
ONSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2010

ORDFÖRANDESKAP: DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

2. Utskottens sammansättning: se protokollet

3. Slutsatser från Ekofinrådets extra möte den 7 september (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalande om slutsatser från
Ekofinrådets extra möte den 7 september.

Didier Reynders,    rådets ordförande. – (FR) Fru talman! Ekofinrådets möte, som nyss hölls
i Bryssel, har gjort det möjligt för oss att nå framsteg i två frågor, dels genom att anta den
europeiska planeringsterminen inom ramen för budgetsaneringen och de nya
budgetkontrollförfarandena, och dels genom att stödja den överenskommelse som slöts
under ett trepartssamtal mellan kommissionen, parlamentet och rådet om samtliga texter
om finansiell tillsyn.

Förutom detta inleddes två debatter som kommer att fortsätta i slutet av månaden vid det
informella Ekofinrådets möte, och som förhoppningsvis kommer att leda till framsteg
under de kommande sex månaderna: den ena frågan gällde bankavvecklingsfonder, eller
bankavgifter, och den andra gällde skatt på finansiella transaktioner.

Jag vill säga ett par ord om dessa två punkter. När det gäller den europeiska
planeringsterminen är detta ett första steg som kommer att göra det möjligt för oss att,
från och med den 1 januari nästa år, införa ett nytt budgetförfarande med kommissionen.
Under våren kommer vi att uppmana medlemsstaterna att lämna in vissa budgetuppgifter,
bland annat de parametrar som de använt för att utarbeta sina budgetar och de allmänna
riktlinjerna – utan någon detaljerad granskning av varje budgetrubrik – innan vi fortsätter
med detta förfarande. Vi hoppas också kunna lägga till bland annat ytterligare bestämmelser,
och här åsyftar jag bestämmelser som avser sanktioner. Ordförandeskapet kommer under
alla omständigheter att stödja förfarandet för att, på kommissionens initiativ, införa dessa
sanktioner. Om möjligt kommer detta även att medföra en särskild roll för
kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi och valutafrågor.

När det gäller frågan om tillsyn vill jag återigen tacka föredragandena och alla de ledamöter
som deltog i försöket att nå konsensus om de olika texterna. Jag vill också tacka
kommissionen, Michel Barnier och hans kolleger, samt de på varandra följande
ordförandeskapen. Här åsyftar jag de spanska och svenska ordförandeskapen, som föregick
oss. Vi har nu enats om texter som kommer att göra det möjligt för oss att från och med
den 1 januari nästa år inrätta nya övervaknings- och tillsynsstrukturer och
systemrisknämnden. Genom denna process kommer vi att kunna göra framsteg om de
rätta villkoren föreligger, med en ny struktur för det finansiella systemet och dess tillsyn.

Jag vill bara påpeka att även om detta förvisso har varit en utdragen process är vi ännu inte
färdiga. Detta är snarare inledningen av en ny typ av europeisk organisation och, med stor
sannolikhet, inledningen till långvariga debatter som kommer att leda till att flera olika
texter antas. Kommissionsledamot Michel Barnier kommer att få tillfälle att presentera
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dessa texter under de följande veckorna. Vi kommer att försöka följa en strikt tidsplan i
detta ärende.

Jag har nu tagit upp de två punkter som varit föremål för formella beslut inom Ekofinrådet.
Som jag nämnde har diskussioner även hållits om två andra frågor: den första gäller
bankavvecklingsfonder, eller bankavgifter, och den andra – dessa diskussioner bör hållas
åtskilda – gäller skatt på finansiella transaktioner.

Vad beträffar bankavgifter och bankavvecklingsfonder anser jag att den diskussion som
hölls under Ekofinmötet resulterade i ett antal riktlinjer som kommer att göra det möjligt
för kommissionen att lägga fram mer detaljerade och specifika förslag. Jag är övertygad
om att vi, genom att tillämpa samma förebyggande strategi som vi tillämpade för den
finansiella tillsynen, borde kunna avsluta denna debatt under de kommande månaderna
genom att inrätta mekanismer som kan säkra en verklig samordning över hela EU. Vissa
länder har redan infört en skatt för banksektorn, men det är viktigt att vi går framåt på ett
samordnat sätt. Jag erkänner att det fortfarande finns vissa frågor som bör åtgärdas. Vi
kommer i själva verket att diskutera dessa på finansministernivå vid det informella rådsmötet
i slutet av denna månad.

När det gäller skatt på finansiella transaktioner är debatten mycket mer livlig. Vi har
fortfarande en bit kvar innan vi når konsensus, men det är helt i sin ordning. Detta var en
första djupgående debatt som gjorde det möjligt att ta upp specifika frågor om möjligheten
att införa en sådan skatt, men också om möjligheten att införa skatten i EU eller diskutera
den med andra partner. Vi kommer också att komma tillbaka till denna fråga i slutet av
månaden i samband med förberedelserna inför G20-mötena. Det är definitivt viktigt för
majoriteten av deltagarna att vi diskuterar denna fråga med våra partner, inte bara på andra
sidan Atlanten utan också i utvecklingsländerna.

Avslutningsvis vill jag bara säga att det fortfarande krävs ett målinriktat arbete med denna
fråga, och sedan måste vi göra några val. Om en dylik skatt en dag införs, hur ska då
intäkterna användas? Några länder kommer att öronmärka dem för sina nationella budgetar,
andra kommer att finansiera åtgärder som krävs för att bekämpa klimatförändringen,
medan åter andra kommer att använda dem för att finansiera utvecklingen – t.ex. i Belgien,
där detta redan har skett.

Det var detta jag hade att rapportera om från det rådsmöte som just har hållits i Bryssel.

Michel Barnier,    ledamot av kommissionen. – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Jag
vill i min tur, efter Didier Reynders, säga ett par ord om vår syn på detta Ekofinrådsmöte.
Jag kommer även att tala för mina kolleger kommissionsledamöterna Olli Rehn and
Algirdas Šemeta som deltog i detta arbete tillsammans med mig.

Fyra punkter utmärkte mötet, som den belgiska ministern påpekade. Eftersom parlamentet
har haft en mycket betydande del i detta vill jag börja med ett viktigt ämne som jag anser
vara strukturellt, och som jag har ägnat mycket av min kraft ända sedan ni gav oss ert
förtroende i februari. Det gäller tillsynen.

Tillsyn är nämligen hörnstenen inom den ram där vi, sten för sten, vecka efter vecka,
produkt efter produkt, marknad efter marknad eller aktör efter aktör, kommer att kunna
dra lärdomar av krisen och inrätta en intelligent reglering och en effektiv tillsyn. På så sätt
kommer slutmålet att innebära – men vi är inte där ännu – att varje aktör, produkt, marknad
och territorium kommer att omfattas av denna intelligenta reglering och denna effektiva
tillsyn.
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Låt mig framföra ett mycket uppriktigt tack i denna fråga – och jag är övertygad om att
parlamentet i sin tur kommer att kunna anta resultatet av trepartssamtalet inom loppet av
några veckor – till era föredragande José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner,
Antolín Sánchez Presedo, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Ramon Tremosa i Balcells och
Burkhard Balz, samt till utskottets ordförande Sharon Bowles, som ledde trepartssamtalet
med stor beslutsamhet. Jag vill också påpeka att den belgiske rådsordföranden Didier
Reynders spelade en mycket personlig och dynamisk roll genom att inte bara stödja sig på
sin grupps arbete utan också på det arbete som det spanska och det svenska
ordförandeskapet hade utfört före honom.

Jag vill också påpeka att den ursprungliga orsaken till detta kommissionsförslag om tillsyn
var det ytterst intelligenta arbete som utfördes av Jacques de Larosière och som drog de
första viktiga lärdomarna från krisen. Till följd av detta kommer vi från och med den 1
januari att få några nya EU-organ. Kommissionen kommer att arbeta hårt, vilket är dess
skyldighet, för att förbereda genomförandet av dessa tre myndigheter och Europeiska
systemrisknämnden. Jag talar om europeiska radarskärmar och kontrolltorn. Dessa behövs
definitivt eftersom vi vet att hälften av alla banker i hälften av EU:s länder, som ni företräder,
har sina huvudkontor i andra länder. Därför handlar detta i regel om finansinstitut som är
transnationella till sin natur och som följaktligen innebär systemrisker.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka ordförandeskapet och även framföra mitt mycket
uppriktiga tack till parlamentet och era föredragande för det betydelsefulla arbete som de
bidragit med för att detta ”allra första steg”, som Didier Reynders uttryckte det, skulle bli
framgångsrikt. Nu börjar byggnadsarbetet.

Ni kommer att se hur vi vecka för vecka uppför dessa strukturer. Med början i nästa vecka
kommer jag att lägga fram förordningen om derivat och förordningen om blankning, och
därefter – lite senare – förordningen om kreditvärderingsinstitut.

Det finns två punkter som behöver diskuteras som också gäller finanssektorn, och det
handlar om idéer om avgifter och skatter. Den ena är längre framskriden än den andra,
och jag håller med den belgiske rådsordföranden om att vi inte bör blanda ihop dessa två
frågor eftersom de skiljer sig åt, även om båda gäller finansiering inom finanssektorn.

Den första är idén om avvecklingsfonder. Denna diskussion har redan inletts i rådet. Jag
vill tala om för ledamöterna att dessa rådsdiskussioner är till stor nytta, vilket jag själv såg
under gårdagen, eftersom bordsrundorna hjälper oss att se saker och ting lite tydligare. Jag
inledde denna diskussion under det spanska ordförandeskapet i Madrid vid ett informellt
rådsmöte då jag presenterade idén om en verktygslåda för att förebygga kriser inom bank-
och finanssektorn med hjälp av två enkla idéer. Den första är att förebyggande arbete alltid
är billigare än botemedlet, och det gäller både för miljön och för finanskriser. Den andra
enkla idén är att skattebetalare inte längre ska befinna sig vid frontlinjen, utan att banker
ska betala för banker.

Utifrån dessa idéer presenterade vi sedan innehållet i en verktygslåda, vilket bland annat
är avvecklingsfonderna. Här vill jag framhålla det lika viktiga arbete som Elisa Ferreira har
utfört på era vägnar. I oktober kommer jag att utfärda ett meddelande på grundval av
parlamentets och Elisa Ferreiras ståndpunkter, samt på grundval av reaktionerna från
ministerrådet. Varför just i oktober? Jo för att vi tills dess även kommer att ha gjort framsteg
med den viktiga Baselprocessen och åtagandena i fråga om kvalitativ och kvantitativ
kapitalisering av egna medel.
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Ni vet alla att när vi talar om avgifter för banker eller förebyggande i förhållande till banker
måste alla delar fogas samman. Vi måste därför vara uppmärksamma när det gäller att
bedöma åtgärdernas omfattning för att se till att de är effektiva och inte undgår någon. Det
kommer inte att bli ”business as usual”, men samtidigt får vi inte straffa ekonomin genom
att nonchalera de kumulativa effekterna av alla dessa åtgärder.

Vi kommer därför att utfärda ett meddelande i oktober om förebyggande av framtida kriser,
bankernas ansvar och avvecklingsfonderna. Idéer om dessa frågor håller på att utvecklas
och Tyskland har just genomfört denna idé. Sverige har också redan gjort detta. Vi kommer
att försöka skapa ett samordnat system med en gemensam kärna, och därigenom undvika
bristande samordning, eller till och med konkurrens, och dubbel beskattning av bankinstitut.

Som Didier Reynders påpekade har en diskussion just inletts. Denna diskussion, som
handlar om finansiella transaktioner på global nivå, är mycket mer komplicerad.
Diskussionen inleddes inom G20-gruppen. Alla var inte lika entusiastiska. Många av oss
anser att detta är en rimlig idé och att finansiella transaktioner, på ett modest men effektivt
sätt, bör kunna bidra till finansieringen av ett antal större världsomfattande utmaningar
för att världen ska bli en mer rättvis, stabil och säker plats. Den värld vi lever i kommer
bara att kunna bli säkrare om den också blir mer rättvis, vilket den inte är i dag.

Vi är väl medvetna om alla utmaningar – som t.ex. miljön, klimatförändringen och födan
– och kriser, som dessutom drabbar de fattigaste länderna hårdast. Många av oss anser att
detta är en rimlig idé, men man är ännu långt ifrån att nå ett samförstånd i ministerrådet,
för att uttrycka mig milt. Vi är tvungna att fortsätta att arbeta för detta. Min kollega,
kommissionsledamot Algirdas Šemeta, har skrivit ett första informationsblad, och på
grundval av det arbete som utförts i ministerrådet kommer vi att utarbeta ett nytt
meddelande om beskattning av i synnerhet finanssektorn. Detta meddelande är planerat
till oktober.

Jag ska inte upprepa det Didier Reynders sade om stabilitets- och konvergensprogrammet,
de insatser som kommissionen gjort eller det arbete som utförts av arbetsgruppen. Jag
kommer bara att nämna idén – som jag finner användbar – om en europeisk
planeringstermin. Den kommer att göra det möjligt att placera budgetanalysen i vart och
ett av våra länder i sitt rätta perspektiv samtidigt som ländernas suveränitet bibehålls. Den
kommer också att ge en ögonblicksbild – en annan europeisk radarskärm – av ländernas
riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken. Rådet kommer också att arbeta på
grundval av kommissionens dokument och rapporter om denna fråga.

Vid middagen tog Didier Reynders upp två punkter för diskussion, som jag kortfattat
kommer att beskriva. En av dessa, som gäller mig och alla övriga här inne, är verksamheten
inom International Accounting Standards Board (IASB). Vi vill se en reform av IASB:s
styrelse och en ökad insyn. Jag har också informerat ordförandeskapet om att jag är redo
att vid det informella rådsmötet i september lägga fram en rapport om en transatlantisk
reglering som skulle vara av intresse för parlamentet.

Vi är inte ensamma inom G20-gruppen, och inte heller bland nordamerikaner eller européer.
Det är dock ytterst viktigt att vi ser till att det råder samstämmighet mellan de åtgärder som
vidtas under president Barack Obamas ledning av den nordamerikanska kongressen och
de åtgärder som vidtas av EU när det gäller tillsyn och reglering.

Jag håller för närvarande på att utarbeta ett slags resultattavla för att jämföra vad som för
närvarande görs i Förenta staterna med vad som sker i EU för att säkra en sådan
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samstämmighet. Det handlar om att uppnå samma mål utan att nödvändigtvis använda
samma metoder eller åtgärder. Jag tror att resultattavlan kommer att bli ett användbart
redskap för ministrarna och för parlamentets ledamöter.

Corien Wortmann-Kool,    för PPE-gruppen. – (NL) Fru talman! Jag vill på Europeiska
folkpartiets vägnar säga att vi är mycket nöjda med den överenskommelse som uppnåtts
om ett europeiskt system för banktillsyn. Detta är en viktig milstolpe. Några medlemsstater
lade till en början hinder i vägen, men våra föredragande har varit ståndaktiga, och tack
vare en övertygande kommissionsledamot och det belgiska ordförandeskapets beslutsamma
hållning har vi kunnat uppnå detta resultat. Ett annat positivt resultat har varit införandet
av den europeiska planeringsterminen. Båda dessa är viktiga steg mot att stärka EU:s
ekonomiska styrning.

I Ekofinrådet har ni också diskuterat olika former av bankskatter, eftersom även bankerna
måste bidra till att hantera krisens följder. Ni har med rätta försökt uppnå detta på G20-nivå,
men utan större framgång. Av denna anledning instämmer PPE-gruppen med den slutsats
som säger att om vi misslyckas med att uppnå detta internationellt kan vi – nej, bör vi – ta
initiativet till att införa en bankskatt eller en bankavgift. Vi måste emellertid göra detta på
ett samordnat sätt eftersom vissa medlemsstater redan håller på att införa sådana avgifter
på egen hand, vilket utgör ett hot mot vår inre marknad.

Därför vill jag kraftfullt uppmana er, herr kommissionsledamot Michel Barnier, att använda
er initiativrätt för att åstadkomma en samordnad bankavgift över hela EU som införs enligt
samma kriterier i alla länder. I denna fråga, liksom i frågan om europeisk tillsyn, kommer
parlamentet att stödja er.

Skatten på finansiella transaktioner är en utmärkt fråga. Ni kommer emellertid att vara
tvungna att arbeta hårt för att den ska få en mer framträdande plats på G20-gruppens
agenda. Något som jag dock vill varna er för är att EU ska gå sin egen väg. Jag vet att min
kollega, Martin Schulz, skulle vilja införa en sådan transaktionsskatt i EU, men nackdelarna
kommer att uppväga fördelarna eftersom vi har att göra med ett globalt system. En sådan
skatt skulle leda till att transaktionerna kringgår EU. Vi bör därför satsa på att införa en
framgångsrik europeisk bankskatt och fortsätta att verka inom ramen för G20-gruppen.

Udo Bullmann,    för S&D-gruppen. – (DE) Fru talman, herr Reynders, herr
kommissionsledamot! Grattis till er tillsyn. Parlamentet har arbetat hårt med denna fråga
och ni har också spelat er roll, vilket är skälet till att resultaten är så goda.

Vi måste alltid ta nya uppgifter i betraktande, och tyvärr måste jag påpeka att det fortfarande
är långt kvar tills vi uppnår lika positiva resultat på andra områden. Låt mig bara säga att
regleringen av hedgefondförvaltare är ännu inte på långa vägar i närheten av ett genombrott.
På denna punkt vill jag uppmana båda sidor, dvs. både rådet och kommissionen, att skrida
till verket. Era insatser krävs trots allt för att regleringarna ska komma till användning. Vi
behöver lika rättigheter för alla. Förvaltare utanför EU måste alltid bli föremål för samma
villkor som deras europeiska motsvarigheter. I annat fall försätter vi EU i ett ofördelaktigt
läge.

Vårt syfte är inte att placera en hel industri bakom lås och bom. Om vi inte uppnår en
meningsfull förbättring som kan förhindra att det svarta fåret plundrar välfungerande
affärsverksamheter kommer vi emellertid inte att få någon bra reglering. Jag vill utfärda
följande varning: ni bör inte inbilla er att ni kan vinna en enkel seger genom att rätt och
slätt spela ut olika parlamentsledamöter mot varandra. Om ni misslyckas med att införa

5Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



en effektiv reglering kommer hela EU att känna till vem det var som gick ner på sina bara
knän för lobbyisterna, och den vetskapen kommer att ge dessa diskussioner en annorlunda
prägel.

Några ord om skatten på finansiella transaktioner: Min åsikt i denna fråga skiljer sig
diametralt från ståndpunkten hos Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater). EU
väntar på svar. Ni är tvungna att tillhandahålla dessa svar. Kom inte tillbaka från
G20-toppmötet och säg att ni ”tyvärr inte har uppnått någonting, så därför finns det inget
vi kan göra”. Tvärtom behöver vi vidta åtgärder i EU, och vi måste därför planera för och
genomföra vissa beslutsamma åtgärder tillsammans med folket i EU. Kom ihåg en sak i
samband med förhandlingarna under G20-toppmötet: vi behöver ett svar från er, och i
annat fall måste det bli ett europeiskt svar.

Sylvie Goulard,    för ALDE-gruppen. – (FR) Fru talman! Jag vill tacka kommissionen och
det belgiska ordförandeskapet för att ha hjälpt oss att uppnå en finansiell tillsyn i EU.

Jag vet att vi nu tackar varandra, men jag vill ändå betona att det var tur att parlamentet i
december i fjol påpekade att medlemsstaterna höll på att genomföra varje tänkbart
skyddsnät och varje tänkbar säkerhetsklausul för att se till att dessa EU-myndigheter
definitivt inte skulle kunna agera utan mellanstatliga överenskommelser. Samtidigt påstod
de sig vilja lösa krisen med hjälp av europeiska lösningar. Jag anser att vi alla har arbetat
mycket hårt tillsammans, men låt oss ge beröm när det är berättigat.

Som föredragande för systemrisknämnden vill jag i synnerhet framhålla en ytterst viktig
punkt. Michel Barnier hänvisar ofta till radar och kontrolltorn, men varje flygplan har
också en pilot, och denna pilot är Europeiska centralbankens ordförande, som parlamentet
är angeläget om att även fortsättningsvis se i den rollen.

Jag vill dock uttrycka en vag känsla av missnöje i fråga om den direkta tillsynen av
paneuropeiska enheter, och jag uppmanar er definitivt att fortsätta kampen i detta
hänseende. I de sektorsinriktade texterna bör vi fortsätta – såsom de fyra huvudgrupperna
i parlamentet gemensamt har åtagit sig att göra – att utrusta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) med befogenheter
över dessa enheter, dvs. ratinginstituten. Detta sker redan teoretiskt sett, och vi väntar på
att kommissionen ska fortsätta med sitt arbete och utvidga det till att även omfatta
clearingorganisationer och eventuellt också gränsöverskridande grupper. Utmaningen på
detta område var enkel: vi kunde antingen låta den inre marknaden bli föremål för EU:s
reglering och tillsyn, eller nöja oss med en vag samordning som skulle innebära
munhuggning – eller käbblande, som vi säger under det belgiska ordförandeskapet – mellan
nationsstater.

Sven Giegold  , för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Först och främst är detta definitivt
ett viktigt ögonblick för EU eftersom vi tycks ha nått en överenskommelse i frågan om
tillsyn. Vi har uppnått en hel del genom att samarbeta kring denna fråga. Jag vill framföra
mitt tack till det belgiska ordförandeskapet, kommissionen, Michel Barnier och mina
ledamotskolleger från de olika grupperna. Vi har tagit ett mycket stort steg framåt och
motbevisat påståendena från alla de som sade att EU inte längre kunde göra några ytterligare
framsteg. Vi behöver däremot införa bindande regler för den inre marknaden och vi är nu
på rätt väg.

För det andra har Ekofinrådet redan fattat några viktiga beslut när det gäller övervakning
av medlemsstaternas budgetar. Jag vill tacka kommissionen för de framsteg som gjorts. Ni
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har lagt fram ett antal förslag. Vi inväntar nu ytterligare förslag avseende makroekonomisk
samordning. Med anledning av krisen finns det ett trängande behov av en sådan samordning.

Jag vill nu emellertid diskutera skatten på finansiella transaktioner. Det vi hittills har hört
från kommissionen är en kakofoni av motsägelsefulla signaler. Å ena sidan har Michel
Barnier och José Manuel Barroso tack och lov uttryckt stöd för idén om en skatt på
finansiella transaktioner. Samtidigt förkastar Algirdas Šemeta förslaget. Jag uppmanar er
att ta itu med denna fråga på ett kollegialt sätt. Ni måste tala med enad röst. Det fungerar
helt enkelt inte att Algirdas Šemeta presenterar en rapport med resultat som sedan lång
tid tillbaka har motbevisats inom akademiska kretsar.

