i 2060 vil nå op på 30 %.

EU skal finde løsninger for at opfylde det stadig stigende behov for sundhedspleje, tilpasse
sundhedsplejeordningerne til behovene hos en aldrende befolkning og fortsat sikre, at
ordningerne kan fungere i betragtning af den stigende mangel på arbejdskraft.

Kommissionen, medlemsstaterne og navnlig de lokale myndigheder skal finde løsninger
for at få tilpasset boligområdet, de kollektive transportsystemer og selv sektorer som
turistbranchen for at kunne opfylde de ældres specifikke behov.

Jeg ser positivt på vedtagelsen af EU's forordninger om passagerrettigheder, især for de
bevægelseshæmmede, hvilket mange ældre mennesker, der rejser med skib, fly eller tog,
er.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! En af de aktuelle udfordringer, som de
europæiske samfund står over for, er at få afhjulpet virkningerne af de demografiske
forandringer, som giver større pres på statsbudgetterne. Jeg ser en udvej, hvis man indfører
progressive og bæredygtige politikker med hensyn til ydelse af hensigtsmæssig langtidspleje
i en ånd præget af solidaritet mellem generationerne, udryddelse af diskrimination på grund
af alder og fuld social integration selv i fremskreden alder.

Det er efter min mening også vigtigt, at de frivillige plejere, der passer ældre mennesker,
får visse fordele, som juridisk kan fuldbyrdes, eller, når det er hensigtsmæssigt, et økonomisk
vederlag, i en ånd præget af solidaritet og påskønnelse af deres selvopofrende indsats. Jeg
vil derfor gerne lægge vægt på, at man på dette område skal udveksle god praksis og
erfaringer medlemsstaterne imellem.

Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje, at jeg som læge er fuldstændig uenig i ordinationen
"ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop" på baggrund af fremskreden alder. Jeg mener,
at en sådan fremgangsmåde er en grov krænkelse af den grundlæggende menneskeret til
liv.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Fru formand! Forslagsstillerne har stillet 10 spørgsmål til
Kommissionen. Men solidaritet mellem generationerne nævnes blot en gang, nemlig i
næstsidste spørgsmål. For at kaste fuldt lys over problemet vil jeg gerne tilføje nogle flere
spørgsmål.

For lidt siden talte vi om, hvordan Kommissionen kan øve indflydelse på medlemsstaterne.
Hvorfor foreslår Kommissionen ikke medlemsstaterne, at de skal værdsætte den pleje, der
ydes af familiemedlemmer over for ældre, uarbejdsdygtige mennesker? Hvis et
familiemedlem tager sig af en slægtning, hvorfor kan det familiemedlem så ikke tilgodeses
økonomisk og få adgang til sundheds- og socialsikringsordninger og få lov til at vende
tilbage til arbejdspladsen, når plejeperioden er slut, ligesom en kvinde efter barselsorlov
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gør? Hvorfor forskelsbehandler vi mænd og kvinder, der udviser solidaritet mellem
generationerne i vores samfund?

Hvis vi forsøgte at slippe af med denne forskelsbehandling i EU, ville vi have langt flere
mere glade og tilfredse borgere.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Det er et meget godt tidspunkt at drøfte disse
spørgsmål på, fordi det er et stort problem, der hænger over vores hoveder. Jeg vil gerne
takke fru Lynne for især at have skitseret de problemer, der er i dette såkaldte civiliserede
samfund i form af overgreb mod de ældre. Kommissionen har også givet sit meget
velafbalancerede bidrag, hvor man beskriver målene, udfordringerne og løsningerne.

For det første mener jeg, at vi skal se på dette som en mulighed, en mulighed for at sætte
folk i stand til at arbejde længere end den nuværende normale tilbagetrækningstid, og for
det andet især at rejse og gavne turistranchen i lavsæsonen. Og så har vi jo udfordringen
med at pleje folk i eget hjem så længe som muligt – og derefter på plejeinstitution. Men
man har endnu ikke taget højde for den økonomiske side af sagen, og der ligger et enormt
arbejde foran os, hvis vi skal nå frem til en situation, hvor de ældre får en ordentlig pleje i
årene fremover.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer! Lad
mig begynde med at gentage det, der blev sagt i begyndelsen af drøftelsen omkring
mangfoldigheden i Europa.

Vi har 27 medlemsstater med forskellige sociale forhold og materiale forhold, og det er
hovedårsagen til, at Kommissionen nu arbejder på nogle kvalitetsmæssige
rammebestemmelser og ikke nogen mere drastiske indgreb i form af lovgivning. Vi mener,
at det i den nuværende situation er den rette tilgang, og vi må se, hvordan det fungerer med
Parlamentet, som vi i den seneste tid har drøftet disse spørgsmål med gentagne gange.

Et centralt punkt, hvor jeg mener, vi kan drage markante konklusioner, er med hensyn til,
hvordan langtidspleje hænger sammen med vores beskæftigelsesdagsorden, og hvordan
vi ser en stor mulighed for at skabe job, men vi står også over for opgaven med at inkludere
dette område i vores kompetencedagsorden og finde ud af, hvordan vi kan gøre mere for
at uddanne og udvikle et større antal plejere, der kan yde professionelle tjenesteydelser på
området.

Det er faktisk et åbent spørgsmål, hvordan vi skal formalisere disse tjenesteydelser, fordi
meget af det arbejde, der gøres, som tidligere sagt sker på frivillig basis. Det udføres eller
kan udføres af pårørende og inden for familiens rammer. Reguleringsmæssige spørgsmål,
højere standarder eller påkrav om overholdelse af visse betingelser fra familiens og de
pårørendes side er noget, der givetvis ville være yderst problematisk. Formalisering af disse
tjenesteydelser og dette arbejde ville imidlertid gøre omkostningerne større og rejse nogle
skattespørgsmål, og vi ville let havne i en blindgyde i en anden retning.

Så der findes ikke noget nemt svar, hvorimod der så sandelig er tvingende grunde til at
forbedre vilkårene for dem, der har behov for disse tjenesteydelser og er afhængige af
langtidspleje, men også at anerkende de mennesker, der gør dette stykke arbejde. Det, vi
med sikkerhed kan gøre, er at indsamle og udbrede god praksis, f.eks. ved hjælp af den
åbne koordinationsmetode.

Jeg kan på dette sene tidspunkt af dagen sige, at jeg om nogle få timer skal mødes med en
række ministre fra den belgiske regering i Liège på en konference om pensioner. Det vil
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være en god lejlighed til at viderebringe Parlamentets kommentarer vedrørende dette
spørgsmål og koble dem sammen med vores arbejde på pensionsområdet, fordi disse
spørgsmål tydeligvis er kædet sammen med hensyn til både social sikring generelt og en
tilstrækkelig indtægt hos de ældre.

Vi har en langtidsplan om at følge op på vores arbejde på pensionsområdet med en betydelig
indsats vedrørende demografi. Det kommende ungarske og det kommende polske
formandskab udviser lige stor interesse for dette spørgsmål, og vi er ved at finde frem til
de rigtige rammer for de forventede resultater i den forbindelse. Dette arbejde vil blive
efterfulgt af det europæiske år for aktiv aldring, der ikke alene handler om beskæftigelse –
og bestemt ikke blot om at forlænge pensionsalderen – men også drejer sig om at gøre
mere for at bevare et godt helbred og opgradere livslang læring, livslang undervisning,
evner og institutioner med henblik på at forbedre livskvaliteten.

Så dette er grundlæggende nogle rammer, hvor jeg tror, vi kan fortsætte vores arbejde. Der
er mange udfordringer, men med det etiske engagement, vi alle er fælles om, mener jeg, vi
kan nå frem til nogle resultater.

Elizabeth Lynne,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne sige tak til alle, som har
haft ordet, og til kommissæren for de ting, han har sagt i aften. Det har været meget nyttigt.
Det, der også er kommet ud af denne drøftelse, er, hvor vigtigt det er at have en
adfærdskodeks. Det er noget, jeg opfordrede til under den mundtlige forespørgsel og i
beslutningsforslaget, og som Thomas Mann og en række andre personer har henvist til.

Vi taler som sagt ikke om lovgivning. Det gode eksempel fra Bulgarien på nogen, der lever
for 100 EUR om måneden og skal betale for langtidspleje, er bare en af årsagerne til, at vi
har brug for denne adfærdskodeks, så medlemsstaterne kan opfylde en minimumsstandard.

Det samme gælder med hensyn til ordination af "ingen genoplivningsforsøg ved hjertestop".
Jeg siger ikke, at den samme slags lovgivning skal rulles ud i samtlige medlemsstaterne,
men at vi faktisk skal have benchmarks for mennesker, så vi kan forsøge at nå frem til
bedste praksis. Det er på det punkt, at Kommissionen kan gøre en masse ved at være med
til at udbrede god praksis fra de forskellige medlemsstater.

Jeg vil gerne endnu engang sige tak til kommissæren og tak til tolkene, fordi de blev her til
efter midnat.

Formanden.   Jeg har modtaget et forslag til beslutning (2)  indgivet i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 9. september 2010.

Jeg vil også gerne sige tak til tolkene.

19. Dagsorden for næste møde: se protokollen

20. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 00:25)

(2) Se protokollen.
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