Det fanns t.ex. viss relevant information i den undersökning som parlamentet beställt från
Bruegelinstitutet. I denna undersökning motbevisas vissa argument som Algirdas Šemeta
lagt fram. Jag undrar också varför han inte är här. Han har kritiserats i parlamentet vid ett
flertal tillfällen när det gällt denna fråga. I dag av alla dagar borde han vara här för att ta
diskussionen. Jag undrar också om han nu kommer att bli tvungen att stanna kvar efter
lektionen – när allt kommer omkring är det ju detta som har beslutats: hans bidrag kommer
nu att granskas. Kommer det här verkligen att resultera i ett förslag som kommissionen
ska presentera, ett initiativ som de avser att presentera, eller kommer vi bara att få ytterligare
ett undersökningsdokument? Detta duger verkligen inte! Något annat som inte heller duger
är att skjuta upp rådets beslut till dess att Frankrike har ordförandeskapet för G20-gruppen.
Det är inte acceptabelt!

De centrala länder som har förkastat förslaget, dvs. Förenade kungariket, Sverige och
Spanien, har emellertid också frågor att besvara. Det var redan känt att Förenade kungariket
och Sverige skulle motsätta sig förslaget. Spanien är emellertid medlem i Eurogruppen.
Landet styrs av socialdemokrater. Kanske borde de försöka åstadkomma större
samstämmighet mellan den positiva ståndpunkt som de har intagit här i parlamentet och
den ståndpunkt som den spanska regeringen intagit i rådet.

Slutligen vill jag bara säga att jag hoppas att Gruppen för Europeiska folkpartiet
(kristdemokrater) här i parlamentet kommer att bringa klarhet kring deras ståndpunkt. Ni
har just fört fram några extremt kritiska kommentarer om skatten på finansiella
transaktioner, trots att stora delar av er grupp är för. Jag är inte övertygad om att ni verkligen
talar för majoriteten i er grupp. Vi behöver förenade åtgärder i denna situation, för annars
kommer våra medborgare att bli cyniska om vi tvingas vidta kostnadsbesparande åtgärder
utan att erhålla några medel från avgifter på kapitalintäkter i EU.

Kay Swinburne,    för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag vill börja med att gratulera det
belgiska ordförandeskapet till dess goda förmåga att förhandla, samt kommissionsledamot
Michel Barnier och hans kolleger för att ha hittat lösningar i fråga om tillsynen. Jag vill
dock ta upp de frågor om finansiella transaktioner som inte fick någon lösning vid gårdagens
Ekofinrådsmöte.

En stor del av min tid i parlamentet tycks gå till att uppmana människor att utföra
efterforskningar, skriva konsekvensbedömningar och genomföra undersökningar. Inom
det Ekofinråd som hölls i veckan har man gått ut och gjort just detta. I stället för att hastigt
undersöka enbart politiska begrepp och lagstiftning grundades rådsmötets och
kommissionsledamot Algirdas Šemetas bidrag på fakta och statistik. Detta är ett bra exempel
på bättre regleringsprinciper i praktiken. När man i en oberoende bedömning påstår att
en medlemsstat slutligen kommer att uppbära mer än 70 procent av de intäkter som
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genereras från en skatt på finansiella transaktioner skulle det vara löjligt att påstå att en
sådan skatt bör genomföras på EU-nivå, eller överhuvudtaget.

En skatt på finansiella transaktioner är inte pengar som fås gratis, som populärmedierna
vill få oss att tro. Banker och finansiella mellanhänder kommer inte att bli de som får betala
för en transaktionsskatt. Det skulle bli de pensionärer som är beroende av vinster på
marknaden och företag i den reala ekonomin som betalar för varje kurssäkringstransaktion.
Det är dags att erkänna begränsningarna hos denna förenklade skatt på finansiella
transaktioner. Om vårt verkliga syfte är att förändra bankernas beteende utan att förstöra
våra ekonomier bör vi i stället undersöka den mer komplexa lösningen för en skatt på
finansiella verksamheter eller bankavgifter som föreslagits av IMF.

I stället för att låta processen spåra ur genom att efterlysa ouppnåeliga och oönskade
EU-omfattande skatter som flera medlemsstater – inte bara mitt eget hemland – motsätter
sig, bör vi betrakta detta som ett tillfälle att stärka våra medlemsstaters svaga offentliga
finanser. Vi bör också låta medlemsstaterna använda pengarna så som de finner lämpligt,
och att de återigen kan fylla på de statskassor som tömts genom nödlån till banker och
krishantering.

Miguel Portas,    för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Ekofinrådet har beslutat att inleda en
europeisk planeringstermin, som syftar till att garantera en överensstämmelse mellan EU:s
ekonomiska politik och nationell budgetpolitik. Min fråga är följande: har man ägnat någon
tanke åt demokratifrågan? Jag är helt och hållet för samordning. Jag godtar underskottsmål,
och jag skulle även vilja se att sådana mål fastställs för att bekämpa arbetslösheten. Jag
godtar ändringar av de nationella budgetarna, även om jag skulle föredra smartare
sanktioner som inte bara förvärrar problemet, så jag är ganska öppet inställd till detta.

Det som jag anser vara helt oacceptabelt är att man i Bryssel beslutar hur medlemsstaterna
ska uppfylla sina åtaganden, vilket innebär att man berövar de nationella parlamenten
deras företrädesrätt. Ekofinrådet kräver mer än bara ett förhandsgodkännande; det fastställer
de riktlinjer som ska styra varje nationell budget. Jag hörde att Didier Reynders sade: Okej,
men vi kommer inte att gå in på detaljerna kring detta. Tack för er storsinthet, men det
grundläggande problemet är att de viktigaste riktlinjerna kommer att gälla för 27 regeringar.
Av dessa 27 regeringar kommer Tyskland alltid att tala om för Grekland vad det landet
ska göra, men inte vice versa.

Ledamöterna i de nationella parlamenten är inga tomma formulär som ska fyllas i.
Ledamöterna i de nationella parlamenten kan inte bara fråntas sin rätt att välja det egna
landets budget, vilket är ett avgörande politiskt val.

Hans-Peter Martin (NI). -    (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill börja med
att ge er en komplimang. Det är uppenbart att ni är tjänstvillig. Frågan är bara om ni tillåts
vara tjänstvillig? När det gäller den process som ni driver på med sådant enormt engagemang
vill jag enträget uppmana er att klargöra denna fråga för era medborgare genom att ange
orsakerna till varför man misslyckats trots all den goda vilja som visats. Ni bör också
förklara varför vi endast har gjort begränsade framsteg med de fyra hörnstenar som är
centrala för denna fråga.

Det är uppenbart att vi behöver klarhet om varför tillsynen av finansmarknaderna i Förenta
staterna, på vissa viktiga områden, är strängare och mer kritisk än vad ni försöker göra
gällande här. Vi behöver också få tydliga svar på hur ni i själva verket tänker hantera
problemet med conduiter, och hur väl vi kan förvänta oss att det lyckas. Vi behöver få
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klargöranden avseende kapital. Vad har kommissionen för avsikter? Det finns en stor
mängd detaljer kring detta, men hur tänker ni se till att en krasch inte inträffar på nytt?

Jag vill också ställa en fråga som företrädare för en liten medlemsstat: Vad kan vi göra för
att begränsa problemet med alltför stora banker som går omkull? I Österrike har vi en
situation där en bank, Hypo Group Alpe Adria, har sådana lån att om de skulle dras in
skulle skuldbördan för den österrikiska staten bli så hög att vi skulle befinna oss i samma
kategori som Grekland. Har kommissionen utfärdat någon varning om detta? Vad gör den
för närvarande? Hur tänker kommissionen förhindra att Österrike blir ett nytt Grekland
för EU?

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! För det första vill
jag givetvis ansluta mig till gratulationerna till det positiva resultat som uppnåtts på området
för tillsyn.

Som Sylvie Goulard påminde oss om har parlamentets insatser inte varit förgäves, och i
december hände något nytt och unikt: ett uttalande gjordes av de större gruppernas fyra
samordnare, där man uppgav att EU måste spela en större roll på området för tillsyn. Tack
vare er dynamiska kraft, herr Reynders, har en positiv lösning kunnat uppnås.
Kommissionen har definitivt arbetat hårt, och jag välkomnar programmet för finansiella
tjänster som kommissionsledamot Michel Barnier tillkännagett för oss.

Det är positivt att detta har inträffat och att denna överenskommelse har uppnåtts eftersom
EU:s finansiella trovärdighet står på spel. EU:s finansiella trovärdighet har alltsedan krisen
varit ifrågasatt och medborgarna har undrat vad EU gör, och vilka konkreta resultat EU
har uppnått. Vi kan tala om för dem att vi reflekterar över och arbetar med denna fråga,
att vi håller trepartssamtal och möten, men vad de vill se är resultat.

EU:s trovärdighet i våra internationella partners ögon, i synnerhet Förenta staterna, står
också på spel. Jag har nyligen haft kontakt med företrädare för Förenta staternas
finanssektor, och vad som framför allt oroar dem i fråga om EU är intrycket av rättslig
osäkerhet: vi ändrar förordningar, vi inför översynsklausuler och tidsfristklausuler; vi
skapar emellertid inte någon solid grund. Jag anser att lagstiftning ska vara definitiv, om
än möjlig att ändra. Vi bör framför allt inte ge intrycket av att vi kommer att ändra dessa
texter om två eller tre år.

Fru talman, herr Reynders! Jag vill för egen del vädja till er: ett mycket viktigt trepartssamtal
kommer att hållas i eftermiddag med kommissionsledamot Michel Barnier och mina
kolleger om förordningen om hedgefonder. Det är nödvändigt att vi snart uppnår en
lösning. Jag är väl medveten om det belgiska ordförandeskapets engagemang och även om
ert personliga engagemang. Vi måste nå en överenskommelse under de kommande veckorna
så att ni, när ni nästa gång rapporterar om Ekofinrådets arbete, kan säga att ”en
överenskommelse har kunnat uppnås om förordningen om hedgefonder”. Vi räknar med
detta, och jag vet att även ni gör det. Vi måste nu ta ett slutgiltigt steg så att den rätta
lösningen kan uppnås.

Anni Podimata (S&D). -    (EL) Fru talman, herr kommissionsledamot! Ekofinrådets beslut
under gårdagen, tillsammans med överenskommelsen om ett nytt effektivt system för
finansiell tillsyn, är viktiga steg mot det nya ekonomiska styre som vi förutsett. Vi står
emellertid inför en stor utmaning i dag. Ingen kan eller bör hejda kravet på strängare
budgetdisciplin och strängare tillsyn.
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Utmaningen består i att utforma en ny ekonomisk modell som uppfyller de europeiska
medborgarnas krav på full sysselsättning och rättvis tillväxt. Vi måste därför hitta en balans
mellan att uppnå budgetdisciplin och att skydda de resurser som krävs för en hållbar tillväxt
och full sysselsättning genom offentliga och privata investeringar.

Vi behöver därför ta itu med den makroekonomiska balansen och den konkurrensmässiga
klyftan mellan medlemsstaterna, som oundvikligen kommer att leda till ekonomisk och
social ojämlikhet. Vi behöver framför allt en modell för en mer rättvis fördelning av
kostnaderna för återhämtning, och här skulle rättvis beskattning och en skatt på finansiella
transaktioner kunna spela en roll som katalysator.

EU kan och bör spela en ledande roll i denna fråga. Det gjorde unionen när det gällde att
bekämpa klimatförändringen genom att göra ensidiga åtaganden. EU kan och bör leda
insatserna för att främja en liknande reglering på internationell nivå.

Jens Rohde (ALDE). -    (EN) Fru talman! Jag vill tacka och stödja kommissionen och rådet
för deras arbete med att garantera en adekvat finansiering från finanssektorn.

Det finns dock vissa frågetecken. Vi stöder införandet av ett slags samordnad stabilitetsnivå
och en fond, men när det gäller skatten på finansiella transaktioner talar vi om en helt
annorlunda och mycket mer komplicerad fråga.

Denna skatt skulle åtminstone behöva vara global för att vi ska kunna undvika skatteflykt.
En skatt på samtliga transaktioner skulle dessutom inte bara vara tekniskt omöjlig att
förverkliga, utan också riskera att göra marknaderna mer instabila och mindre likvida.

Jag har några frågor om skatter. Om syftet är att generera intäkter för globala ändamål, till
vilka kassor skulle då intäkterna gå, och vem skulle ansvara för att fördela pengarna? Om
vi får en skatt för specifika ändamål, hur kan vi då veta när det räcker? Slutligen är den
viktigaste frågan vem som kommer att driva in denna skatt – medlemsstaterna eller EU?
Om det är EU, som är fjärran från medborgarna, hur kan vi då förhindra ständigt höjda
skatter? I verkligheten tycks politikernas behov av ytterligare pengar aldrig bli tillfredsställt.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Fru talman! Låt mig välkomna Didier Reynders. Jag
hoppas att allt står väl till med er. När det gäller bankavgiften har jag i princip inga problem
med den överhuvudtaget. Jag undrar bara hur den är tänkt att fungera i praktiken. Den
påminner mig om en buss: alla vill stiga på, men var och en vill åka i olika riktning. När
det gäller skatten på finansiella transaktioner anser jag att det är ett bra exempel på en dålig
idé. Den är egentligen ett slags europeisk Tobinskatt. Men vi kan inte längre kalla den det,
för nuförtiden motsätter sig till och med James Tobin själv denna skatt. Den skrämmer
bort kapitalet, och Sverige har varit ett mycket talande exempel på detta. Vi bör även fråga
oss vad vi ska göra med intäkterna från en sådan skatt? Kommer vi att använda dem för
att bidra till EU:s egna medel? Denna fråga är med nödvändighet väldigt splittrande, så mitt
råd till er herr Reynders är följande: det kan finnas mycket goda avsikter bakom er plan,
men jag ber er att överge den. Lägg planen på is eller, ännu bättre, lämna den utomhus att
dö av hypotermi. Vi kan sannerligen inte göra detta på egen hand. Nu vill jag återkomma
till det som Martin Schulz sade, även om han inte tycks lyssna på mig just nu. I går sade
han att han ville tvinga kommissionen att ta initiativ till en skatt på finansiella transaktioner.
Han vill få ut människor på gatorna. Mitt råd är att ni inte ska gå den vägen. Vi kommer
att vidta ett europeiskt medborgarinitiativ mot denna skatt eftersom det är den helt vanliga
mannen på gatan som kommer att få betala.
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Othmar Karas (PPE). -    (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, herr Reynders! Jag
har fem punkter att ta upp. För det första vill jag säga att det är beklagligt att ett sådant
viktigt Ekofinmöte som det som hölls under gårdagen hölls samtidigt som talet från
kommissionens ordförande om tillståndet i unionen. Jag förväntar mig en bättre
samordning. Om vi alla ska kunna dra åt samma håll måste vi känna till de ämnen och
viktiga frågor som gäller EU. Vi måste därför samordna våra insatser, lyssna och tala med
varandra. En sådan parallell schemaläggning är helt onödig och är till nackdel för båda
evenemangen.

Den andra frågan som jag vill ta upp gäller tillsynen: Jag vill tacka rådets ordförandeskap,
kommissionen och parlamentet. Om det inte vore för parlamentets beslut i juli skulle
framstegen aldrig ha gjorts under sommaren, och vi skulle inte ha haft någon väl förberedd
övervakning. Om det inte vore för parlamentets beslut i juli skulle Europeiska
centralbankens ordförande inte ha lett myndigheten för makroövervakning. Dessa frågor
effektiverades genom det aktiva samarbetet mellan parlamentet och det belgiska
ordförandeskapet, och med stöd av kommissionen. Jag vill tacka er innerligt för detta.

Min tredje punkt gäller europeiseringen av utarbetandet av budgeten. Vi bör vara medvetna
om att den monetära unionens andra pelare bara kommer att fungera om vi fullföljer den
ekonomiska och sociala unionen. Detta kräver att vi, som ett första steg, europeiserar
budgetpolitiken och skattepolitiken snarare än att enbart samordna dem.

Min fjärde punkt är att även om det är nödvändigt med en bankavgift får den inte bli ett
bottenlöst hål. Avgiften bör ha ett europeiskt mål och reserveras uteslutande för europeiska
ändamål. Dessutom bör Europeiska valutafonden inrättas.

Min femte punkt gäller skatten på finansiella transaktioner. De som är för och de som är
emot denna skatt torde vid den här tidpunkten uppleva att de har rört sig i cirklar till ingen
nytta. Herr Reynders! Ni har just påpekat att detta har varit den första seriösa diskussionen
om denna fråga. Vi har emellertid talat om den i ett års tid. Vi har ställt frågor. Vi har antagit
resolutioner. Först tycktes ni lägga ansvaret på G20-gruppen, sedan på kommissionen och
slutligen på medlemsstaterna. Vi vill ha ett svar på dessa fem frågor. Vad kommer
bedömningen att grunda sig på? Vilken kommer procentsatsen att bli? Vem kommer att
införa avgiften? Vem kommer att motta intäkterna, och hur kommer de att användas? Lägg
fram en plan för oss så kan vi sedan diskutera frågan ytterligare och slutligen göra något i
praktiken.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Fru talman, herr kommissionsledamot! Samordningen av
insatserna för den europeiska terminen som diskuterades vid Ekofinrådets sammanträde
i går är ett positivt steg i sig, men den är bara en av pusselbitarna. Tillväxt och sysselsättning
måste prioriteras, liksom fullbordande av stabilitets- och tillväxtpakten. Det är mycket
viktigt att den europeiska valutafonden inrättas. Vi måste ta itu med statsskulderna och
alla andra skyldigheter för deltagande i ett monetärt område. Det är också viktigt att
utvecklingen av detta projekt inte slår in på den farliga vägen via sanktioner. Jag räknar
med att kommissionsledamot Michel Barnier och hans erfarenhet kommer att leda
kommissionen i rätt riktning.

För det andra vill jag uppriktigt gratulera Michel Barnier till det arbete han har utfört med
den finansiella tillsynen. Jag anser att i synnerhet han, tillsammans med parlamentet och
det belgiska ordförandeskapet, har lyckats uppnå en god överenskommelse, en
överenskommelse där parlamentet respekteras och den europeiska allmänhetens intressen
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försvaras. Jag hoppas att den saknade agendan kommer att utformas enligt samma metod
och att vi kommer att nå samma framgång.

För det tredje vill jag säga att när det gäller bankkrisen, särskilt för systemviktiga och
gränsöverskridande banker, hoppas jag verkligen att alla framsteg kommer att bidra till
att konsolidera den europeiska ställningen.

Slutligen är det mycket viktigt att vi ser över vår agenda inför G20-mötet, särskilt om vi
inte vill ge upp kampen mot bedrägeri, skatteflykt och skatteparadis, och om vi vill ha ett
effektivt och mer betydande bidrag från banker och finansiella tjänster …

(Talmannen avbröt talaren.)

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Fru talman! Jag välkomnar överenskommelsen om
tillsynsstrukturen. Jag vet att det inte var lätt för mina kolleger att nå denna
överenskommelse. Det har varit en svår balansgång mellan att skydda marknader från
gränsöverskridande risker och samtidigt bevara de nationella regeringarnas ansvarsområden.

Kommissionsledamoten beskrev helt riktigt detta som att lägga den första grundstenen.
Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med kommissionen för att se till att framtida stenar
i bygget inte raserar den ömtåliga jämvikten.

Det är ingen mening med att medlemsstaterna kommer överens om standarder
internationellt om de sedan underlåter att genomföra dem inrikes. Jag hoppas att denna
överenskommelse kommer att leda till att vi alla håller oss till våra internationella
bestämmelser.

Under debatten betonade många av mina kolleger vikten av att Europeiska systemriskrådets
ordförande också är Europeiska centralbankens ordförande. Vi lovade att lyssna på honom
när han varnade oss för risker. I går varnade han rådet för riskerna med en skatt på finansiella
transaktioner och sade att detta kunde bli en katastrof för Europa. Låt oss som politiker
nu hålla vårt löfte och faktiskt lyssna på den vi sagt att vi ska lyssna på.

Sophie Auconie (PPE).   – (FR) Fru talman, herr minister, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Som mina kolleger redan har påpekat – Jean-Paul Gauzès alldeles
nyss, och andra i går under debatten om tillståndet i unionen – behöver vi mer Europa.

Vi behöver mer Europa för att skapa tillväxt och sysselsättning, för att reglera marknaderna
och minska orättvisor. Detta är min gruppordförande Joseph Dauls ståndpunkt, och en
ståndpunkt som jag fullständigt stöder. Jag tror att medlemsstaterna till sist har insett att
vi behöver vara djärvare i ekonomiska och budgetmässiga frågor. Djärvare, och framför
allt ansvarsfulla: nationella protektionistiska reaktioner kommer att leda till katastrof.

Vi behöver större finansiell tillsyn på EU-nivå. Överenskommelsen med rådet om
åtgärdspaketet för finansiell tillsyn, som vi kommer att rösta om under nästa
sammanträdesperiod, är därför en strålande nyhet.

Utöver att utöva tillsyn över systemet måste vi emellertid införa verklig samordning av vår
budgetpolitik och vår ekonomiska politik. Vi måste införa både budgetmässig federalism
och ekonomisk federalism. Att vi har en gemensam penning- och valutapolitik men olika
budgetpolitik förlamar oss. Jag anser att vi har tagit ett första steg mot federalism med
denna nya europeiska termin, som innebär att medlemsstaterna måste lägga fram sina
budgetstrategier inför rådet före sommaren varje år för att få rådets synpunkter.
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Liksom ofta är fallet på EU-nivå kommer det som händer i praktiken emellertid att avgöra
bestämmelserna i mycket högre grad än texter. För min del vill jag att denna samordning
ska bli mer än bara en formell åtgärd. Jag vill att den ska resultera i en verklig gemensam
strategi för vår ekonomiska politik, vår industripolitik och vår socialpolitik. Jag beklagar
att de nationella parlamenten och Europaparlamentet ännu inte är fullständigt delaktiga i
denna samordningsprocess.

Herr minister! Eftersom ni företräder rådet vänder jag mig nu särskilt till er: parlamenten,
i egenskap av budgetmyndigheter, måste spela en viktig roll i utvecklingen av en europeisk
ekonomisk politik, eftersom detta är det enda sättet att garantera att denna politik blir
effektiv och legitim.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Fru talman! Jag vill gratulera ordförandeskapet
till rådets enhälliga antagande av den kompromiss som uppnåddes med parlamentet och
kommissionen om åtgärdspaketet för finansiell tillsyn.

Vi har samarbetat med de spanska och belgiska ordförandeskapen och lyckats slutföra vår
uppgift genom en ambitiös kompromiss som utgör en stadig grund för ekonomisk reform
och en milstolpe i integrationen av EU.

Att den europeiska terminen antagits från och med nästa år är också ett mycket positivt
steg, även om det omfattar mycket mer än att bara upprätta en tidsplan för arbetet: det
krävs konkret innehåll och en parlamentarisk dimension.

Det behövs större reformer av den ekonomiska styrningen. Den underutnyttjade
ekonomiska tillväxtkapaciteten måste mobiliseras och vi måste bygga upp den sociala och
ekonomiska union vi behöver.

Vi behöver också ett sammanhängande, robust och trovärdigt europeiskt system för
förebyggande, hantering och lösning av kriser. Detta system måste vara förenligt med
ekonomisk återhämtning. Dessutom måste man förutse moraliska risker, ta hänsyn till de
övriga ekonomiska reformbördorna och undvika snedvridningar inom den inre marknaden.
Vi måste samordna detta internt för att kunna lägga fram det för G20-gruppen.

Avslutningsvis vill jag säga att vad skatten på finansiella transaktioner beträffar väntar vi
på ett meddelande från kommissionen, där även en skatt på finansiell verksamhet kan
komma att behandlas. Nu gäller det att bekämpa volatilitet, fördela den ekonomiska bördan
rättvist, lindra krisens inverkan på de offentliga finanserna, inrätta nya resurser för EU och
bidra till millennieutvecklingsmålen. Om vi vill vara en global aktör kan vi inte agera var
och en för sig.

Peter Skinner (S&D).   – (EN) Fru talman! Jag vill rikta ett varmt tack till Didier Reynders
och till kommissionsledamot Michel Barnier för deras stöd under arbetet med åtgärdspaketet
för finansiell tillsyn. Det var ett arbete som emellanåt kändes lite som att försöka trycka
ett kokt ägg genom en tesil, men till sist fick vi igenom det. Jag hoppas att vårt arbete med
Solvens II och dess tillämpningsföreskrifter kommer att bli produktivare och gå betydligt
snabbare. Jag litar på att det kommer att bli så.

Det finns många positiva saker som redan har påpekats i dag – och många negativa – men
jag stöder de framsteg som redan har gjorts och instämmer i vad vi bör sikta på. Europa –
och med det menar jag inte bara euroområdet – behöver emellertid både bestämmelser
som förbättrar de ekonomiska resultaten och skyddsåtgärder.
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Jag har en känsla av att nationerna börjar känna sig utestängda, och detta måste stoppas.
Det är självdestruktivt för EU som helhet. Den internationella agendan är avgörande. EU
måste spela en betydande och central roll i att inrätta globala standarder.

Problemet är att om vi tror att det räcker att skapa standarder inom Europa begår vi ett
allvarligt misstag. Därför välkomnar jag kommissionsledamot Michel Barniers uttalande
om en tabell där EU:s och Förenta staternas resultat på området för reglering jämförs. Mitt
kontor har redan utarbetat en sådan tabell. Jag delar mycket gärna med mig av dess innehåll
till er, herr kommissionsledamot. Jag hoppas att den kommer till användning.

Slutligen skulle jag kunna fråga: Hur långt har vi kommit när det gäller det transatlantiska
ekonomiska rådet, dialogen om regleringsfrågor på högre nivå? Vart förväntar vi oss att
detta ska leda i framtiden? Vi har problem framför oss som vi inte kan lösa på egen hand.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! I går godkände
Ekofinrådet principen om den europeiska terminen. Som federalist kan jag bara välkomna
sådana framsteg. Att samordna budgetpolitik är emellertid en sak, och att definiera dess
innehåll är en annan. Därför är det ett allvarligt misstag att stärka stabilitets- och
tillväxtpakten.

De första effekterna av den åtstramningspolitik som kategoriskt införts i hela Europa börjar
redan bli kännbara. Spanien och Irland ställs inför allt fler svårigheter, och
Markit-undersökningen som offentliggjordes i slutet av augusti visar att denna politik bär
ansvaret för den stagnerade europeiska tillväxten och, inom kort, den stagnerade tyska
tillväxten.

De många repressiva åtgärder som finns beskrivna på dagordningen för nästa informella
Ekofinsammanträde är ännu allvarligare. Att införa ekonomiska sanktioner mot stater
som redan står inför budgetproblem är oansvarigt. Det kommer oundvikligen att underblåsa
kritiken i alla medlemsstater mot de nationella bidragen till EU-budgeten.

Två och en halv miljon medborgare gav uttryck för den första oppositionen mot
åtstramningspaketet på Frankrikes gator i går. I stället för att bevara sociala skyddsnät och
skapa den sociala harmoni inom EU som krävs för återhämtning förstör rådet och
kommissionen just detta. Mäter de inverkan av sådana beslut endast genom den ökande
graden av skepsis gentemot EU bland medborgarna?

För den europeiska integrationens skull, och för de medborgares skull som integrationen
genomförs för, måste vi erkänna att ett stärkande av stabilitets- och tillväxtpakten är en
ekonomisk villfarelse. Det är också ett allvarligt politiskt misstag.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Jag är mycket nöjd med kompromissen om
upprättande av ett system för finansiell tillsyn. De europeiska marknaderna behövde
verkligen dessa mekanismer. Något som jag personligen är mycket glad över är den tonvikt
som lagts vid Europeiska centralbankens roll. Enligt min åsikt är vi säkrare tack vare dessa
nya arrangemang. Europeiska centralbankens erfarenhet gör det möjligt för oss att se
optimistiskt på framtiden, och inrättandet av ett europeiskt system av finansiella
tillsynsorgan bör ses som ett steg i rätt riktning. Vi har inlett samordningen av
utgiftspolitiken på allvar, och vi är inte bara intresserade av att driva in skatter i Europa.
Rapporteringssystemet kommer att bli mycket viktigt. Jag ber er att komma ihåg att
nationella regeringar, som fattar beslut och åtar sig att följa bestämmelserna om
budgetunderskott, inte är de enda organ som har rätt att lägga ut pengar i sitt land.
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George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Det är inte bara stabilitets- och tillväxtpakten som
är i behov av reform, utan också den ekonomiska och sociala modellen som helhet.

Den ekonomiska och sociala modellen, som är utmärkande för EU, har visat sig vara
ohållbar i nuläget. Inledningsvis sågs den som en drivkraft för ekonomisk tillväxt och
socialt skydd, men den har inte levt upp till dessa förväntningar. Tio procent av européerna
är arbetslösa, och vissa medlemsstater befinner sig fortfarande i djup recession.

Dessutom finns det brister i kontrollen av ekonomiska flöden i EU, vilket har framkommit
tydligt under den ekonomiska krisen. Detta gör makroekonomisk tillsyn av Europas
ekonomier till en nödvändighet, särskilt eftersom dessa ekonomier är nära förbundna
genom den inre marknaden och den gemensamma valutan.

Jag välkomnar därför Ekofinrådets slutsatser om att lägga grunden för makrofinansiell
tillsyn inom EU, med hjälp av inrättandet av Europeiska systemriskrådet och
tillsynsmyndigheterna för bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna, för att inte tala
om tillsynen av de nationella budgetarna genom en europeisk termin.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Fru talman! De beslut som Ekofinrådet fattade i går
är omöjliga att godta. Medan spekulatörer fortsätter att förse sig med skandalöst höga
löner, medan effektiv beskattning av finansiella transaktioner ännu inte har uppnåtts och
skatteparadisen blomstrar, har Ekofinrådet tagit tillfället i akt att inleda den största attacken
hittills mot demokratin. De har försökt att göra de nationella parlamentsledamöterna till
marionetter för EU för att tvinga fram att de nationella budgetarna ska granskas preliminärt
av EU:s ledare, som om det inte vore nog med den tydligt villkorsbundna stabilitets- och
tillväxtpakten och dess irrationella kriterier.

Den så kallade ”ekonomiska samordning” som beskrivs i fördragen kan inte berättiga dessa
övertramp mot medlemsstaternas suveränitet under denna smärtsamma tid i deras
ekonomiska och sociala utveckling, vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Ekofinrådet
har gått för långt i att försvara de ekonomiska och finansiella gruppernas intressen, och
det kommer att få allvarliga konsekvenser för de personer som lever i fattigdom inom EU.
Därför protesterar vi här, och vi är säkra på att arbetstagarna och folkets kamp inom EU
kommer att intensifieras.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Fru talman! Tack för ert anförande. För bara ett par år
sedan rådde en doktrin som byggde på extrem liberalism i Europa. Politik ansågs bara
bringa marknadernas funktion i oordning och marknaderna skulle bestämma allt.

Nu befinner vi oss i en situation där politiken är viktig. Politiken avgör frågor och det är
mycket viktigt att vi nu har gjort framsteg med den finansiella tillsynen. Det är mycket
viktigt att vi nu får insyn i de snedvridningar i budgetstatistiken som har förekommit. Allt
är öppet för insyn, och jag anser att insyn är ett nyckelord i reformen.

Det som Schuman ursprungligen sade visar sig nu vara sant: EU kommer att utvecklas till
följd av kriser. EU:s trovärdighet kommer från konkreta resultat, och ingenting mindre.
Nu vidtar vi dessa mycket konkreta åtgärder.

Michel Barnier,    ledamot av kommissionen. – (FR) Fru talman! Jag vill tacka var och en av
er för vad ni har sagt om det kollektiva resultat som uppnåtts på området för tillsyn.

Jag vill återkomma till vad Elisa Ferreira nyss sade om att våra medborgare är skakade och
påverkade av alla dessa finansiella, ekonomiska och sociala kriser, livsmedels- och
miljökriserna inte att förglömma. Jag anser att vi måste vara noga med att visa för våra
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medborgare att vi drar lärdom av krisen, för det är medborgarna som väljer er, och vi är
ansvariga inför dem. Detta är vad vi just har gjort på området för tillsyn. Nu behöver vi
bara informera om det och förklara det, och det är just vad vi har börjat göra. Jag tänker
på Arlene McCarthys betänkande om kapitalkrav och ersättning. Som svar på alla de frågor
som har chockerat, skakat om och påverkat våra medborgare och våra valda företrädare
anser jag att vi, parlamentet och rådet och kommissionen, måste visa att vi vidtar åtgärder
på EU-nivå, och specifika åtgärder därtill.

När det gäller skatten på transaktioner har kommissionsledamot Algirdas Šemeta slutfört
ett mycket viktigt och nyttigt arbete genom att analysera olika alternativ och de olika
följderna av att införa denna skatt om den skulle tillämpas endast på regional basis. Jag
anser att detta är en viktig uppgift. Till Sven Giegold vill jag säga att vid G20-toppmötet i
Toronto tog kommissionens ordförande tydligt ställning, på våra vägnar, för en rättvis
och ansenlig skatt på finansiella tjänster. Vi kommer att bekräfta hans ståndpunkt i oktober.
Ni behöver alltså inte vänta särskilt länge, herr Karas. Jag vill också säga till Ilda Figueiredo
att denna debatt fortsätter. Det är ingen mening med att ha rätt på egen hand. Vi måste
övertyga Europas folk, och som Didier Reynders kan förklara bättre än jag, har vi fortfarande
lång väg att vandra på EU-27-nivå, mycket lång väg. Därefter återstår att övertyga de övriga
regionerna i världen.

Liksom Corien Wortmann-Kool, Kay Swinburne och Vicky Ford anser jag att om denna
skatt ska bli verkligt effektiv, måste den införas på så bred bas som möjligt. Därför måste
vi övertyga de andra regionerna i världen.

Medan jag talar om världen vill jag också säga ett par ord om global styrning. Jag kan
bekräfta för Peter Skinner att vi kommer att utarbeta den jämförande tabellen. När detta
arbete är slutfört för Förenta staterna och EU anser jag dessutom att det bör utvidgas till
att omfatta de övriga regionerna i världen som jag just nämnde: Kina, Indien, Brasilien,
och även Afrika, som har sitt att bidra med och som berörs i mycket hög grad. Jag ska
därför se till att jag använder alla de uppgifter som Peter Skinner nämnde. På området för
styrning, som även Anni Podimata och Hans-Peter Martin tog upp, har vi ännu inte samma
metoder eller samma lagstiftning eftersom våra ekonomier är mycket olika. Hans-Peter
Martin citerade Paul Volckers berömda synsätt ”för stor för att falla”. I Europa har vi kommit
fram till en annan slutsats: för varje bank, oavsett dess storlek och verksamhetsområde,
måste det finnas god extern och intern tillsyn och god styrning, och mångfalden i dess
verksamhet bör inte nödvändigtvis inskränkas.

Parlamentet spelar absolut en mycket viktig roll inom tillsynen. Sylvie Goulard tog upp
det arbete som utförts på ert uppdrag för att förbättra organens trovärdighet. Sławomir
Witold Nitras tog upp Europeiska centralbankens viktiga roll, och att dess ordförande
kommer att bli den första ordföranden för systemriskrådet, med uppgift att se till att denna
institution är trovärdig. Othmar Karas påpekade också att tack vare er, och det ovanliga
beslut ni alla fattade i juli om att skjuta upp er omröstning vid första behandlingen till
hösten, hade vi tid att övertyga rådet och komma framåt. Jag har inte glömt allt detta och
jag vill tacka er ännu en gång.

Jag vill avsluta genom att påminna om att vi, som Sophie Auconie sade, behöver ”mer
Europa”. Det är min övertygelse att vi måste reglera. Vi måste utöva tillsyn och dra lärdom
av krisen. Vi måste förbättra de offentliga finanserna, för dagens skulder är framtida
generationers skatter. Vi måste ha styrning. Jag ska avsluta med några ord om detta ämne.
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Styrning är inte tillräckligt. Vi måste också stödja ett ekonomiskt projekt. Detta är vad
ordförande José Manuel Barroso ville betona mycket kraftigt inför er i går, och vad vi
kommer att fortsätta att arbeta för. Det är också mot denna bakgrund som ni måste tolka
de förslag vi kommer att lägga fram i höst, genom den inre marknadsakten, för att förbättra
den inre marknadens funktion och garantera den 1- eller 2-procentiga tillväxt som Europa
skulle kunna uppnå om den inre marknaden fungerade bättre.

Avslutningsvis vill jag tala om ekonomisk samordning, som många av er har tagit upp. Jag
påminner er om att i slutet av denna månad kommer kommissionsledamot Olli Rehn och
ordförande José Manuel Barroso att lägga fram några ganska kraftfulla förslag om åtgärder
på området för styrning. När det gäller den europeiska terminen, som nämndes av Miguel
Portas, Sven Giegold, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, George Sabin Cutaş och
Sophie Auconie, är det tydligt att ni har den politiska viljan att stödja denna nya
samordningsmetod med sina radarskärmar, sina aktuella ögonblicksbilder och sina
förutseende åtgärder mot regeringar, men även med respekt för de nationella parlamentens
befogenheter och suveränitet.

Jag ser detta som mycket viktigt. Jag var ledamot av franska parlamentet och senator i
20 år. Jag skulle ha varit mycket glad om jag, när jag röstade om mitt lands budget, hade
fått en oberoende och objektiv översikt över vad som pågick i andra länder och hur de –
ibland ensamma och med andra metoder – uppnådde samma gemensamt överenskomna
mål och disciplin.

Jag vill därför att ni ska veta att när det gäller alla dessa frågor om tillsyn och styrning har
kommissionen den politiska viljan och kommissionsledamot Olli Rehns dörr står alltid
öppen.

Didier Reynders,    rådets ordförande. – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill
först tacka er och alla talare som har godkänt avtalet om finansiell tillsyn. Som många har
sagt har detta varit en gemensam ansträngning av parlamentet – särskilt av dess
föredraganden – kommissionen och rådet.

Som jag sade för en stund sedan befinner vi oss i början av en process, och för att visa att
denna tillsyn verkligen utgör ett mervärde och kanske den första lärdom som dragits från
den ekonomiska krisen måste vi först se till att de personer som kommer att ansvara för
denna kontroll väljs på ett så objektivt sätt som möjligt – och jag tror att de förfaranden
som används ligger i linje med detta. Om vi sedan vill, som många i denna kammare har
begärt, gå mot en övervakning som blir alltmer europeisk i sin omfattning måste vi visa
effektiviteten hos denna tillsyn inom de olika områdena. Vi kommer att kunna gå ännu
längre bara genom att påvisa effektiviteten i tillsynen på EU-nivå. Jag vill dock upprepa att
skapandet av detta nya system förmodligen är den första och viktigaste lärdomen från
finanskrisen. Det är nu upp till oss att få det att fungera så bra som möjligt och, det vill jag
upprepa, steg för steg stärka den verkligt europeiska karaktären hos denna nya övervakning.

Den andra kommentaren jag vill göra – Jean-Paul Gauzès hänvisade till det för en stund
sedan – är att vi i eftermiddag än en gång kommer att ha ett trepartsmöte; vi kommer att
diskutera investeringsfonderna ytterligare. Jag anser att alla behöver vidta åtgärder och
godta samma process som vi just har lyckats genomföra på området finansiell tillsyn. Det
stämmer att det fortfarande finns vissa fördröjningar i rådet, och debatter äger rum i
parlamentet om vissa aspekter som har att göra med ändringarna av investeringsfonder,
men detta är en fråga där framsteg måste göras.
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Jag anser att vi tillsammans med kommissionsledamot Michel Barnier verkligen bör fastställa
en snäv tidsfrist för ikraftträdandet av nya texter. När det gäller investeringsfonderna – vi
kommer att försöka göra framsteg från och med i eftermiddag – måste vi göra på samma
sätt och försöka upprätta en europeisk ram som faktiskt skyddar medborgarna och
konsumenterna när det gäller vissa produkter och aktiviteter som utvecklas i EU.

Jag vill bara säga att kommissionsledamot Michel Barnier under Ekofinrådets informella
möte meddelade sin avsikt att jämföra vad som händer på båda sidor av Atlanten, för att
bedöma hur arbetet framskrider när det gäller reglering och tillsyn. Jag vill bekräfta för er
att jag har för avsikt att under detta informella Ekofinråd be ordföranden för utskottet för
ekonomi och valutafrågor att ta upp denna fråga och diskutera hur arbetet fortskrider,
vilket inte bara inbegriper rådet och kommissionen utan även parlamentet. I slutet av denna
månad kommer vi därför att få möjlighet att diskutera denna fråga med parlamentet också.
Det är viktigt att erkänna de förändringar som vi också gör, på denna sida av Atlanten.

Den tredje saken jag vill diskutera är beskattningen av finansiella transaktioner – eftersom
jag inte vill granska avvecklingsfonderna igen; kommissionsledamot Michel Barnier
kommer, som han har meddelat, att lägga fram några konkreta förslag under de närmaste
veckorna. När det gäller beskattning av finansiella transaktioner var det nästan 10 år sedan
som jag försökte, under det föregående belgiska ordförandeskapet i rådet, att bara ta upp
frågan för diskussion. Vi kunde inte diskutera frågan. Belgarna var i det närmaste helt
överens i denna fråga. Det var den enda fråga där alla var överens. Denna gång har
diskussionen verkligen tagit fart. Jag är medveten om att man har ställt ett antal tydliga
krav på att konkreta förslag ska läggas fram om skattesatserna, skattebasen och
användningen av intäkterna. Vi bör kanske först låta idéerna utvecklas i en del medlemsstater
så att vi verkligen kan inleda en diskussion om praktiska arrangemang.

Vad vi inte kommer att göra, som en del av våra förberedelser inför G20, är att återförvisa
frågan till G20. Snarare kommer vi att försöka identifiera ett antal samarbetspartner– och
de finns – och se till att vi rör oss i samma riktning. Jag vill dock betona att denna debatt
kommer att föras aktivt. Den har redan utvecklats vid detta Ekofinmöte. Vi kommer att
återuppta den i slutet av månaden vid det informella Ekofinmötet, och jag skulle verkligen
vilja att vi gör framsteg, även i fråga om fördelningen av resurser.

Låt oss inte missta oss: målet är inte att lösa kriser genom användning av denna skatt. Målet
är kanske, som många har påpekat, att bekämpa spekulation. Det är också att frigöra medel,
och vi använder redan dessa medel flera gånger om: för det första för att bekämpa
klimatförändringen, för det andra till utvecklingsbistånd, och för det tredje för att fylla
hålen i budgeten. Denna debatt kommer inte att bli lätt, och jag erkänner att vi är långt
ifrån att nå en överenskommelse i denna fråga.

Låt mig avsluta med frågan om budgetkonsolideringen. Låt oss inte missta oss: den
europeiska terminen är bara ett steg på vägen. Det kommer att bli flera, och vi kommer
att diskutera sanktioner. Den politik vi just antagit innebär att vi diskuterar dessa
mekanismer för i första hand medlemsstaterna inom euroområdet, och därefter undersöker
hur vi kan utöka dem, i enlighet med de gällande bestämmelserna i fördragen, till
medlemsstaterna utanför euroområdet.

Naturligtvis är tanken att röra sig mot makroekonomisk konvergens och
budgetkonsolidering, men jag vill påminna er om att den pakt som binder oss i budgetfrågor
är en stabilitets- och tillväxtpakt, och att den debatt om tillväxt, sysselsättning samt social-
och miljöpolitik som ska föras inom EU inte heller kommer att förbises.
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Hela denna budgetdebatt är inte bara en debatt om att återställa balansen i våra olika stater.
Den handlar om att ta reda på vilken aspekt av våra budgetar som kan göra det möjligt för
oss att inte bara röra oss mot balans utan också mot tillväxt, skapande av arbetstillfällen,
utveckling av socialpolitiken och ett aktivt deltagande – och jag vill betona ordet ”aktivt”
– i kampen mot klimatförändringarna.

Vi kommer att försöka göra allt detta. Det belgiska ordförandeskapet är naturligtvis redo
att göra framsteg i dessa olika frågor, och som jag sade nyss kommer vi än en gång att göra
det i eftermiddag när det gäller investeringsfonderna.

Talmannen.   – Debatten är avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

António Fernando Correia de Campos (S&D),    skriftlig. – (PT) I går fattade Ekofinrådet
två korrekta beslut som motsvarar åsikter som majoriteten i parlamentet har haft i flera
månader. Det första beslutet gällde den europeiska systemrisknämndens makrotillsyn av
det finansiella systemet, tillsammans med mikrotillsyn av banker, försäkringsbolag och
pensionsfonder samt kontroll av fastighetsvärden. Det andra beslutet gällde den europeiska
terminen som en samordningsprocess för den europeiska ekonomiska politiken. Liksom
förhandsbedömningen av den jämförbara budgetmässiga utvecklingen i medlemsstaterna
bör den europeiska terminen inte betraktas som ett intrång i det nationella oberoendet på
budgetområdet, utan som ett sätt att diskutera en bredare syn på ekonomin. Den gör detta
inte bara ur ekonomisk synvinkel, utan särskilt genom att den omfattar politiken för
sysselsättning och social integration. Vi delar denna bredare vision och skulle vilja se att
den utvecklas under den framtida ekonomiska styrningen.

Richard Seeber (PPE),    skriftlig. – (DE) Det nya regelverket för den finansiella marknaden
bör välkomnas eftersom det innebär förbättringar och ökad säkerhet för investerarna. De
finansiella marknaderna har i årtionden arbetat över nationsgränserna, och därför måste
de finansiella myndigheterna slutligen börja arbeta på detta sätt själva. Genomförandet av
dessa resolutioner kräver dock att de nationella myndigheterna ger upp vissa av sina
befogenheter och i praktiken överför dessa till gemenskapens institutioner. Detta är dock
en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa en fullt fungerande inre marknad.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Debatten om uttalandena av
kommissionens ordförande och rådet om Ekofinrådets slutsatser visar att kapitalets politiska
ansikte avspeglas i monopolens strategiska val att skjuta över den kapitalistiska krisens
problem på arbetarklassen och gräsrötterna. Injektionerna av konstgjord optimism motsägs
av kommissionens egna siffror, som visar att den kapitalistiska återhämtningen är svag,
instabil och osäker. Därför intensifieras nu den brutala attacken mot gräsrötterna med
ytterligare medel och mekanismer: s.k. förstärkt ekonomisk styrning, den europeiska
terminen, för att tvinga medlemsstaterna till striktare efterlevnad av stabilitetspakten,
snabbare och mer effektiv marknadsföring av den gräsrotsfientliga EU 2020-strategin,
ändringar i EU-budgeten och noggrann övervakning av medlemsstaternas budgetar för
att se till att alla gör samma drastiska nedskärningar av de sociala utgifterna. Nonsens om
att skapa europeiska myndigheter för att, som man säger, kontrollera krediter och beskatta
banker och aktiehandel syftar till att vilseleda gräsrotsrörelsen och öka gräsrötternas
motstånd. Planerna visar än en gång att det arbetarfientliga krig som har inletts i Grekland
av Pasok-regeringen och EU och andra delar av kapitalet inte är unika för Grekland; det är
kapitalets strategiska val för hela EU.
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4. Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt på föredragningslistan är andrabehandlingsrekommendationen
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling om skydd av djur som används
för vetenskapliga ändamål (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))
(Föredragande: Elisabeth Jeggle) (A7-0230/2010).

Elisabeth Jeggle  , föredragande. – (DE) Fru talman, herr Dalli, mina damer och herrar! Efter
nästan två års intensiva diskussioner har vi nått en överenskommelse med rådet och
kommissionen om ett direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
Vi har uppnått en anmärkningsvärd balans mellan djurskyddets och forskningens intressen.

Jag vill därför uttrycka min tacksamhet till alla inblandade för deras utmärkta samarbete
på detta område. Jag vill också tacka vår tidigare kollega, Neil Parish, som lyckades etablera
ett bra utgångsläge för parlamentet under första behandlingen i maj förra året. Jag vill tacka
alla skuggföredragande och företrädarna för kommissionen och de svenska och spanska
ordförandeskapen. Inte minst vill jag också tacka personalen i de politiska grupperna och
i utskottets sekretariat. Vi har alla gjort allt som stått i vår makt för att uppnå denna
kompromiss.

Jämfört med det nuvarande direktivet, som är från 1986, innebär det nya direktivet om
djurförsök ett stort kliv framåt för djurskyddet. Medicinsk forskning som använder djur
kommer fortfarande att vara möjlig om det inte finns några alternativ, men den kommer
att vara föremål för mycket stränga regler. Principerna bakom det nya direktivet är att
ersätta och minska djurförsöken och att förfina djurskyddet. I direktivet fastställs omfattande
skyddsbestämmelser och kriterier för kontroll i syfte att förbättra skyddet. Genom att
införa en skyldighet att genomföra en etisk bedömning som inkluderar en
skade-/nyttoanalys, och tillståndsförfarandet vid projekt, och genom att standardisera och
garantera kompetensen hos personer som arbetar med djur lägger vi nya, grundläggande
hörnstenar på plats.

Experiment där djur används får inte genomföras utan tillstånd. Detta omfattar en
bedömning av projektet utifrån etiska överväganden. Detaljerade utvärderingar måste
utföras för att fastställa om ett visst djurförsök behövs, om det kan ersättas av ett alternativt
förfarande och om man har beaktat samtliga djurskyddskrav i relation till försökets
svårighetsgrad. Där så är möjligt måste forskare undvika att orsaka ångest, lidande och
smärta hos djuren.

Dessutom har vi efter påtryckningar från delegationen från parlamentet lyckats få gehör
för kravet på ett mycket strikt system för kontroll och tillsyn. Den behöriga myndigheten
kommer att anpassa antalet inspektioner, som omfattar oanmälda inspektioner på plats,
till den förväntade risknivån. Jag är säker på att vi har lyckats hitta en balans mellan en hög
djurskyddsnivå och möjligheter att fortsätta att bedriva forskning inom EU. Denna balans
tar hänsyn till behovet av forskning i relation till människors värdighet och hälsa, ignorerar
inte sjuka människors legitima intressen och inför en genomgripande förbättring av
djurskyddet, jämfört med den standard som fastställdes 1986.

I trepartsförhandlingarna nådde vi en kompromiss som vi kunde enas om den 3 juni 2010.
Mina damer och herrar! Jag ber er att stödja denna kompromiss och att förkasta alla
ändringsförslag.
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John Dalli  , ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Först vill jag uttrycka
kommissionsledamot Janez Potočniks besvikelse över att inte kunna vara här i dag. Han
är för närvarande i Gent och deltar vid det informella ministermötet om EU:s ståndpunkt
inför det 10:e mötet i partskonferensen om konventionen om biologisk mångfald, som
kommer att äga rum i Nagoya i oktober.

Jag vill tacka parlamentet och särskilt föredragandena, Elisabeth Jeggle och tidigare
ledamoten Neil Parish, skuggföredragandena och alla dem som har arbetat lika hårt vid
utarbetandet av denna mycket viktiga lagstiftning. Det är med stor glädje jag konstaterar
att samarbetet mellan parlamentet, rådet och kommissionen fungerat utmärkt.

Förhandlingen mellan institutionerna och de samråd som hölls före och under
medbeslutandeförfarandet visade sig vara en utmaning, eftersom de olika och ofta starkt
skilda åsikterna och behoven hos medlemsstaterna, industrin, den akademiska världen
och djurskyddsförespråkarna måste beaktas och återspeglas i texten så långt möjligt. Jag
tror att resultatet utgör en bra och genomförbar lagstiftning som framgångsrikt skapar
balans mellan att främja europeisk forskning och konkurrenskraft och även att se till att
full hänsyn tas till djurens välbefinnande.

Översynen var välbehövlig eftersom det var viktigt att avsevärt förbättra försöksdjurens
villkor, klargöra de rättsliga skyldigheterna och garantera lika villkor inom EU. När den
nya lagstiftningen genomförs kommer EU att kunna göra anspråk på att ha världens mest
långtgående skyddsnormer för försöksdjur, och man höjer ribban i alla EU:s 27
medlemsstater på ett sätt som inte äventyrar, utan gynnar konkurrenskraften hos vår
forskning och industri.

Vi anser att den text som ni ska rösta om i dag har behållit alla de viktiga inslagen från
kommissionens ursprungliga förslag. Jag menar därför att kommissionens långtgående
mål för denna översyn kommer att ha uppnåtts om utslaget blir positivt.

Herbert Dorfmann  , för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Alla
djur behöver vårt skydd, oavsett om de används i djurförsök eller för jordbruksändamål,
hålls som husdjur eller lever i vilt tillstånd.

Men enligt mina värderingar är ett djur ett djur och en människa en människa. Det finns
en tydlig värdehierarki. Vi har t.ex. under de senaste dagarna diskuterat det faktum att det
nu tydligen skulle vara möjligt att genomföra experiment på djur utan att först söva dem.
Det stämmer att man kan ta blodprov från ett djur utan att ge det lugnande medel. Men
det gäller också människor. Jag tror inte att någon av oss någonsin har fått lugnande medel
innan vi har gett blodprov. De framsteg som gjorts på det medicinska området är till stor
nytta för mänskligheten, och därför är djurförsök tyvärr nödvändiga. När det gäller många
sjukdomar, av vilka en del är mycket sällsynta, längtar vi efter framsteg inom medicin,
vetenskap och forskning. Djurförsök kommer att behövas på dessa områden också i
fortsättningen.

Jag är för att djurförsök inte används när andra likvärdiga metoder finns att tillgå. Det
förslag som vi har framför oss garanterar detta, med ett undantag, nämligen att varken
människor eller mänskliga könsceller bör användas i dessa alternativa metoder.

Vi har nått en bra kompromiss som skyddar forskningen, EU som en bas för forskning
och, framför allt, djuren. Vi bör rösta för denna kompromiss i dag för att se till att vi får ett
bättre skydd för djuren och för värdefull forskning inom EU.
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Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Jag vill börja med att tacka både Elisabeth Jeggle
och våra andra parlamentskolleger, skuggföredragandena, för det goda samarbete vi har
haft under förhandlingarna med rådet i syfte att nå denna kompromiss.

Omkring 12 miljoner djur används vid vetenskapliga experiment i Europeiska unionen
varje år. Behovet av att ge dem ett bättre skydd är en fråga som allmänheten ofta tagit upp.

Om det vore möjligt skulle vi alla vilja stoppa djurförsöken. Vi behöver dock fortfarande
använda dem för att skydda människors och djurs hälsa, och miljön.

Till de nya bestämmelser som lagts till direktivet hör skyldighet att utföra betydligt tätare
inspektioner än tidigare, i många fall utan att behöva ge någon förvarning. Förhandstillstånd
krävs också för metoder där djur används, framför allt då det handlar om icke-mänskliga
primater.

De facto har man satt en gräns för hur stort lidande ett djur får utsättas för i vetenskapliga
försök och en begränsning har föreslagits för användningen av icke-mänskliga primater.
Detta innebär att de nu bara kan användas i försök som syftar till att undvika, förebygga,
diagnostisera och behandla sjukdomar som kan vara dödliga för människan.

Det gläder mig att den slutliga texten bibehöll skyldigheten att genomföra en regelbunden
översyn av direktivet, med hänsyn till de vetenskapliga framsteg som gjorts. Jag vill betona
vikten av att främja alternativa metoder till djurförsök, som anges i direktivförslaget.

Vi är alla medvetna om att det nuvarande lagförslaget har varit på gång under en mycket
lång tid. Jag tror att vi, efter förhandlingarna med rådet under de svenska och spanska
ordförandeskapen, har uppnått en väl avvägd gemensam ståndpunkt som både uppfyller
behovet av att skydda djur som används i vetenskapliga metoder och forskarsamhällets
behov.

Marit Paulsen,    för ALDE-gruppen. – Fru talman! Jag ska försöka göra en liten
historiebeskrivning. För det första vill jag tacka Elisabeth Jeggle för ett enastående
ledningsarbete i detta mycket besvärliga ärende.

Vi övertog ett ärende där man kortfattat kan säga att kommissionens förslag var näst intill
extremt djurvänligt och parlamentets första behandling var lika näst intill extremt
industrivänligt. Parlamentet, under ledning av Elisabeth Jeggle, kommissionen, rådet, våra
partigrupper och utskottens tjänstemän har under de senaste åren med väldigt gott stöd
av det svenska och spanska ordförandeskapen tuggat oss igenom detta, bit för bit, ord för
ord, till vad som nu är ett hyfsat balanserat direktiv.

Om det är djuren vi i första hand vill skydda så skulle jag personligen vilja rikta
uppmärksamheten på de strukturer vi i dag bygger upp för de djur vi äter upp. Där har vi
jättelika arbetsuppgifter. Dessa djur är i dagsläget sämre skyddade än försöksdjuren. Titta
på Europas långa slakttransporter, ser ni dem aldrig när ni är på motorvägen?

Jag har varit med om tuffa betänkanden och tuffa förhandlingar förut, men jag har faktiskt
aldrig varit med om att se parlamentet skifta åsikter och beslut alltefter inriktningen på de
närvarande lobbygrupperna. Det hade jag inte trott om detta parlament.

Jill Evans,    för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag vill också tacka Elisabeth Jeggle
för hennes hårda arbete med detta betänkande. Det finns betydande förbättringar i
kompromisstexten, i synnerhet angående inspektioner, det nya tillståndsförfarandet för
experiment och ett ordentligt klassificeringssystem, vilket vi välkomnar. Men vi har väntat
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i flera år på att den här lagen ska uppdateras, och min grupp är fortfarande angelägen om
tre viktiga områden, vilket är orsaken till att vi lagt fram ändringsförslagen.

Vi anser att medlemsstaterna bör behålla rätten att införa strängare regler för djurskydd,
så som nu är fallet och som vi kom överens vid första behandlingen. Vi anser att alternativ
till djur måste användas överallt där det är möjligt. Den nuvarande formuleringen begränsar
det föreskrivna kravet om alternativ till en minoritet av utförda försök, vilket försvagar
gällande lagar och inte heller är vad vi röstade för i första behandlingen.

Vad gäller icke-mänskliga primater anser vi att ett försvagande tillstånd, utan ordet
”väsentlig” som bestämning, kan tolkas som nästan vilken mänsklig åkomma som helst,
snarare än som en allvarlig försämring av människors hälsa, vilket var avsikten här.

Vi vet genom erfarenhet av lagstiftningen på detta område att genomförande och
verkställande är mycket viktiga för att uppnå en effektiv lagstiftning, och dessa frågor är
avgörande. I syfte att uppnå klarhet genom ytterligare diskussion kommer min grupp att
begära återförvisning till utskottet.

Janusz Wojciechowski  , för ECR-gruppen. – (PL) Fru talman! Det gläder mig att detta
direktiv har kommit till. Jag vill gratulera Elisabeth Jeggle, eftersom det arbete som krävdes
för att uppnå denna kompromiss var mycket svårt. Det är bra att EU reglerar ett annat
viktigt område som rör behandling av djur och att vi inför lösningar som är avsedda att
förebygga djurplågeri. I det tidigare systemet med nödvändiga djurförsök fanns det mycket
grymhet. Det här kan minskas, och direktivet går i den riktningen. Djurplågeri skadar djur
och orsakar lidande, men mest av allt slår det tillbaka på människan. Det är en skymf mot
mänsklig värdighet. De som är grymma mot djur agerar emot sin egen mänsklighet och
sin värdighet. Det är bra att den resolution som parlamentet ska anta i dag är ett steg i
denna riktning. Den innehåller förvisso en bestämmelse som jag har vissa reservationer
mot, men det kommer jag att tala om i mitt uttalande efter omröstningen.

Marisa Matias,    för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Fru talman! EU har en skyldighet att främja
djurskyddet, men det som diskuteras här går långt bortom denna premiss och ställer oss
inför svåra frågor. Ingen övertygelse bör betraktas som om den hade ett inneboende, absolut
värde. Vi befinner oss dock mitt bland olika val och motsättningar, och dessa kan endast
lösas genom en välavvägd lagstiftning.

Bör djurens välbefinnande värderas lägre än människors hälsa på en värdeskala, eller inte?
Vilken är egentligen den europeiska forskningens strategi när t.ex. människors hälsa och
grundforskning står på spel? Hur kan vi förhindra att den medicinska forskningen i EU
avskaffas, eftersom det här i slutändan skulle kunna leda till att den bryts ned?

Genom att eliminera dessa frågor kan vi lugna vårt europeiska samvete, men vi överför
forskning inom exempelvis medicin till andra länder där man kanske inte kontrollerar
djurskyddet. Vi måste ha förmåga att utveckla och främja alternativa metoder till att använda
djur för vetenskapliga ändamål, men mycket återstår att diskutera, och jag hoppas verkligen
att denna fråga kommer att undersökas närmare.

Giancarlo Scottà,    för EFD-gruppen. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Det är
både viktigt och nödvändigt att uppnå en balans mellan behovet av att främja forskningen
och behovet av att skydda djurens välbefinnande.

Skyddet för djur som används i vetenskapliga försök är för närvarande otillräckligt. Nya
vetenskapliga rön innebär att man kan främja alternativ som ersätter eller minskar
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användningen av djur. Man måste använda metoder eller förfaranden som orsakar så lite
smärta och lidande som möjligt, men utan att hämma forskning som syftar till att bekämpa
sjukdomar.

Därför är det rätt att granska EU:s djurskyddslagstiftning för att uppnå tillfredsställande
resultat som både uppfyller forskningsindustrins krav, med tanke på behovet av att bedriva
forskning som gynnar människors hälsa, och på samma gång ser till välbefinnandet hos
de djur som fortfarande behövs för vetenskapliga ändamål.

ORDFÖRANDESKAP: LAMBRINIDIS
Vice talman

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Herr talman! Kommissionen föreslog detta direktiv 2008 och
det fanns farhågor om att det skulle lägga stora bördor på forskningsindustrin. Förslaget
kommer att urvattna vissa begränsningar och jag noterar att kravet på att tillgängliggöra
data från djurförsök har tagits bort.

Omkring 12 miljoner djur används i försök inom EU varje år och det här förslaget kan öka
deras lidande. Vi måste minska behovet av djurförsök.

Civiliserade människor kommer att försöka hitta en balans mellan behovet av forskning
och skyldigheten att respektera andra varelsers liv på denna planet. De här besluten kräver
Salomos vishet. Jag måste säga att jag beklagar att jag måste ställa frågan: Har parlamentet
sådan vishet?

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi tar ett nytt och
viktigt steg framåt vad gäller djurens välbefinnande genom att ge ett bättre skydd för djur
som används inom forskningen.

Vi har hört en hel del om djurens välbefinnande. Vi har också hört att EU är en viktig plats
för industriell forskning och innovation. Det finns dock en fråga som vi inte talat tillräckligt
mycket om. Det gäller ett grundläggande värde i EU, nämligen mänsklig värdighet, och
frågan om hur vi hanterar den. Jag anser att vi inte får å ena sidan förbättra djurskyddet
och å andra sidan utsätta oss för risker på ett område som åtminstone delvis står i strid
med våra europeiska värderingar.

Varför säger jag så? Europeiska kommissionen har i sina dokument hänvisat till alternativa
metoder. Dessa omfattar fem metoder som rör forskning på och användning av embryonala
stamceller, i synnerhet mänskliga stamceller. Enligt min åsikt är detta omoraliskt. Det är
något som jag inte kan blunda för när det blir omröstning i dag om den föreslagna
kompromissen mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Därför vill jag uppmana er,
och i synnerhet rådet, medlemsstaterna och kommissionen i form av den så kallade
föreskrivande kommittén; att hantera frågan mycket försiktigt. När vi värnar om människans
värdighet betyder det inte att vi är emot välbefinnande hos djuren. Tvärtom vill vi ha båda
dessa ting. Vi vill samarbeta för att skydda levande varelsers värdighet, oavsett om de är
djur eller människor, på ett sätt som motsvarar det europeiska begreppet värdighet, så att
vi kan arbeta tillsammans för att försvara och stödja den.

Ett av EU:s varumärken är att vi är beredda att kämpa för människans frihet och värdighet.
Av denna anledning kommer jag inte att kunna delta i dagens omröstning, eftersom det
moraliskt sett inte är möjligt för mig att göra en sak och ignorera en annan. Vi gjorde rätt
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i att diskutera det här ämnet i dag, men den tredje dimensionen om mänsklig värdighet
har klarat sig ganska dåligt.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och
herrar! Efter ett och ett halvt år av svåra förhandlingar mellan parlamentet, rådet och
kommissionen har vi äntligen kommit fram till en kompromisstext i den känsliga frågan
om djurförsök. Det har varit ett svårt arbete och jag vill tacka vår föredragande, Elisabeth
Jeggle, och våra skuggföredragande för att ha genomfört sådana intensiva förhandlingar.

Texten antogs enhälligt, med endast fyra nedlagda röster, av utskottet för jordbruk och
landsbygdens utveckling, i vilket jag har äran att vara ordförande. Den uppnår en god
balans mellan behovet av att förbättra välbefinnandet för djur som används i försök och
behovet av att möjliggöra framsteg inom medicinsk forskning. Förslaget syftar till att
undersöka och förbättra direktivet från 1986, som nu är föråldrat, och harmonisera
europeisk lagstiftning på området.

Djurförsök är en särskilt känslig fråga för oss alla, liksom för allmänheten, men jag kan
säga med övertygelse att den text som vi ska rösta om är förnuftig och resultatet av ett
seriöst och grundligt arbete. Den utgör en klar förbättring av den befintliga lagstiftningen
vad gäller djurskydd, samtidigt som den inte tappar bort vårt moraliska ansvar för att föra
den medicinska forskningen framåt.

George Lyon (ALDE).   – (EN) Herr talman! Det finns uppenbarligen starka åsikter hos
båda sidor i den här diskussionen. Diskussionen är ganska tydlig. Det handlar om dem
som anser att djurens rättigheter ska ha företräde och dem av oss som tror på samhällets
rätt att se framsteg i utvecklingen av läkemedel, behandlingar och botemedel för
handikappade och sjuka och för dem som lider. Vi måste göra rätt avvägning här. Ja, vi
måste skydda djuren, men vi måste försäkra oss om att våra forskare har verktygen för att
kunna utveckla de nya läkemedel som i framtiden ska ge oss botemedel mot några av de
värsta sjukdomarna som samhället står inför.

Jag anser i den här diskussionen att texten framför oss har fått rätt balans mellan dessa två
synsätt. Jag menar att djurskyddet och samhällets rättigheter hanteras korrekt, och här i
texten framför oss har vi avvägningen. Jag vill hylla Elisabeth Jeggle och alla
skuggföredragande för det arbete de har utfört.

I detta sena skede av dagen vill jag be De gröna att tänka efter en gång till när det gäller de
ändringsförslag de lägger fram. Detta har redan tagits upp i debatten. Vi har haft en
förhandling. Jag anser att texten faktiskt tar hänsyn till deras synpunkter och tar itu med
dem. Det här är ett ämne som är alltför viktigt för att politiseras, och jag ber dem i detta
sena skede att överväga att dra tillbaka förslaget innan vi kommer fram till omröstningen.

Carl Schlyter (Verts/ALE). -   Herr talman! Kampen för djuren går hand i hand med
kampen för bättre forskning. Den som försvarar djurförsök försvagar forskningen. Det
finns en tradition, en falsk tro på djurförsökens effektivitet. Allt fler mediciner är
humanspecifika reaktioner och där blir djurförsöken helt värdelösa. Alternativen, däremot,
är effektiva och dessutom snabbare och billigare. De grönas ändringsförslag vill hjälpa
djuren och forskningen, så jag rekommenderar att rösta för dem i stället.

Dessutom finns det ett kryphål för användningen av apor. Det bör vi täppa till med de
grönas ändringsförslag. Apor kan bara accepteras i värsta fall för allvarliga mänskliga
sjukdomssymptom, inga kryphål där.
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Slutligen måste länder ha en möjlighet gå före när det gäller att skydda djuren och prova
nya metoder. Först då kan Europa bli världsledande på detta område när det gäller djurskydd
och medicinsk forskning.

John Stuart Agnew (EFD).   – (EN) Herr talman! Som jordbrukare har jag alltid ansett att
djur ska behandlas på ett korrekt sätt, och det är min övertygelse att så är fallet i
Storbritannien, åtminstone inom forskarsamhället.

Jag har besökt Huntingdon Life Sciences i min valkrets och jag vet att engagerade människor
bara gör det som är nödvändigt för vetenskapliga framsteg. Denna institution utför viktiga
tester av läkemedel som inom några år kan rädda livet på någon i denna kammare. Alla
anställda där är skyldiga att slå larm om de har bevis på att djur far illa.

Vi kan och får inte införa onödiga kontroller som begränsar vissa metoder på ett godtyckligt
sätt. Dessa tre ändringsförslag kommer inte att förbättra djurens välbefinnande, men
införandet av dem kommer att hämma forskningen. De kommer bland annat att leda till
ett paragrafrytteri som inte på något sätt främjar den medicinska vetenskapen, men kanske
gör advokaternas plånböcker fetare.

Ärligt talat behöver EU oftare tillämpa regeln ”man ska inte laga det som inte är trasigt”. I
Storbritannien har vi ett förnuftigt system, ett ansvarsfullt forskarsamhälle – inbegripet
Cambridge University, denna motor för globala vetenskapliga framsteg, i min egen valkrets
– och balanserad lagstiftning som på ett förnuftigt sätt tillgodoser såväl vetenskapens som
djurskyddets behov. Denna noggranna avvägning måste bevaras. Mitt budskap till EU i
denna fråga är enkelt: låt det vara som det är för en gångs skull.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (EN) Herr talman! Det direktiv som vi diskuterar syftar till
att begränsa djurförsöken och förbättra villkoren för djur som används inom forskningen.

I Europa har vi redan de strängaste djurskyddsnormerna i världen och det här direktivet
kommer att göra normerna ännu strängare. Detta är berömvärt. Men vi måste komma
ihåg att människor och deras välstånd betyder mer än djurs välbefinnande, och att det finns
en grundläggande skillnad i värdighet mellan djur och människor.

Jag uppskattar balansen mellan strängare regler för djurskydd och användning av djur och
att samtidigt tillåta forskning under stränga villkor. Jag stöder principen om de tre R:en:
ersätta (replace) djurförsök med andra metoder när så är möjligt, minska (reduce) antalet
djur som används till ett minimum och förfina (refine) normerna för uppfödning,
djurhållning och skötsel.

Djurförsök kommer bara att tillåtas när det inte finns alternativa metoder att tillgå. Samtidigt
kommer det fortfarande att vara möjligt att bedriva medicinsk forskning. Det kommer att
ge en balans mellan den etiska nödvändigheten av att minska antalet djurförsök och den
moderna medicinska forskningens krav.

Här vill jag starkt motsätta mig alternativa metoder till djurförsök som kan omfatta försök
som bygger på användningen av mänskliga embryonala stamceller. Jag är bekymrad över
de medlemsstater vars nationella lagstiftning inte explicit undantar metoder där användning
av mänskliga embryon ingår från de obligatoriska alternativa försöksmetoderna. När det
här direktivet träder i kraft kan medlemsstaterna bli skyldiga att se till att dessa alternativa
metoder tillämpas, oavsett om de är baserade på stamceller från embryon eller inte.
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Jag kommer därför att lägga ned min röst i slutomröstningen, och uppmanar
medlemsstaterna att se till att det finns andra alternativ än de som innebär förstörelse av
mänskligt liv.

Luís Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Herr talman, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Också jag vill börja med att gratulera Elisabeth Jeggle för det
utmärkta arbete som hon har gjort på uppdrag av parlamentet och utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling, i samarbete med kommissionen och rådet. Efter ett och ett
halvt år av successiva förhandlingar under de svenska, spanska och belgiska
ordförandeskapen var det möjligt att nå en balanserad kompromiss mellan
vetenskapssamhällets krav och vad vi under de här omständigheterna kan kalla ”djurens
välbefinnande".

Den majoritet som krävdes för att komma till detta resultat uppnåddes under en mycket
känslosam och intensiv debatt där alla parter gjorde eftergifter. Det fanns också ett brett
deltagande från allmänheten, vilket kan förväntas i en så här känslig fråga. De politiskt
ansvariga måste dock fatta beslut, och även om vi inte bör vara okänsliga för djurs lidande
måste vi göra val och rangordna olika värderingar. Den ståndpunkt som representeras av
Elisabeth Jeggle i dag sätter en rangordning av värderingar i centrum som framstår som
väl avvägd mellan fördelarna för människors hälsa och djurens lidande. Gruppen Progressiva
förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet kommer därför att
rösta för betänkandet och förkasta alla ändringsförslag.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Herr talman! Först vill jag uttrycka min tacksamhet
till och respekt för Elisabeth Jeggle, som har arbetat med det här betänkandet under flera
år. Men jag måste påpeka en sak, fru Jeggle. Som européer kan vi inte vara stolta över den
här betänkandet. Det är alltför vagt och medger alltför många saker som ett land eller en
världsdel som spelar en ledande roll för hela världens djurskydd inte bör tillåta.

Jag ser framför mig en försämring av situationen, i synnerhet när det gäller återanvändning
av försöksdjur. Tidigare var detta svårare, men jag anser att reglerna nu har urvattnats. Ni
skakar på huvudet, men när man tittar noggrant på detta ser man faktiskt att det är det är
det finstilta och nyanserna i ordalydelsen som gör skillnaden. Försökens svårighetsgrad är
också ett område där situationen i många medlemsstater sannolikt kommer att bli värre.
Vissa medlemsstater såsom Tyskland, Storbritannien och Sverige hade redan gått längre.
Vi har infört en smärtgräns och rådet har urvattnat den genom att tillåta undantag.
Dessutom har kommissionen fått minskade befogenheter vad gäller inspektioner.

Ändå kommer jag att rösta för detta betänkande eftersom det innebär en förbättring av
1986 års direktiv, som nu är 24 år gammalt. Mekanismerna för godkännande finns där.
Förhandstillstånd behövs för tre olika försöksstadier, vilket är bra. Förfarandena har
förenklats, vilket också är ett positivt steg. Personligen är jag stolt över att vi har kunnat
rädda frågan om alternativa försöksmetoder efter den senaste mandatperioden. Vi kommer
dock att behöva anslå mer pengar till detta.

Det här direktivet kommer att behöva ses över inom de närmaste sju åren. Det utgör en
ganska bra grund, men inom sju år kommer vi att behöva förbättra det så att vi kan leva
upp till vårt rykte här i Europa om att ha det mest utvecklade djurskyddet i världen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Herr talman! Det betänkande som läggs fram
i kammaren i dag kommer från vår kollega Elisabeth Jeggle. Det syftar till att slutföra en
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process som har varit både lång och komplicerad, och det har krävt hårt arbete och en
skickligt genomförd dialog, och vi vill tacka henne för det.

När en aktuell fråga rör inte bara flera olika intressen utan även moraliska värderingar leder
den inte bara till fasta, rationella argument utan väcker också en känslomässig reaktion.
Det bidrar inte till att nå det samförstånd som vi hoppas på här, i syfte att tjäna den
europeiska allmänheten, med respekt för de olika politiska gruppernas och
medlemsstaternas åsikter. Detta skulle göra det möjligt att bidra till europeisk integration
genom utarbetandet och presentationen av gemensamma normer. Det är just denna
önskade standardisering av kriterier som det här betänkandet handlar om, med ett
angreppssätt som förutsätter en högre nivå av skydd för djurlivet.

Det innebär att det under de två år som gått efter beslutet att se över rådets direktiv
86/609/EEG om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, med erkännande
av skillnaderna mellan medlemsstaterna i detta avseende, har gjorts ett försök att införa
mer detaljerade regler på området i syfte att minska processuella skillnader. På så sätt var
det viktigt att väga en högre skyddsnivå för djur som används för vetenskapliga ändamål
mot behovet av att värna de nödvändiga förutsättningarna för den biomedicinska
forskningen, vilket gör det möjligt för denna att utvecklas inom Europeiska unionen. Den
här avvägningen har uppnåtts i texten som vi ska rösta om inom kort.

Detta kommer att gynna de djur som står under vårt beskydd, och fullföljer vårt mänskliga
ansvar gentemot djur utan att kompromissa med kvaliteten på och utvecklingen av den
biomedicinska forskning som hjälper oss alla dagligen.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi bör rösta för detta
betänkande om djurförsöksdirektivet. I sina förhandlingar med kommissionen och rådet
har parlamentet åstadkommit en hel del: det vill säga ersättning, minskning och förfining.

Det stämmer att vi ur ett djurskyddsperspektiv fortfarande gör för lite. Men rådet var inte
berett att göra mer och har gjort klart att det inte skulle bli något nytt direktiv om vi inte
accepterade dessa resultat. Det betyder inte att vi inte kan fortsätta att göra framsteg på det
här området i framtiden. Djurens välbefinnande och forskningen måste ges hög prioritet
i vår politik. Jag skulle bli mycket glad om vi kunde stoppa djurförsöken helt i dag. Tyvärr
har vi en lång väg kvar för att uppnå detta mål, och därför måste vi se till att vi ger djuren
så mycket skydd som möjligt.

Den kompromiss som har förhandlats fram ger oss en mycket bättre grund för detta. Det
enda viktiga är att se till att alla medlemsstater genomför det nya direktivet konsekvent.
Jag vill rikta ett varmt tack till föredraganden och alla skuggföredragande för deras hårda
arbete.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Föredraganden
och de som har arbetat med henne har verkligen utfört ett svårt arbete, vilket vi tackar dem
för.

Personligen kan jag dock inte dölja det faktum att jag i likhet med flera medlemmar av den
italienska regeringen, som jag stöder, är förbryllad över en fråga som ännu efter 24 år inte
tycks ha klarats ut på det sätt vi hade velat.

Några ledamöter har påpekat att djurens känslighet skiljer sig från människans. Förvisso
skulle inget djur någonsin göra det som händer, det som redan har hänt och det som ännu
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inte har hänt i Iran. I allmänhet ägnar sig djur inte åt tortyr, stenar någon till döds eller
kommer med de lögner som är så typiska för vår egen politiska värld.

Vi måste med rätta kräva att dessa djur ska vara till nytta för oss för att föra forskningen
framåt och förbättra människors hälsa, men vi har inte rätt att kräva att de ska fortsätta att
vara föremål för värdelösa, upprepade experiment som bara tjänar till att berika någon så
kallad forskare.

Vi är mycket väl medvetna om att in vitro-försök eller datorsimuleringar av människans
ämnesomsättning gör det möjligt att uppnå mer exakta resultat i dag än vad som kan
uppnås genom djurförsök, eftersom resultaten av ett experiment ofta inte kan extrapoleras
från en art till en annan, mellan olika djur eller från ett djur till människan.

Av dessa skäl hoppas vi att direktivet kommer att ses över så att det blir mer i samklang
med dagens utveckling och en ömsesidig respekt.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka
föredraganden och skuggföredragandena för det resultat de har åstadkommit. Jag anser
att vi har fått den bästa möjliga kompromissen mellan forskningens behov och att garantera
välbefinnandet hos djur som används för vetenskapliga ändamål.

Tyvärr är djurbaserad forskning fortfarande nödvändig eftersom det inte finns några
alternativ. Datorsimuleringar och cellkulturer räcker inte, och det är inte politiker som
säger detta, utan forskare. Jag vill påminna kammaren om att botemedel för vissa mycket
allvarliga sjukdomar har utvecklats just på grund av försök som utförts på levande djur.
Nittioåtta procent av dessa djur är gnagare, vilket innebär att större arter används bara i
mycket blygsam omfattning. Jag måste också påpeka att det är tack vare dessa försök som
vi i dag har botemedel mot leukemi, diabetes och vissa typer av tumörer. Till sist vill jag
påpeka att forskarna är de första att vilja undvika onödigt lidande, och jag tror att man
bara behöver se dem i arbete för att inse det.

Förvisso finns det fortfarande vissa områden som väcker oro. Jag skulle vilja ta upp något
som ännu inte har nämnts: i artikel 49 har alla hänvisningar till etiska kommittéer försvunnit
och ersatts med mer allmänna nationella kommittéer för djurskydd. Det har fått
varningsklockor att ringa bland dem som är verksamma på området, eftersom etiska
kommittéer redan finns på många laboratorier och andra håller på att inrättas. Det finns
därför en rädsla för att dessa kommittéer på något sätt kan ha fått en minskad roll, och att
de till och med kan komma att ersättas av mer allmänna kommittéer som är mindre väl
förberedda både etiskt och vetenskapligt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Jag vill först tacka föredraganden, Elisabeth Jeggle,
för det fina arbete hon har gjort. Jag stöder också mina kolleger som i dag har talat emot
de tre ändringsförslagen till den gemensamma ståndpunkten.

Detta är inte en perfekt kompromiss, även om det är den bästa möjliga formuleringen för
tillfället.

Innehållet i förslaget har tagits fram efter samråd med framstående forskare som vet vad
de behöver för att kunna fortsätta med sin forskning.

Varje ändring av kompromissen kommer att leda till ett återupptagande av det vanliga
förfarandet, vilket enligt min mening inte ligger i någons intresse. Det är därför jag
uppmanar alla kolleger som deltar i dagens omröstning att förkasta de tre ändringsförslagen
och låta den europeiska forskningen prestera sitt bästa.
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Anna Záborská (PPE).    – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag uppmanar
rådet och kommissionen att garantera ett förbud mot användning av embryonala eller
vuxna celler från människor för att skydda djur.

Den nuvarande situationen gör det faktiskt möjligt att använda mänskligt material för att
skydda djur under nödvändiga experiment. Vi talar alltid om kompromisser, och resultatet
av denna kompromissens kultur är att vi inte längre vet vad som är etiskt acceptabelt och
vad som inte är det. Men det finns några etiska frågor där det inte möjligt med
kompromisser. Om kommissionen och rådet inte kan garantera detta förbud kommer det
att vara ett klart bevis på hur EU behandlar människor.

Jag är ledsen, men utan denna garanti kan jag inte stödja texten i det föreslagna direktivet.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Herr talman, herr Dalli! Vi är helt överens om att vi
måste erbjuda medborgarna i Europa den bästa hälso- och sjukvården. Detta omfattar
pålitliga läkemedel med så få biverkningar som möjligt och de senaste moderna
behandlingsmetoderna. Tyvärr kan vi med tanke på det aktuella forskningsläget inte göra
detta utan djurförsök.

Därför ser jag detta betänkande som ett mycket lyckat försök att åstadkomma en balans
mellan djurskydd och tillhandahållande av hälso- och sjukvård till människor. De tre R:en,
dvs. att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine), är de grundläggande kraven
för att faktiskt uppnå detta, med tanke på att vi i dag så ofta har talat om mänsklig värdighet,
vilket för mig också handlar om respekt för djuren.

Vi behöver förhandstillstånd, stränga kontroller och effektiva tillsynssystem. Enbart
lagstiftning räcker inte. Vi måste vara fortsatt vaksamma och se till att innehållet i
betänkandena faktiskt tillämpas i praktiken.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Herr talman! Jag tror att vi alla är överens i den här
frågan: i en idealisk värld skulle det inte behövas någon forskning på djur. Men verkligheten
är att vi lever i en lidande värld, en där sjuka män, kvinnor och barn väntar på behandling
och därmed på resultaten av den här forskningen, som är livsviktig och avgörande. Det är
därför vi måste stödja den utmärkta kompromiss som Elisabeth Jeggle uppnått, från
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och rådet.

Som konstaterats minimerar överenskommelsen djurs lidande, men begränsar inte denna
forskning, vilket är avgörande för miljontals patienter i Europa och över hela världen.
Visste ni att 70 procent av Nobelprisen i medicin har erhållits för arbete som grundar sig
på djurförsök?

Denna text ber oss inte att välja mellan möss och människor; direktivet skyddar både
patienter och djur. Detta direktiv skyddar vår framtid.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! De här
bestämmelserna är bättre än de som vi hade tidigare. Det tror jag vi alla håller med om. Jag
tycker dock att det är mycket obetänksamt av er, fru Jeggle, att säga att det inte finns något
alternativ till kompromissen. Jag anser att vi kunde ha fått ut mer av situationen.

Det stämmer förstås att forskningslobbyn utövade en hel del press. Det var vi alla medvetna
om. Men har vi nått vårt huvudmål, vilket är en minskning av antalet djurförsök? Det finns
fortfarande ett stort frågetecken kring detta. Det andra problemet är naturligtvis att
användningen av icke-mänskliga primater faktiskt inte har minskat.
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Vi i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen tycker att det är högst oroande, och vi
anser också att det är en allvarlig kränkning av europeiska principer att medlemsstaterna
inte kommer att tillåtas införa regler som är strängare än den gällande lagstiftningen.
Situationen måste förändras. Den behöver verkligen tänkas över. Det är första punkten i
de ändringsförslag som har lagts fram av De gröna och det är därför som vi inte kommer
att dra tillbaka dessa ändringsförslag. Vi begär att förslaget ska återförvisas till utskottet.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Herr talman! Utveckling av tekniker och metoder som
gör djurförsök onödiga och som minimerar djurs lidande, i de fall då det är nödvändigt,
bör vara ett viktigt mål för forskningen, och den experimentella och tekniska utveckling
som är viktig att stimulera. Förutom en sådan utveckling bör behovet av att sprida dessa
tekniker och metoder beaktas, liksom att de tas i bruk av forsknings- och utvecklingsinstitut,
och nationella vetenskapliga och tekniska system med olika nivåer av utveckling.

EU måste ta på sig en viktig roll på det här området genom att främja samarbete mellan de
vetenskapliga och tekniska institutionerna och systemen i olika länder, inklusive
tredjeländer. Vi anser – på detta område liksom på andra, givetvis – att inrättandet av
gemensamma lagstadgade miniminivåer för skydd inte bör hindra en enskild medlemsstat
från att anta en högre skyddsnivå om det så önskar.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Herr talman! En förbättring av direktivet om skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål är något jag bara kan stödja. Men det är lite
paradoxalt, eftersom jag faktiskt är emot djurförsök. Alternativa försöksmetoder finns,
och lyckligtvis tar översynen av direktivet hänsyn till detta. Det är jag mycket tacksam för.
Jag hoppas att större kraft läggs på utveckling av fler alternativa försöksmetoder. Men just
här och nu måste EU införa humana och säkra regler för försöksdjur. Det håller till sist på
att bli erkänt att djur är kännande varelser och därför kommer vi nu att införa smärtgränser.
Men varför inför vi inte ett avsnitt som förbjuder användning av samma djur om och om
igen? Varför förbjuder vi inte användningen av apor inom hjärnforskningen? Det gör mig
arg att vi tar så mycket större hänsyn till intresseorganisationers intressen än till djurens
välbefinnande. Jag tycker också att det är frustrerande att vi bara kan stifta lagar för EU i
denna kammare, för hur hanteras djurförsök utanför EU?

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag välkomnar kommissionens
initiativ. Jag anser att det är en viktig framgång att vi har lyckats enas om en harmonisering
av praxis på området för djurförsök inom EU.

Detta direktiv utgör ett viktigt steg för att se till att försök på levande djur för vetenskapliga
ändamål ersätts så snart det är vetenskapligt möjligt. Direktivet kommer först att tvinga
medlemsstaterna att främja utveckling av alternativa metoder. Jag riktar en kraftfull
uppmaning till medlemsstaterna att se till att tillräckliga medel avsätts för utbildning,
forskning, utveckling och genomförande av vetenskapligt tillfredsställande metoder eller
försöksstrategier som inte innebär användning av djur.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Herr talman! Som ledamot av utskottet för industrifrågor,
forskning och energi välkomnar jag naturligtvis de här bestämmelserna och den
överenskommelse som nåtts här. Jag vet att det alltid är svårt att hitta en kompromiss, men
vi behöver lämpliga etiska normer för både djurförsök och tester där människor deltar,
och vi kan bara genomföra de strängaste normer som för närvarande går att få.

Det är förstås också viktigt för oss att utveckla alternativ. Det åttonde ramprogrammet för
forskning och teknisk utveckling måste ha ett starkt fokus på alternativa försöksmetoder.
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Dessutom behöver vi också enklare förfaranden och det är det som fastslås i dessa
föreskrifter. En utvärdering efter sju år kommer att vara till stor nytta för industrin, eftersom
säkra processer och tydliga, standardiserade europeiska bestämmelser också kommer att
medföra rättssäkerhet för industrin.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Herr talman! Jag vill klart och tydligt säga att EU har
de strängaste djurskyddsnormerna i världen. Detta betänkande utgör ännu ett viktigt steg
mot att förbättra djurskyddet ytterligare. Vårt gemensamma mål är att begränsa djurförsöken
och förbättra livsvillkoren för djur som används för forskningsändamål. Jag välkomnar
det faktum att djurförsök kommer att ersättas av andra metoder där så är möjligt och att
normerna för uppfödning, boende och omsorg om dessa djur kommer att förbättras. Men
jag vill se tillbaka på några erfarenheter från jordbrukssektorn och uttrycka min kritik mot
några av punkterna i betänkandet.

Vi ska inte tro att mer byråkrati inom forskningen kommer att förbättra djurens
välbefinnande. Forskningen i EU och dess relaterade ekonomiska sektorer längre ned i
kedjan får inte missgynnas internationellt och i jämförelse med andra branscher. Både här
och inom jordbruksindustrin måste vi faktiskt ta hänsyn till vilka normer som gäller för
importerade produkter när samhället kräver strängare djurskyddsnormer. De stränga
EU-normerna för kvalitet och djurskydd måste beaktas i tillräcklig utsträckning med hänsyn
till en rättvis konkurrens. Föredraganden, Elisabeth Jeggle, har gjort ett utmärkt arbete med
detta mycket känsliga betänkande och förtjänar vårt stöd.

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Till att börja med vill jag tacka
er för era synpunkter och det allmänna stödet för bestämmelserna i detta direktiv.

Framför oss har vi ett ambitiöst direktiv som, om det antas, kommer att förbättra
djurskyddet i EU avsevärt. Jag håller med Daciana Octavia Sârbu om att ett fullständigt och
korrekt genomförande kommer att vara avgörande för att direktivet ska utnyttja sin
potential. Den utmaningen har bara börjat. I dag kan vi känna oss nöjda med att en bra
kompromiss har nåtts i en svår men viktig fråga, och att ett stort steg framåt kan tas för
att förbättra livsvillkoren för djur som fortfarande behövs i vetenskapliga försök.

Jag ska nu redogöra för mina reaktioner på några av de inlägg som gjordes i morse. När
det gäller Jill Evans kommentarer måste man inse att det här direktivet ger ett klarare
rättsläge jämfört med i dag. Dessutom är artikel 4 mycket tydlig vad gäller kravet på
användning av alternativa metoder där så är möjligt, inom grundforskning och tillämpad
forskning där det inte finns några föreskrivna EU-metoder. Därmed försvagas inte kravet
på användning av alternativa metoder; tvärtom stärks det ytterligare.

När det gäller Martin Kastlers och Miroslav Mikolášiks kommentarer angående mänskliga
embryonala stamceller lämnades denna fråga inte därhän i diskussionerna. Den diskuterades
utförligt under förhandlingarna, och de lösningar man fann återspeglar att det inte finns
någon enighet inom EU om huruvida mänskliga embryonala stamceller bör användas.
Kommissionen anser därför att det är bäst om reglering sker på nationell nivå.

Den överenskomna texten besvarar dessa frågor genom att lämna över beslutet om att
tillåta användning till varje enskild medlemsstat. Det ska tilläggas att i de medlemsstater
där det inte finns någon tydlig lagstiftning om förbud mot användning av embryonala
stamceller skulle användningen av en sådan försöksmetod endast bli obligatorisk enligt
det reviderade direktivet om denna försöksmetod har erkänts av EU-lagstiftningen. Det
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finns ingen lagstiftning av detta slag på EU-nivå, och sådan lagstiftning skulle kräva enighet
bland medlemsstaterna om dess införande.

Vad gäller den etiska bedömning som nämns av Elisabetta Gardini ligger begreppet etisk
bedömning och den kommitté som står för genomförandet stadigt kvar i artikel 38. Man
blev dock tvungen att ta bort ordet ”etisk” under rådets diskussioner. Det fullständiga kravet
kvarstår.

Jag hoppas att ni med era röster kommer att skicka en stark signal om att Europaparlamentet
står bakom det resultat som förhandlats fram av institutionerna under Elisabeth Jeggles
och det svenska ordförandeskapets skickliga ledarskap. I dag har vi möjlighet att ge EU en
pionjärställning när det gäller att kombinera en hög djurskyddsnivå med högkvalitativ
forskning. Låt oss leva upp till vår slogan: ”EU – värnar djurskyddet och tar sikte på bättre
forskning”.

Elisabeth Jeggle,    föredragande. – (DE) Herr talman, herr Dalli, mina damer och herrar!
Jag vill framföra mitt uppriktiga tack till er, herr Dalli, för era anmärkningar, som har
klargjort vissa frågor och som jag inte behöver upprepa. Jag vill även uppriktigt tacka alla
mina kolleger för deras kommentarer.

Det står klart att detta är ett mycket känsligt ämne som berör ett antal olika intressen som
vi har varit tvungna att föra samman. Jag uppmanar alla att rösta för betänkandet vi nu
har framför oss, som jag medger är en balansakt.

Herr Häusling! Om vi förkastar detta betänkande nu kommer 1986 års direktiv att fortsätta
att gälla under lång tid, vilket inte kommer att förbättra situationen för försöksdjur. Vi
kommer inte att kunna införa någon ny lagstiftning inom en snar framtid. De
ändringsförslag som ni har lagt fram ännu en gång förkastades av utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling. Det fanns inget stöd för era ändringsförslag. Ni har nu lagt
fram dem igen. Ni har rätt att göra det och jag respekterar denna rätt.

Till vad nytta är de strängaste djurskyddsnormerna i EU om vi inte kan genomföra samma
normer i hela världen? Det viktiga för oss alla att göra nu är att se till att den lagstiftning
som vi förhoppningsvis kommer att anta senare i dag genomförs i medlemsstaterna under
de närmaste åren. Det är en utmaning för oss. För det första måste vi se till att alla
medlemsstater når upp till samma normer på detta område. Det är vår första uppgift och
vi bör inte redan nu uppmana enskilda medlemsstater att införa strängare normer.

Där normerna redan är strängare, och som tyska talar jag här om Tyskland, kommer dessa
normer att kvarstå. Vi ber inga stater att ta ett steg bakåt. Tvärtom respekterar vi
medlemsstaternas suveränitet på samma sätt som vi gör i fallet med forskning som använder
embryonala stamceller. Det är riktigt och det är en viktig punkt.

Om ni verkligen vill ha strängare djurskyddsnormer, rösta för detta betänkande och avvisa
alla ändringsförslag.

Talmannen.   – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen 8 september 2010.

Pavel Poc (S&D),    skriftlig. – (CS) Jag välkomnar och stöder Europaparlamentets och
rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål från föredraganden
Elisabeth Jeggle, eftersom den uppnådda kompromissen utgör ett framsteg jämfört med
nuvarande situation. Men jag är samtidigt missnöjd med att det inte var möjligt att ta med
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alla ryggradslösa djur i direktivets slutliga förslag. Europaparlamentet begärde att direktivets
tillämpningsområde minst skulle omfatta de arter av ryggradslösa djur som vetenskapligt
har visats ha potential för att registrera smärta, oro, rädsla och bestående skada. I förslaget
nämns inte ens denna begäran. Även om jag erkänner behovet av att använda djur inom
forskningen anser jag bestämt att direktivet borde ha gått längre och omfattat alla varelser
utan undantag i sitt tillämpningsområde. Vi ska inte glömma att vår ökade förståelse medför
att officiella vetenskapliga organ tillerkänner allt fler varelser förmågan att känna smärta,
oro och rädsla och att lida bestående skada. Vi kan därför sluta oss till att förmågan att
känna rädsla, oro och smärta förekommer i hela djurriket. Ett erkännande av detta faktum
är en fråga om moral snarare än vetenskap. Vi har tyvärr genom det antagna
kompromissförslaget visat att den europeiska kulturen ännu inte har gjort sig av med den
cartesianska idén om djuret som ett ting, och att vi fortfarande har en lång väg att gå i detta
avseende.

Konrad Szymański (ECR),    skriftlig. – (PL) I samband med andrabehandlingsförfarandet
hade ledamöterna inte möjlighet att uttrycka sina åsikter om den slutliga utformningen
av direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Jegglebetänkandet).
Jag vill nu ta tillfället i akt att klargöra mitt grundläggande motstånd mot det medgivande
som ges i direktivet till användningen av embryonala stamceller som ett alternativ till
djurförsök för vetenskapliga ändamål. Detta är utarbetandet av en felaktig antropologi,
som gör det möjligt att förinta mänskligt liv i den tidigaste fasen av dess utveckling för att
förbättra djurens välbefinnande. De garantier som Europaparlamentet föreslog vid första
behandlingen var mycket mer explicita i detta avseende. De tvetydiga bestämmelserna i
direktivet utgör ett verkligt hot mot gällande lagstiftning i länder som Tyskland, där
embryon åtnjuter ett visst skydd. Att dessa forskningsmetoder inte har uteslutits innebär
en ren legalisering i länder som Polen, Irland och Malta.

5. Pågående förhandlingar om handelsavtalet om åtgärder mot
varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är kommissionens uttalande om de pågående förhandlingarna
om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet).

− Kära kolleger! Får jag be om er uppmärksamhet en stund. Den föredragningslista som
har antagits medger inget ögonkontaktsförfarande i denna debatt. Om ingen invänder
föreslår jag dock att jag öppnar upp för en kort session enligt ögonkontaktsförfarandet
om talarna på listan håller sig till sina tider och det finns lite tid kvar i slutet av debatten.
Finns det några invändningar mot detta? Mycket bra.

Karel De Gucht,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Tack för att ni än en gång
ger mig möjlighet att ta upp frågan om Acta-förhandlingarna med er.

I detta avseende vill jag påminna om bakgrunden till dessa förhandlingar: Acta är ett avtal
som kommer att bli viktigt för att skydda EU:s konkurrenskraft och arbetstillfällen på
världsmarknaden.

Om vi vill förbli en konkurrenskraftig ekonomi måste vi lita på innovation, kreativitet och
märkesexklusivitet. Dessa är några av våra främsta komparativa fördelar på
världsmarknaden. Därför behöver vi verktyg för att se till att de blir tillräckligt skyddade
på våra viktigaste exportmarknader.
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Och det handlar om frågor som berör EU-medborgarna: inte bara sysselsättning utan också
konsumenternas trygghet, säkerhet och hälsa.

Vad vi siktar på är helt enkelt att fastställa en internationell standard för skydd av
immateriella rättigheter som är rimligt balanserad och effektiv och därmed går längre än
de nuvarande WTO-reglerna om immateriella rättigheter, dvs. Tripsavtalet. Detta är det
slutgiltiga målet, och jag tror att vi alla är överens om det.

I mars förra året kom jag hit för att redogöra för de centrala principer som kommissionens
deltagande i dessa förhandlingar är baserat på, och jag åtog mig att öka parlamentets insyn
i dessa förhandlingar. Som ni kan se i utkasten från de förhandlingar som har hållits sedan
mars, som vi alltid har delgett er, har kommissionen hållit sitt ord och konsekvent hållit
fast vid dessa principer. Låt mig påminna er om dessa principer:

För det första är syftet med Acta-avtalet att komma till rätta med stora intrång i immateriella
rättigheter som har en betydande kommersiell effekt, och det handlar inte om att kontrollera
innehållet i resenärers datorer. Det kommer inte att leda till en begränsning av medborgerliga
rättigheter eller trakasserier av konsumenterna. Om några av er tvivlar på detta vill jag
väldigt gärna höra era argument.

För det andra handlar Acta enbart om tillämpningen av befintliga immateriella rättigheter.
Det kommer inte att innehålla några bestämmelser om ändring av lagstiftningen om
immaterialrätt. I avtalet bör man fastställa minimiregler för hur innovatörer kan hävda
sina rättigheter i domstolar, vid gränserna eller via Internet. Till exempel kommer Acta att
se till att europeiska modeskapare, konstnärer eller biltillverkare kan få tillräckligt skydd
för sina rättigheter när de konfronteras med förfalskningar av sina skapelser utanför EU.

För det tredje måste Acta vara förenligt med EU:s regelverk, t.ex. den nuvarande
harmoniseringsnivån av skyddet för immateriella rättigheter, e-handelsdirektivet, den
rättsliga ramen för telekommunikation, och sist men inte minst gällande EU-lagstiftning
om uppgifts- och integritetsskydd. Acta kommer inte att medföra att någon EU-lagstiftning
ändras bakvägen. Så vad är då mervärdet, undrar ni säkert? Svaret är att vår lagstiftning är
en av de mest effektiva, och att den kommer att hjälpa våra innovatörer om den införs i
andra länder.

För det fjärde kommer vi se till att Acta inte hindrar tillgången till generiska läkemedel.
Det finns nu tydliga formuleringar i utkastet vars syfte är att se till att Acta inte kommer
att utnyttjas för att störa handeln med generiska läkemedel.

Dessutom kommer Acta-avtalet att vara förenligt med förklaringen om Trips och folkhälsa
från 2001, dessutom kommer skyldigheterna när det gäller gränskontroller, vilket är den
mest känsliga frågan när det gäller tillgång till läkemedel, inte att gälla patent.

När det gäller öppenheten har vi hållit vårt ord och under särskilda sessioner rapporterat
till Europaparlamentet efter varje förhandlingsrunda, och vi kommer att fortsätta att göra
det. Och i linje med våra åtaganden enligt ramavtalet har vi självfallet delgett
Europaparlamentet de föreslagna texterna.

Jag vill också ta tillfället i akt att kortfattat redovisa resultatet av den tionde rundan av
Acta-förhandlingarna som ägde rum i Washington mellan den 16 och 20 augusti 2010.

I de avsnitt som berör tullen samt det civilrättsliga och straffrättsliga förfarandet gjorde
parterna vissa framsteg, men det fanns ännu inte tillräcklig flexibilitet hos parterna för att
ta itu med några av de mer känsliga frågorna. Ett omfattande arbete gjordes också med de
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allmänna och övergripande kapitlen (ingress, allmänna bestämmelser, definitioner, metoder
för tillämpning av lagen, internationellt samarbete och institutionella bestämmelser), och
dessa är nu nästan avslutade.

Tyvärr har det dock under de två senaste rundorna blivit allt tydligare att ett samförstånd
bland alla nuvarande Acta-parter endast kan uppnås på grundval av minsta gemensamma
nämnare, med tanke på parternas olika åsikter och praxis i denna fråga. Detta kommer att
ske på bekostnad av avtalets ambitionsnivå – och effektivitet.

När det gäller den digitala miljön (Internet), som är ett av de mest känsliga men också det
mest ”innovativa” kapitlet i Acta, innebar den senaste rundan ett stort steg tillbaka då
parterna inte kunde enas om ett gemensamt system för undantag från ansvar för
Internetleverantörer.

Detta är också fallet med det mycket viktiga kapitlet om tullåtgärder, där flera parter
motsätter sig att kontrollera export och transitering av förfalskade produkter, vilket innebär
att de inte reagerar mot den omfattande internationella handeln med förfalskningar.

Ett annat område där diskussionerna har utgjort en besvikelse för EU:s intressen handlar
om vilka immateriella rättigheter som ska omfattas av avtalet. EU har en stor och
diversifierad grupp av rättighetsinnehavare. En jordbrukare som framställer produkter
med geografiska beteckningar, eller ett textilföretag som skapar mönster, kan också drabbas
av varumärkesförfalskningar och behöver också omfattas av bättre regler om tillämpning.
Problemet är att flera av våra samarbetspartner insisterar på att endast upphovsrätt och
varumärken ”förtjänar” att omfattas av Acta. Vi håller inte alls med om det och kommer
att fortsätta att trycka på för att dessa offensiva EU-intressen ska respekteras.

Nästa runda kommer att äga rum i Tokyo i slutet av månaden (från den 23 september till
den 1 oktober 2010). Det verkar som om vi närmar oss slutet på förhandlingarna, och
parterna är angelägna om att lösa de återstående sakfrågorna under Tokyorundan.

Jag är fortfarande fast övertygad om vikten av att ta itu med det systematiska och utbredda
missbruket av europeisk immateriell egendom i hela världen, och av det väsentliga bidrag
som Acta kan utgöra för att åstadkomma detta mål. Därför vill jag fortsätta att arbeta för
att vi ska lyckas med dessa förhandlingar.

Men om EU efter avslutade förhandlingar ställs inför ett fördrag utan mycket konkret
mervärde för våra rättighetshavare, eller med ett fördrag där man försöker fastställa att det
finns första och andra kategorins immateriella rättigheter, bör vi vara redo att ompröva
vårt deltagande i avtalet.

Daniel Caspary,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Under
2008 beslagtogs 178 miljoner artiklar av EU:s tulltjänstemän. Av dessa var 20 miljoner
artiklar farliga. Totalt 54 procent av de förfalskade produkterna kom från Kina, och Indien
var den största boven i dramat när det gäller läkemedel.

Förfalskade varor orsakar stor skada på den europeiska ekonomin, men de personer som
köper falska produkter drabbas också hårt. Jag tänker t.ex. på läkemedel. Det vore en
mardröm för mig och för alla föräldrar om ett sjukt barn skulle dö efter att ha fått läkemedel
bara för att vi inte kan förhindra att falska produkter och läkemedel kommer ut på
marknaden. Vi måste lösa detta problem.

Pirattillverkning är en central fråga för EU. Vi måste skydda industrin och konsumenterna
i hela världen mot produkter som kan orsaka skador på hälsan och leda till ekonomiska
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förluster för företagen. Därför välkomnar jag förhandlingarna om ett handelsavtal om
åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) som ett viktigt steg i rätt riktning i kampen
mot pirattillverkning. Vi vet att detta avtal inte är den enda lösningen på piratkopieringen,
men det är det första internationella avtalet på detta område som innebär att vissa stater
tar upp kampen mot pirattillverkning. Jag skulle vilja se att så många andra stater som
möjligt ansluter sig till detta.

Vår grupp välkomnar det positiva samarbetet mellan kommissionen och parlamentet,
efter vår resolution under våren. Vi beklagar att vi var tvungna att gå så långt som att anta
denna resolution. Tack vare de regelbundna rapporterna från kommissionen har vi dock
kunnat få en överblick över förhandlingarna under de senaste månaderna. Jag vill gratulera
förhandlarna till deras senaste resultat. Det blir allt svårare även för de som är kritiska mot
Acta att hitta negativa punkter i avtalet. Frågan om åtgärder för gränskontroll när det gäller
patentintrång, och därmed oron över handeln med generiska läkemedel, har undanröjts.
Genomsökningen av privat bagage har tagits bort. Internetleverantörernas obligatoriska
ansvar har också tagits bort, och avtalet tycks följa EU:s regelverk. Jag tror att vi är på rätt
spår.

Jag skulle dock vilja uppmana kommissionen att behålla sin starka ställning så att den kan
företräda Europeiska unionens intressen. Jag stöder förslaget att inkludera patenträttigheter,
geografiska ursprungsbeteckningar och patentintrång i den del av avtalet som rör civilrätten.
Jag anser verkligen att parmaskinka, Tiroler Almkäse och champagne förtjänar samma
skyddsnivå som Coca-Cola eller Kellogg's Corn Flakes. Därför vill jag uppmana Förenta
staterna att sluta blockera offentliggörandet av dokumenten. Offentliggörandet av
dokumenten efter Nya Zeeland-rundan har visat hur viktig öppenheten är och har inneburit
att en hel del av kritiken mot avtalet har kunnat tystas.

Jag vill uppmana kommissionen att fortsätta att stödja offentliggörandet av
förhandlingsdokumenten, senast innan avtalet undertecknas. Jag önskar kommissionen
lycka till under nästa runda i Japan, och jag hoppas på att vi i god tid får fler detaljerade
rapporter från förhandlingarna. När förhandlingarna har avslutats kommer vår grupp att
sätta sig ned i lugn och ro för att utvärdera resultaten på grundval av den slutliga texten
och därefter göra ett ställningstagande i fråga om en eventuell ratificering. Jag önskar
förhandlarna lycka till.

Kader Arif,    för S&D-gruppen. – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer
och herrar! Kommissionsledamoten har just sagt några lugnande saker, men jag tror
fortfarande inte att den oro som delas av ett stort antal ledamöter om handelsavtalet om
åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta) helt har skingrats.

Redan i mars föreslog jag en resolution som antogs med stor majoritet i parlamentet, och
som gjorde det möjligt att offentliggöra förhandlingstexten. Under debatten krävde vi att
EU:s regelverk – som ni har hänvisat till – ska följas, att säkerheten för och tillgången till
generiska läkemedel måste garanteras och att de grundläggande friheterna för våra
medborgare måste respekteras. Vi hänvisade också till geografiska beteckningar, och vi
gjorde det för att berätta om våra prioriteringar, vilka jag kommer att upprepa för er så att
den ståndpunkt som ni kommer att försvara om ett par veckor i Japan grundas på den
parlamentsdebatt som vi har lyckats inleda.

Under gårdagens debatt om tillståndet i unionen påpekade många talare med rätta att vi
parlamentsledamöter är talesmän för våra medborgare och att det utan denna koppling
finns stor risk att kommissionen hamnar i en steril konfrontation med parlamentet. Därför
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ber jag er, herr kommissionsledamot, att tänka på att parlamentsledamöterna framför er
först och främst är era samarbetspartner, och att de inte enbart är här för att säga emot er.

Vi vill ha ett partnerskap där vi inte är bundna av tystnadsplikt, vilket era tjänstemän ibland
verkar vilja. Era tjänstemän har just svarat på våra frågor bakom stängda dörrar. Vi får den
senaste versionen av Acta-texten, men vi är förbjudna att skicka meddelanden när vi lämnar
dessa möten eller efter att vi har läst avtalet; vår roll är i stället att varna, förklara och se till
att det inte blir några missförstånd. Därför uppmanar jag er för andra gången att betrakta
öppenheten i diskussionerna som något som berikar era överläggningar snarare än som
bristande förtroende.

Förutom dessa två huvudfrågor, och eftersom jag börjar vänja mig vid den här sortens
övningar, tänker jag nu berätta för er om mina farhågor. För det första gäller det tillgången
till läkemedel. Detta har redan nämnts. Ni säger att det är en av era prioriteringar att skydda
tillgången till läkemedel, att ni gör allt för att se till att ingenting i detta avtal hindrar
tillverkningen eller den fria rörligheten. På denna punkt vill jag dock fråga er om patent.
Varför vill ni inkludera dem i detta avtal? Viljan att intensifiera den legitima kampen mot
varumärkesförfalskningen bör inte vara en förevändning för att använda Acta som ett sätt
att utöka patentinnehavarnas rättigheter långt utöver vad som anges i Tripsavtalet. Jag ber
er att inte förväxla generiska läkemedel med förfalskade läkemedel.

En annan viktig punkt är skyddsåtgärder. Texterna får inte vara alltför stränga om man ska
kunna garantera en verklig balans mellan användarnas och rättighetsinnehavarnas
rättigheter. Jag vill hänvisa till de olika formuleringarna i Tripsavtalet.

Jag välkomnar era kommentarer om Internet, och jag har stort förtroende för tanken att
Acta inte kommer att försvaga EU:s ståndpunkt som tydligt uttrycks i e-handelsdirektivet.

Herr kommissionsledamot! Det finns definitivt andra frågor jag borde ta upp denna morgon,
men den första plikten jag ålägger mig själv är att se till att vi tack vare denna debatt får
möjlighet att ge så mycket information som möjligt om detta avtal till alla våra medborgare,
och att tala om att det viktigaste för mig är skyddet av deras rättigheter och grundläggande
friheter. Därför förväntar jag mig att ni begrundar de frågor som ledamöterna har tagit
upp och försvarar dem under förhandlingarna. Jag uppmanar er också att uppfylla ert
åtagande att offentliggöra texten så snart förhandlingarna har slutförts, oavsett om detta
sker efter rundan i Japan eller i ett senare skede.

Det måste finnas en offentlig debatt, t.ex. här i parlamentet. Jag vill därför be om en
resolution, och vi förväntar oss att ni tar våra synpunkter i beaktande innan Acta-avtalet
undertecknas, även om det innebär att man måste återvända till förhandlingsbordet.

Niccolò Rinaldi,    för ALDE-gruppen. – (IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina
damer och herrar! ”Acta est Fabula, plaudite!” – "Spelet är slut, applådera!" – som de romerska
skådespelarna brukade säga i slutet av en föreställning. Spelet är slut, och kanske
upplösningen är inom räckhåll, även om det kanske ännu inte är tid att applådera.

Under denna debatt har vi fått viktiga försäkringar av Karel De Gucht, men vi vet att 64
procent av de förfalskade varorna kommer från Kina, som inte är part i handelsavtalet om
åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta). Vi måste därför bedöma om det är värt all
möda – med andra ord om vi borde underteckna avtalet om det inte medför några verkliga
fördelar, som kommissionsledamoten sade avslutningsvis. Det finns inte många orsaker
till oro kvar, men de som finns är betydande. Mycket har sagts om Internet och vi uppskattar
kommissionens arbete, men vi är fortfarande vaksamma.
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När det gäller tillgången till läkemedel upprepar jag det som redan har krävts av andra
medlemmar: Man kan inte klumpa ihop falska läkemedel och generiska läkemedel. Det är
viktigt att ge tillgång till läkemedel till konkurrenskraftiga priser, vilket är avgörande för
patienter i utvecklingsländer. Den fråga jag vill ställa är om Dohaförklaringen om
Tripsavtalet (Avtalet om handelsrelaterade immateriella rättigheter) och folkhälsan kommer
att ingå åtminstone i ingressen till Acta-texten.

När det slutligen gäller geografiska beteckningar befinner vi oss i en potentiellt paradoxal
situation eftersom registrerade varumärken som kan kränka geografiska beteckningar
skulle åtnjuta ett större skydd än de geografiska beteckningarna själva. Även här utgör
TRIPs en fastare grund i många avseenden, och därför vill vi uppmana till försiktighet och
en bestämd hållning.

Jan Philipp Albrecht,    för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman! Först och främst gläder
det mig att skriftlig förklaring 12 om handelsavtalet om åtgärder mot
varumärkesförfalskning (Acta) fick den majoritet av rösterna som krävdes i parlamentet i
går. Detta visar att Europaparlamentet fortsätter att stödja den tydliga ståndpunkt som det
antog i sin resolution i mars.

Dessutom innehåller det skriftliga uttalandet ytterligare en viktig punkt. Vi vill inte att
bevakandet av immateriella rättigheter ska läggas ut på entreprenad till privata företag. De
rättsstatliga och demokratiska principerna kräver att alla kränkningar av de grundläggande
rättigheterna, även på Internet, måste göras av legitima företrädare för staten och att den
höga standarden i vår konstitution, konventionen om mänskliga rättigheter och
Lissabonfördraget ska fortsätta att gälla.

Ett avtal som uppmuntrar privata karteller av rättighetsinnehavare att ordna allt för att
passa deras kommersiella intressen, som det nuvarande Acta-förslaget gör, får inte tillåtas
träda i kraft. Europeiska kommissionens agerande under Acta-förhandlingarna är snudd
på en kränkning av våra fördrag. I stället för att de åtgärder som kritiserades av parlamentet
har tagits bort har ordalydelsen i avtalsförslaget helt enkelt blivit ännu vagare. Det verkar
allt mer osannolikt att EU:s regelverk kommer att följas.

Lyckligtvis börjar Europaparlamentets pågående protester nu få genomslag. Om Acta-avtalet
ska kunna få en majoritet av rösterna i parlamentet finns det dock en hel del kvar att göra.
Detta borde ha stått klart för er senast i går.

Syed Kamall,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill börja med att välkomna tre
saker som nämndes i början: för det första att det inte kommer att bli några nya immateriella
rättigheter, för det andra att det inte blir några förändringar i lagstiftningen bakvägen och
för det tredje den ökade öppenhet vi har sett från kommissionens sida, särskilt gentemot
vissa av de andra förhandlingsparterna.

Vi måste också förstå skillnaden mellan den digitala världen och atomernas värld. Som
Chris Anderson, chefredaktör för tidskriften Wired, en gång sade: I en värld av ökad
bandbredd, billigare lagring och billigare processorkraft rör sig digitala produkter med
tiden mot att bli gratis. Vad detta betyder är att många av de branscher som klagar över
den digitala världen måste förstå att de måste se sig om efter nya affärsmodeller. I synnerhet
skivindustrin och liknande branscher kan inte förlita sig på gamla affärsmodeller.

Jag tror att det fungerar annorlunda i världen av atomer – i produkttillverkningens värld.
Även om EU kanske inte är konkurrenskraftigt när det gäller kostnader för arbetskraften
måste vi se till att EU-länder och EU-företag är konkurrenskraftiga när det gäller forskning
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och design. Det måste vara förargligt för företag som investerar miljoner – ibland miljarder
– i nya produkter och ny design att se förfalskade produkter säljas billigare någon
annanstans. Vi är världsledande i fråga om högkvalitativa bilar och produkter som
datormobiler, och vi måste verkligen se upp så att det inte dyker upp billiga kopior sedan
miljoner eller miljarder investerats i dessa produkter.

Jag välkomnar kommissionens uttalande, men vi måste förstå skillnaden mellan
atomvärlden och den digitala världen.

Helmut Scholz,    för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman, herr De Gucht, mina damer
och herrar! Att skydda uppfinnare och företag så att deras idéer inte blir stulna är en viktig
fråga, särskilt för små och medelstora företag. Men jag skulle återigen vilja fråga om
pirattillverkning verkligen kan begränsas av en liten grupp av länder som undertecknar
ett avtal, i synnerhet som dessa länder är mer kända för uppfinningar än för förfalskningar.
Enligt min mening bör dessa förhandlingar äga rum i ett internationellt sammanhang, t.ex.
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Rent allmänt handlar det om en ny ram och ett nytt engagemang. Herr De Gucht! Era
avslutande kommentarer i dag pekar i den här riktningen. Jag vet att kommissionens och
rådets förhandlare är medvetna om detta dilemma. Deras lösning är att ge företag
omfattande rättigheter att vidta rättsliga åtgärder på de potentiella förfalskarnas
försäljningsmarknader. De vill kunna gripa importörer och enligt utkastet även slutkunder
vid gränserna, om inte enskilda undertecknare av avtalet medger undantag. I texten sägs
det att ”Medlemmar kan från gränsåtgärder utesluta små mängder av varor av
icke-kommersiell natur som ingår i resenärers personliga bagage”.

De vill införa en lagstiftning i Europa som gör det möjligt för ett företag att begära att varor
eller programvaruprodukter som har importerats från en av undertecknarna av
handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) ska beslagtas eller
till och med förstöras på begäran av domstol. Detta kan vid behov ske utan att den andra
parten behöver höras. Gäller det en container med falska motorsågar kan detta låta som
en enkel procedur. Men avtalet syftar till att utsträcka denna process till att även omfatta
områden såsom programvarukomponenter.

Kommer det att bli möjligt för programvarujättar som Microsoft att jaga och tillintetgöra
sina mindre konkurrenter genom rättsprocesser? Jättarna inom underhållningsindustrin
har också lyckats få med sina frågor i Acta-förhandlingarna. Rättsliga åtgärder kommer
att vidtas inte bara mot nedladdning och kopiering, utan också mot produktion och
distribution av teknik som bl.a.gör det möjligt att kringgå kopieringsskyddet.

Ni har sagt att framsteg har gjorts, och det stämmer att Förenta staterna har dragit tillbaka
sitt krav på att ställa Internetleverantörer till svars. Men i avsnittet om straffrätt i avtalet
finns det fortfarande en punkt om medhjälp. Dessutom kommer Internetleverantörerna
att bli skyldiga att lämna över personuppgifter om kunder som misstänks för brott mot
upphovsrättslagen, efter en legitim begäran från ett företag. Vi har under
Swift-förhandlingarna här i kammaren upptäckt att t.ex. Förenta staterna inte har någon
dataskyddslagstiftning av det slag som finns i EU. Hur är situationen i de övriga länder som
ska underteckna avtalet? Avtalet får inte inkräkta på EU:s regelverk. Vi måste kunna skydda
små och medelstora företag mot patentkampanjer av programvarujättar och garantera
säkerheten för Internetanvändarnas personuppgifter.
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(EN)”Små kvantiteter av varor av icke-kommersiell natur i resenärers personliga bagage
kan av parterna undantas från gränskontroller.”

(DE) De vill driva igenom lagstiftning inom EU som kommer att innebära att ett företag
får rätt att kräva att varor eller mjukvaruprodukter som har importerats från ett land som
undertecknat Acta-avtalet beslagtas eller rentav förstörs efter ett domstolsbeslut. Detta
kan om så krävs ske utan att motparten får tillfälle att yttra sig. Om det handlar om en
containerlast med pirattillverkade motorsågar kan det låta som ett okomplicerat förfarande.
Men avtalet syftar också till att utvidga förfarandet till att omfatta exempelvis
mjukvarukomponenter.

Kommer det att bli möjligt för mjukvarugiganter som Microsoft att bedriva klappjakt på
och krossa sina mindre konkurrenter med hjälp av rättsliga förfaranden?
Underhållningsindustrins giganter har också lyckats få med sina frågor i förhandlingarna
om Acta-avtalet. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas, inte bara mot nedladdning och
kopiering, utan även mot framställning och distribution av teknik som bland annat gör
det möjligt att kringgå kopieringsskydd.

Ni har sagt att det har gjorts framsteg, och det stämmer att USA har gett upp sitt krav på
att Internetleverantörer ska hållas ansvariga. I avtalets avsnitt om kriminallagstiftning finns
dock fortfarande ett stycke om anstiftan och medhjälp. Dessutom kommer
Internetleverantörer att tvingas överlämna personuppgifter om kunder som misstänks ha
brutit mot copyrightlagstiftningen, efter en legitim begäran från ett företag. Här i kammaren
har vi under Swift-förhandlingarna upptäckt att exempelvis Förenta staterna saknar
lagstiftning om personuppgifter i den mening vi brukar avse inom EU. Hur ser situationen
ut i övriga stater som har undertecknat avtalet? Vi får inte låta avtalet inkräkta på
gemenskapens landvinningar. Vi måste kunna skydda små och medelstora företag mot
mjukvarugiganternas patentkampanjer och garantera att Internetanvändarnas
personuppgifter skyddas.

Francesco Enrico Speroni,    för EFD-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar!
Jag tackar kommissionsledamoten och rådet för den här debatten, även om jag tyvärr måste
säga att det är svårt att tala om någonting utan att ha rätt dokument.

Det finns ingenting på Internet och parlamentets avdelningar som jag kontaktat har inte
svarat eftersom kommissionen inte gör alla texter tillgängliga. Då finns det inget annat att
göra än att tala om frågan rent allmänt. Det är ändå meningsfullt att ta upp den här frågan,
som utgör en del av EU:s plan för att skydda våra produkter och därmed våra företag och
våra arbetstagare. Trots detta finns det ett visst motstånd, t.ex. när det gäller reglering av
varumärken och produkter.

Det är vår plikt att skydda våra arbetstagare genom att kontrollera om det finns någon
form av illojal konkurrens eller konkurrens som bygger på exploatering av arbetstagare
och, i det här fallet, konkurrens som bygger på plagiat och varumärkesförfalskning. Vi
måste därför bekämpa sådana former av otillbörlig konkurrens just för att skydda de
europeiska producenter och arbetstagare som tjänar sitt uppehälle på sitt arbete, sin
intelligens och sitt deltagande och som därmed bidrar till vår världsdels utveckling.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Det planerade
plurilaterala handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) syftar
till att göra kampen mot pirattillverkning och intrång i upphovsrätten effektivare genom
internationellt samarbete, samordning av tillämpningen av lagstiftning och nya lagar som
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skyddar immateriella rättigheter. Det är självklart att vi behöver fortsatt öppenhet. Åtgärder
som kommer att resultera i att EU:s dataskyddsdirektiv urvattnas eller som till och med
kan få en negativ inverkan på yttrandefriheten utgör en överdriven reaktion på problemet
med att bekämpa pirattillverkning och intrång i upphovsrätten och får inte accepteras.

Europaparlamentet uppmanade kommissionen att utvärdera de möjliga effekterna av
avtalet. Tyvärr har denna utvärdering ännu inte genomförts. Enligt min mening är det av
central betydelse att skydda immateriella rättigheter, men dataskydd och skydd för
privatlivet är lika viktiga. Peter Hustinx, Europeiska datatillsynsmannen, sade om detta
ämne, och jag citerar:

(EN) ”Även om immateriella rättigheter är viktiga för samhället och måste skyddas får de
inte sättas framför människors grundläggande rätt till integritet och dataskydd.” Slut på
citatet. Jag uppmanar oss att samarbeta om detta avtal, samtidigt som vi tar hänsyn till all
befintlig lagstiftning.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! En effektiv
tillämpning av befintliga regler och lagar för att bekämpa pirattillverkning och stärka de
immateriella rättigheterna är något som definitivt är mycket välkommet. Men hos
allmänheten finns tyvärr en stor okunskap och osäkerhet på det här området. Jag får
regelbundet e-post från oroliga medborgare som klagar över bristen på öppenhet under
förhandlingarna om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet)
och som ser Acta som en allvarlig kränkning av deras rättigheter och friheter. Det är viktigt
att tillhandahålla mer information inom det här området och att belysa det faktum att
problemet inte orsakas av Acta, men delvis av EU:s regelverk.

Förhandsavgörandet i Europeiska unionens domstol den 19 februari 2009 anger tydligt
att Internetleverantörer kan ställas till svars för intrång i upphovsrätten genom sina kunder.
Därmed gör de befintliga fördragen det möjligt att blockera tillgången till Internet för
EU-medborgare. Problemet ligger inte hos Acta, utan i EU-bestämmelser som skulle kunna
begränsa EU-medborgarnas fri- och rättigheter.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Den ständigt ökande volymen av
varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter inom internationell handel ökar
risken för att en hållbar utveckling av den globala ekonomin ska hotas. Det leder inte bara
till ekonomiska förluster för lagliga tillverkare, utan kränker också rättigheterna för
upphovsrättsinnehavare och företag som deltar i tillverkning och produktion, samt utgör
ett hot mot konsumenterna och jobben i Europa.

Idén om ett multilateralt avtal om kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskning
kan utgöra en effektiv mekanism för att bekämpa sådan verksamhet, men jag stöder också
de ledamöter som har betonat behovet av öppenhet och större förtroende i dessa
förhandlingar och avtal. Jag anser också att det är mycket viktigt att uppnå en balans mellan
de rättigheter som vi har ett intresse av att skydda och de rättigheter som är nödvändiga
för samhället. Utövandet och skyddandet av en viss grupps rättigheter får inte inkräkta på
en annan grupps rättigheter och legitima intressen.

Carl Schlyter (Verts/ALE). -   Herr talman! Jag känner mig inte alls trygg med undantaget
för generiska läkemedel. Då måste vi i sådana fall också undanta all transit, annars får vi
de problem som vi har haft de senaste åren. Ni talar om att det bara gäller kommersiella
storskaliga saker. Då kan ni väl skriva att individuella människor ska undantas, inte att de
kan undantas i reglerna?
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Dessutom oroar jag mig för den digitala miljön när det talas om teknologiska hinder. Här
säger man att metoder som kan användas för att kringgå tekniskt skydd ska anses vara
olagligt om detta har begränsad kommersiell användning.

Det kan också vara så att dessa sprids helt utan ekonomiskt intresse, att man inte alls har
något ekonomiskt intresse utan vill stödja folks användning av teknik som också skulle
kunna användas till ”circumvention technologies”. Hur ser ni på den saken?

Sedan är jag inte alls trygg med att ni skriver in saker som är kontroversiella från Ipred och
datalagring här. Om vi vill ändra det efter utvärderingarna så är det dumt att ha skrivit fast
det här.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja
ge ett nytt bidrag till debatten om Acta, och tillsammans med medundertecknarna av
förklaring 12 har jag äran att informera er om att denna förklaring har fått en mycket stor
majoritet i parlamentet och att det minsta antalet underskrifter har överskridits.

Det gläder mig att denna förklaring lämnas över till er före den sista förhandlingsrundan
om Acta, och jag tror att ni kan betrakta det som ett förhandlingsmandat som
Europaparlamentet håller på att ge er.

Jag vill påminna er om dess olika delar: det är naturligtvis inte bara fråga om att parlamentet
begär öppenhet och möjlighet att se texterna under förhandlingarna innan det ratificerar
dem, det begär också att de immateriella rättigheterna inte ska harmoniseras enligt detta
internationella fördrag och att medborgarnas frihet, skyddet av privatlivet och Internets
neutralitet ska upprätthållas och garanteras.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Vi behöver fråga oss i vilken utsträckning
handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning enbart skyddar storfinansen och i
vilken utsträckning de faktiskt skyddar vanliga människor. När det gäller medicinska
produkter kan förfalskade läkemedel i bästa fall vara verkningslösa och beröva människor
behandling. I värsta fall kan de vara skadliga och beröva dem hälsan eller till och med livet.

Förfalskade varor är så gott som alltid tillverkade i låglöneländer och de säljs till lägre priser
än äkta varor som produceras i våra länder, på bekostnad av jobben för våra medlemsstaters
medborgare. Åtgärder behöver vidtas mot länder som tillåter detta.

Jag var glad att höra kommissionens försäkran om att det är de omfattande överträdelserna
man riktar in sig på och inte konsumenterna. Vissa lobbyister som stödjer aktörer vill
emellertid att människor som misstänks för upprepad otillåten nedladdning inte ska få
tillträde till Internet och dessa människor skulle också vilja ha s.k. deep packet inspection
(dpi) som kontrollerar kundernas kommunikation. Kan vi vara säkra på att dessa
bestämmelser inte införlivas på ett senare stadium och får företräde framför era
invändningar?

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Jag välkomnar dagens debatt om
handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning. Det är ett steg i riktning mot att
stärka Europaparlamentets ställning som den institution som företräder Europeiska
unionens medborgare. Jag vill betona att Europaparlamentet har rätt att informeras och
tillfrågas av kommissionen om de avtal kommissionen förhandlar om när det gäller handel
med tjänster och de kommersiella aspekterna på immaterialrättigheter. Dagens debatt ger
innehåll åt den rättigheten och blir förhoppningsvis normen för kommissionen även i
framtiden. Jag vill påpeka att konfidentialiteten när det gäller kommissionens förhandlingar
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om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalsning gav upphov till många kritiska
känslor bland Internetanvändare. Den känslan kunde ha undvikits om kommissionen hade
varit villig att redan från början informera oss i mycket större utsträckning om sina
ansträngningar i frågan.

I en skriftlig fråga som jag har lämnat till kommissionen tar jag upp förhållandet mellan
handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning och EU:s politik när det gäller
informationssamhället och dess kvasijuridiska effekter.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Herr talman, herr De Gucht! Ni har försäkrat
oss om att detta handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) för
närvarande inte kommer att förändra något. Vi får emellertid inte tillfälle att bilda oss en
egen uppfattning, skaffa oss egna insikter och tillämpa vår egen juridiska expertis för att
ta reda på om den indirekta skadan för medborgerliga rättigheter i EU, som uppstår genom
detta avtal, inte blir avsevärt större än ni påstår. Vi måste lita på er. Men om det nu är så,
varför finns det ingen insyn? Jag vet att detta kommer från de amerikanska förhandlarna,
men kan Europeiska kommissionen med gott samvete bara ge upp? Jag anser att svaret på
den frågan är nej.

Min andra punkt gäller skyddad geografisk beteckning. Jag skulle ha klartgjort vid
förhandlingsbordet att dessa ursprungsbeteckningar motsvarar varumärken i Europa. Jag
anser att denna punkt behöver tas upp igen i förhandlingarna.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp tre korta punkter.
För det första vill jag förstås gratulera initiativtagarna till den skriftliga förklaringen om
handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet). Den har nu
godkänts.

Min andra punkt gäller insyn och jag skulle vilja fråga Karel De Gucht en sak. Hur kan ni
säga till oss som ledamöter i Europaparlamentet att vi måste förlita oss på en amerikansk
organisation för medborgerliga rättigheter för att få ett exemplar av texten? Jag har texten
här framför mig. Jag ger den till er sedan och ber er kontrollera att det verkligen är
originalversionen.

Min tredje punkt gäller ansvaret bland leverantörer av internettjänster. Kan ni se till att
frågan om ansvaret bland leverantörer av internettjänster inte återinförs bakvägen?

Christian Engström (Verts/ALE).   – (EN) Herr talman! Vi är alla överens om att
förfalskning är dåligt och att åtgärder mot förfalskning är bra. Det är bra för EU:s
konsumenter och medborgare och det är också viktigt för europeiska företag vilket har
påpekats. Det är bra att vi skyddar varumärken och regelverket för varumärken, däribland
geografiska beteckningar.

Så långt är allt gott och väl. Men som Syed Kamall påpekade är det skillnad mellan
atomvärlden och bitsvärlden. När det handlar om Internet har berättigad oro tagits upp
av leverantörer av internettjänster och andra verksamheter på området. Man är oroad för
att avtalet faktiskt kan skada utvecklingen, skada europeisk verksamhet och skada hur vi
utnyttjar den nya tekniken.

Jag vill därför be kommissionen att på alla sätt gå vidare med delen som handlar om åtgärder
mot varumärkesförfalskning men att skrota kapitlet om Internet. Det skulle vara den bästa
lösningen för alla.
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Karel De Gucht,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Till att börja med skulle
jag vilja tacka alla parlamentsledamöter som har uttalat sig. Det är mycket värdefull
information för oss några veckor före det som sannolikt blir ”slutspelet” i Tokyo, och vi
ska definitivt ta hänsyn till det.

Innan vi talar om konfidentialitet ska jag besvara några tekniska frågor. En gällde Tripsavtalet
om folkhälsa och huruvida detta uttryckligen skulle nämnas i avtalet. Man hänvisar
uttryckligen till det genom att säga att man erkänner principerna i Dohaförklaringen om
Tripsavtalet om folkhälsa som antogs den 14 november 2001 av WTO vid WTO:s fjärde
ministerkonferens i Doha, Qatar.

Det fanns också några frågor om sekretess. Återigen, i den text som för närvarande
diskuteras sägs att inget i avtalet ska innebära att någondera parten är skyldig att avslöja
information (...) som skulle strida mot dess lag eller internationella avtal, inbegripet lagar
som skyddar rätten till sekretess. Det nämns ytterligare i förslaget till text som diskuteras
och innebär att, med respekt för genomförande i digitala miljöer, genomförandeförfaranden
ska genomföras på ett sätt som i enlighet med respektive parts lag bevarar principer som
rör yttrandefrihet, rättvist förfarande och sekretess. Allt detta anges alltså uttryckligen i
avtalet.

Låt mig så säga något om läkemedel. Jag tror inte att det är problem med läkemedel – inte
bara på grund av Acta utan även för att vi för närvarande diskuterar detta med Indien. De
har lämnat en begäran till WTO om läkemedel. Vi diskuterar med dem och vi tror att vi
snart kommer att nå en lösning som jag tror kommer att uppskattas av Europaparlamentet.

Jag vill också tillägga att dessa slags patent omfattas inte av kapitlet om tullar i Acta. Det
finns en uttrycklig hänvisning till det obligatoriska licenssystemet som är mycket viktig i
detta hänseende.

När det avslutningsvis gäller konfidentialitet har vi inga problem med att avslöja texter
som vi diskuterar, men vi är inte ensamma. Detta är en förhandling med flera nationer
vilket innebär att andra parter kring bordet också måste godkänna vad som ska
offentliggöras eller ej. Den uttryckliga frågan som ställdes var huruvida ni får möjlighet att
diskutera det eventuella avtalet innan det undertecknas.

Det är inte säkert att vi kommer att nå en överenskommelse men om vi gör det har vi sett
till att vi får möjlighet att diskutera den innan den undertecknas, eftersom kommissionen
har uppnått detta i förhandlingen. Som ni ser anges uttryckligen i det pressmeddelande
som utfärdades i slutet av Washingtonrundan att ”parterna åtar sig att offentliggöra texten
innan man beslutar om att underteckna den”. Jag tror inte man kan vara mer explicit om
detta.

Tack så mycket för er uppmärksamhet.

Talmannen.   – Debatten är avslutad.

Nästa punkt är omröstningen.

(Sammanträdet avbröts några minuter)
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ORDFÖRANDESKAP: McMILLAN-SCOTT
Vice talman

6. Omröstning

Talmannen.   – Nästa punkt är omröstningen.

Kan jag bara innan vi inleder omröstningen få förklara att det elektroniska resultatsystemet
kan vara felaktigt och då ser ni bara de två diagram som vi kallar för ”camembert” och inte
resultatet, men ni kan se det på skärmen. Vi ska strax kontrollera systemet så ha tålamod.

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

6.1. Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (A7-0230/2010, Elisabeth
Jeggle) (omröstning)

– Före omröstningen:

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Enligt artikel 175 i
parlamentets arbetsordning kräver jag att detta dokument återförvisas till utskottet.

Vi har väntat på detta direktiv i många år men det finns, vilket också har betonats i flera
andra inlägg, några frågor som behöver ändras väldigt mycket för att säkra ett lämpligt
skydd för djuren. Om den här lagstiftningen antas blir det tillåtet med djurförsök i
undervisningssyfte och att använda samma djur flera gånger, även när det orsakar lidande
för djuret. Det kommer i vilket fall som helst inte att uppmuntra några alternativa metoder
som anses vetenskapligt giltiga.

Detta är inte en fråga om att anta en extrem ståndpunkt, utan snarare om att följa artikel
13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det krävs att man ska ta fullständig
hänsyn till djurens välbefinnande eftersom de är kännande varelser. Vi vill inte motarbeta
forskningen, utan snarare uppmuntra den enligt en etiskt hållbar väg.

Det är oacceptabelt att säga att vi kan anta detta direktiv nu och ändra det under kommande
år. Vi bör ta ansvar för att göra nödvändiga ändringar i det nu. Detta är inte en politisk eller
ideologisk ställning. Det handlar om sunt förnuft och det har ingen politisk färg.

Talmannen.   – Tack för ert förslag, fru Alfano. Har vi 40 ledamöter som vill stödja förslaget?
Kan ni vara vänliga och resa er upp om ni stöder det. Jag anser att vi har 40 ledamöter som
stöder det och jag kommer att utse en talare för förslaget.

Jill Evans,    för Verts/ALE-gruppen. –.(EN) Herr talman! Gruppen De gröna/Europeiska fria
alliansen stöder återförvisningen eftersom vi också är allvarligt oroade över texten i dess
nuvarande form. För närvarande har medlemsstaterna rätt att anta strängare åtgärder för
djurskydd om de vill. Den nya lagen skulle hindra det i framtiden. Det skulle inte bidra till
förbättringar och det strider dessutom mot vad parlamentet instämde i vid den första
behandlingen.

Vi bör också slå fast mycket tydligt att alternativ ska användas närhelst det är möjligt, men
textens lydelse försvagar den befintliga lagen. På samma sätt behöver vi en mycket tydlig
definition av villkoren för användning av icke-mänskliga primater. Återigen, detta är inte
fallet i texten.

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV46



Många av problemen med den nuvarande lagstiftningen beror på att den tolkas olika i olika
medlemsstater. Vi behöver diskutera detta mer och även andra punkter för att det verkligen
ska bli tydligt och att lagstiftningen blir effektiv.

Paolo De Castro,    jordbruksutskottets ordförande. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar!
Som ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, som är behörig
utskott i ärendet, är jag emot att Elisabeth Jeggles betänkande ska återförvisas. Efter mer
än ett och ett halvt år av intensiva debatter är vårt utskott redan mycket tydligt positivt till
den kompromiss som uppnåtts om den gemensamma ståndpunkten, utan några röster
mot och endast några som avstod från att rösta.

Jag ser därför ingen anledning till att på nytt granska texten: vi har redan allt vi behöver
för att rösta om den i dag.

Elisabeth Jeggle,    föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag är förvånad
över detta förslag. Parlamentsledamoten var inte här i förmiddags när vi diskuterade
betänkandet.

Jag är förvånad över förslaget. Jill Evans, skuggföredragande för gruppen De
gröna/Europeiska fria alliansen, var närvarande under alla trepartsförhandingar och stödde
resultatet av trepartsmötet den 7 april. De gröna lade fram ändringsförslag i utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling och de lägger återigen fram dem i dag. Detta är helt
legitimt och dessa ändringar är de som diskuteras. Såsom utskottets ordförande redan har
förklarat avvisades de av alla grupper utom den gröna.

Mina damer och herrar! Jag ber er att rösta för denna kompromiss. Jag är inte helt nöjd
med den och jag är säker på att ingen här kan vara fullständigt nöjd med alla punkter, helt
enkelt för att det handlar om en kompromiss. Låt oss ändå godta den och avvisa alla krav
som nu ställs, annars måste vi leva med det gamla direktivet från 1986 och med djurförsök.
Låt oss ta ett steg i riktning mot att förbättra djurens välbefinnande.

(Applåder)

Rebecca Harms,    för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman! För att klargöra min grupps
ståndpunkt skulle jag ännu en gång vilja säga att det ofta är mycket svårt för hela gruppen
att följa trepartsförhandlingarna. När man inser att föredraganden inte kommer att acceptera
att antalet djurförsök kommer att öka på grundval av

(Protester)

Att antalet primattester kommer att öka och att medlemsstaterna inte längre får införa
regler som är strängare än förordningen då har man rätt att föreslå att förordningen
återförvisas till utskottet. Om det inte är möjligt så fungerar inte parlamentet som det ska.
Tack för er uppmärksamhet.

(Applåder från Verts/ALE-gruppen)

(Förslaget om återförvisning till utskottet avvisades)

– Efter omröstningen:

Mário David (PPE).   – (EN) Herr talman! De senaste två dagarna har vi översvämmats av
över 400 e-brev i frågan. Kan enheterna göra något så att vi inte behöver slösa bort tiden
med att ta bort dem?
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Talmannen.   – Det finns en mekanism i er Outlook som gör att ni kan ta bort dem
automatiskt, men det är en fråga mellan er och era väljare.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Vad hemskt det måste vara för era väljare att kunna kontakta
er! Ni är en skam. Era väljare ska kunna kontakta er. Om ni ber att era väljare inte ska kunna
kontakta er direkt, vem är ni då?

(Applåder)

Talmannen.   – Tack, fru Sinclaire, för att ni förtydligade min uppfattning.

6.2. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0235/2010, Csaba
Őry) (omröstning)

– Efter omröstningen:

Olle Ludvigsson (S&D). -   Herr talman! Det gäller ändringsförslag 48, där det har insmugit
sig ett fel när det gäller ”minimum income”. Det har översatts till svenska till minimilön,
vilket är felaktigt. Det är uppmärksammat och omtalat för översättningsenheten och det
kommer att ändras efter mötet.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Herr talman! Jag skulle vilja be rådet att notera vår
omröstning i dag och jag skulle vilja ha ett kort uttalande.

Talmannen.   – Rådet var faktiskt närvarande under debatten eftersom jag var ordförande
under en del av den. De kommer utan tvekan att noga uppmärksamma vad parlamentet
har att säga vilket de också försäkrade kammaren om i går kväll.

6.3. Mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och
Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (omröstning)

– Före omröstningen:

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr talman! Eftersom jag inte ser någon begäran om
omröstning med namnupprop på min röstlista, och med tanke på frågans betydelse och
enigheten mellan grupperna, skulle jag vilja föreslå en omröstning med namnupprop om
den slutliga resolutionen.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Herr talman! Jag fogar mig efter ert omdöme, men jag
har fått veta att överenskommelsen om detta kom sent och därför är det möjligt att begära
omröstning med namnupprop om båda ändringsförslagen. Jag överlåter det åt er, men jag
ber om det.

(Begäran från Mario Mauro accepterades)

7. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Andrabehandlingsrekommendation: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Vetenskapliga framsteg är ett villkor för ekonomisk
utveckling och innovativ forskning är därför grunden till nya och bättre metoder som
gagnar ekonomin i allmänhet och människorna i synnerhet. Kostnaden för detta bör

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV48



emellertid inte behandlas lättsinnigt. Levande varelsers välbefinnande måste vara det
viktigaste i ekonomin. Om människor inte respekterar naturlagar eller ingriper i dem för
mycket kan naturen göra motstånd. Därför är de rekommendationer vi har antagit i dag
så viktiga. Jag röstade för att de skulle antas eftersom det är en bra kompromiss. Å ena
sedan gör direktivet det möjligt att bedriva grundläggande vetenskaplig forskning medan
det å andra sidan så långt det är möjligt minskar lidandet för de djur som används i
forskningen.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Det europeiska direktivet om djurförsök från 1986
behöver verkligen uppdateras. Jag är inte nöjd med att det nya lagstiftningsförslaget
fortfarande tillåter försök och lidande för djur, men jag röstade ändå för direktivet. Varför?

I stort sett av tre skäl. Det första är att förslaget tillåter djurförsök endast när människans
välbefinnande väger tyngre än djurens. Det handlar om människors värdighet och
människans rätt till hälsa och medicinsk behandling, om människans rätt till bästa möjliga
behandling. Det andra skälet är att enligt det nya direktivet kommer betydligt färre djur
att användas för försök än tidigare. Det tredje skälet är att djur som fortfarande används i
försök får bättre levnadsförhållanden och tas om hand bättre.

Naturligtvis skulle jag önska att djurförsök blir fullständigt onödiga inom en snar framtid.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Herr talman! Djurens välbefinnande är ett ämne som människorna
i Europa känner mycket starkt för. Jag är därför mycket glad att vår föredragande Elisabeth
Jeggle under långa förhandlingar har lyckats åstadkomma betydande förbättringar för
försöksdjurens välbefinnande.

Målet med det nya direktivet är att djurförsök ska ersättas och minskas till ett absolut
minimum som är nödvändigt. Försöken tillåts endast om det inte finns några alternativ,
men de kommer att omfattas av mycket stränga regler. Det utgör en bra kompromiss
mellan djurens välbefinnande och frihet för forskningen. För första gången kommer vi att
ha en hög nivå av välbefinnande för djuren i hela Europa. Det är en stor framgång. Nu
måste vi se till att alla medlemsstater införlivar det nya direktivet snabbt.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Herr talman! När det gäller denna känsliga fråga om
skydd av djur som används för vetenskapliga syften tror jag vi har lyckats hitta en bra
kompromiss mellan kraven från dem som bedriver forskning med hjälp av djur och nivån
av välbefinnande för djur som används eller ska användas i vetenskapligt syfte.

Jag röstade därför för Elisabeth Jeggles betänkande. Samtidigt stöder jag medlemsstaternas
skyldighet att avstå från att använda djur när EU-lagstiftning erkänner andra försöksmetoder
eller strategier för att uppnå samma resultat.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag vill gratulera Elisabeth Jeggle till
hennes arbete om försök med användning av djur.

Jag röstade för detta eftersom jag tror att det är den mest pragmatiska lösningen på
problemet med att uppdatera 1986 års lagstiftning.

Detta är viktigt för djurens välbefinnande men också för den fortsatta forskningen inom
Europeiska unionen. Vi riskerar att köra ut forskare och forskning om medicinska villkor
utanför våra gränser där det finns mindre lagstiftning, så samtidigt som vi behöver förbättra
förordningen och definitivt välbefinnandet för de djur som används vid försöken vid
forskningsinstitutioner och universitet behöver vi också se till att forskningen kan fortsätta.
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Vi talar hela tiden om att uppmuntra unga människor att syssla med forskning och ägna
mer tid åt forskning och utveckling och detta innefattar användning av djur. Men låt oss
skydda dem så mycket som möjligt och det gör vi med denna lagstiftning.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Herr talman! Det danska liberala partiet har röstat för
betänkandet om djurförsök. Det är ingen hemlighet att mycket starka argument har
framförts från båda sidor i frågan. Det finns de som anser att djurens rättigheter ska
prioriteras. Vi anser å andra sidan att samhället också har rätt att uppleva framsteg när det
gäller utvecklingen av läkemedel och behandling av sjukdomar. Vår uppgift är självfallet
att se till att vi gör en riktig avvägning. Djuren måste behandlas korrekt men våra forskare
måste också ha de verktyg de behöver för att utveckla nya former av behandlingar och
bota allvarliga sjukdomar. Elisabeth Jeggles betänkande utgör en mycket exakt avvägning
och vi anser därför att det är värt att rösta för. Vi anser också i grund och botten att det är
bra att vi nu åtminstone kan gå vidare från lagstiftningen som härrör ända från 1986.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Herr talman, (…) nå en överenskommelse vid den andra
behandlingen av detta kontroversiella betänkande om skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål. Jag röstade för avtalet eftersom det förefaller vara en välavvägd
text som skyddar djuren utan att hota vetenskaplig forskning.

I överenskommelsen betonas att forskning som använder djur ska vara tillåten när det inte
är möjligt att fortsätta med hjälp av vetenskapligt tillfredsställande försök. Lagstiftningen
är tydlig: Den anger kriterier för behandling av djur för vetenskapliga ändamål och
medlemsstaterna ska se till att antalet djur som används i projekt är så få som möjligt.

Utan detta betänkande är det ingen idé att upprepa att EU behöver alltmer vetenskaplig
forskning.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Herr talman! Jag vill gratulera Elisabeth Jeggle och alla
andra som bidragit till att uppnå denna välavvägda kompromiss om skydd av djur som
används för vetenskapliga ändamål.

Den europeiska djurrättsrörelsen välkomnar verkligen att kompromissen antagits så snabbt.
Jag tror att den antagna texten kommer att ge direkta och påtagliga fördelar när det gäller
välbefinnande, och samtidigt kommer den att göra det möjligt för den medicinska
forskningen att fortsätta i Europa, vilket förhoppningsvis ska leda till nya, innovativa och
effektiva behandlingar.

Den kompromiss vi i dag har uppnått är också ett viktigt steg i riktning mot att harmonisera
europeiska regler för djurförsök och det är i sig mycket viktigt.

Avslutningsvis är det människor som har fastställt gränsvärden för smärta, och det innebär
att kommissionen är skyldig att inspektera institutioner som bedriver djurförsök när det
finns anledning till oro.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Herr talman! Även jag röstade för Elisabeth Jeggles direktiv
om djurskydd och jag anser att det är mycket viktigt att vi i Europarlamentet också ger vårt
seriösa stöd till djurskyddet.

I det här sammanhanget är det emellertid viktigt att också komma ihåg att detta förslag är
en bra kompromiss som kombinerar djurskyddet med vetenskaplig forskning. Ändå
behöver vi fortfarande djurförsök i viss utsträckning eftersom inga alternativ till dem ännu
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har kunnat hittas. Det är emellertid mycket viktigt att se till att de äger rum under de rätta
förhållandena och att de orsakar så lite skada, smärta och lidande som möjligt.

Detta är ett utmärkt steg framåt eftersom vi vet att det tidigare direktivet härrör ända från
1986. Jag hoppas att det kommer att införlivas i EU:s alla medlemsstater och att vi därför
antar en harmoniserad tillämpning som främjar djurskydd men även erbjuder möjligheter
till framsteg inom vetenskaplig forskning.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Jag uppskattar verkligen Elisabeth Jeggles arbete men jag
kan inte stödja direktivets text eftersom varken rådet eller kommissionen har garanterat
något förbud mot användning av mänskliga fosterceller för att rädda djur. Direktivet är
ett bevis för att vi som människor känner ett ansvar för andra levande varelser på jorden
men det vittnar tyvärr också om att vi inte värderar mänskligt liv högt. Vi är beredda att
begränsa användningen av apor vid forskning enbart till fall när det handlar om att bevara
arter eller när det hotar mänskligt liv. Och till och med då är forskning endast tillåten om
det kan visas att ingen annan metod skulle vara lämplig. Vi är emellertid oförmögna att
åstadkomma ett lika starkt skydd för mänskliga foster, ofödda barn eller till och med
genetisk information. Detta betänkande fick mig tyvärr att känna mig som om vi snarare
levde på Apornas planet.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Jag instämmer i åtgärderna som föreslagits för att
skydda djur som används för vetenskapliga ändamål. Jag tycker det är kloka och välavvägda
åtgärder som är lämpliga för vår tid och vår civilisations ambitioner. Jag måste emellertid
tillstå att jag under omröstningen gjorde ett misstag. Jag råkade rösta för det första
ändringsförslaget trots att jag ville avvisa samtliga ändringsförslag, därav mitt uttalande.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Herr talman! Jag röstade inte för att återförvisa
lagstiftningen om djurförsök till utskottet eftersom jag inte tror att resultatet skulle ha
blivit bättre efteråt. Jag röstade emellertid för de tre ändringsförslagen.

Jag tycker det är mycket oroande att vi i Europa faktiskt tar ett steg tillbaka i fråga om att
skydda djur som används för experiment. I flera medlemsstater finns det redan bättre
metoder för att erhålla forskningsresultat utan att använda djur för försök. Denna
tillämpning skulle faktiskt medföra att alternativen utvecklas långsammare.

Studier visar också att användningen av primater, även under extrema förhållanden, inte
ger de resultat för människans hälsa som antas i förslagets argument.

Betänkande: Őry (A7-0235/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Herr talman! Debatten om de nya riktlinjerna för
sysselsättningen i Europa 2020 äger rum mitt under den ekonomiska kris som definitivt
kommer att få en djup inverkan på arbetsmarknaden under flera år.

Den nuvarande krisen har visat på avsaknaden av en effektiv mekanism för att reagera
snabbt på tecknen på en kris. Det visar därför hur viktigt det är att samordna Europeiska
unionens ekonomiska politik, under förutsättning att den stärks och görs effektiv. Krisen
har också betonat det nära och ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaternas ekonomier
när det gäller marknader och sysselsättning. Jag skulle därför vilja påstå att de ansträngningar
som Europeiska unionen och medlemsstaterna har gjort för att uppnå målsättningarna
för Europa 2020 kräver en stark satsning så att investeringarna i en hållbar ekonomisk
tillväxt också underlättar skapandet av hållbara arbetstillfällen.
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Strategin bör förebygga en eventuell ytterligare ekonomisk och social kollaps genom nära
samarbete med struktur- och sammanhållningspolitiken. Om vi vill att dessa nya riktlinjer
för politiken ska vara effektiva måste vi se till att de socio-ekonomiska skillnaderna mellan
medlemsstater och mellan regioner överbryggas. EU:s strukturfonder och
sammanhållningsfonden under den nuvarande programplaneringsperioden och eventuella
framtida finansieringsinstrument inom EU spelar en avgörande roll i detta hänseende.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade för
förslaget eftersom jag är övertygad om att detta är det rätta beslutet totalt sett. Jag är ändå
inte helt nöjd, eftersom vi säkert kunde ha varit mer ambitiösa, särskilt när det gäller frågan
om ungdomars och kvinnors tillgång till arbete och antagandet av flexicurity som ett sätt
att bekämpa osäkerheten när det gäller arbete, vilket är ett gissel i hela Europa. Jag beundrar
föredragandens arbete, trots den korta tid han hade till sitt förfogande.

Försöket till förenkling är definitivt en positiv punkt genom att ett nytt, enklare format
föreslås för sysselsättningsriktlinjerna där det nu finns fyra som tydligt fastställer
målsättningarna i Europa 2020-strategin. Lika positivt är i min mening försöket att ta
hänsyn till de tidigare misstagen, vilka har lett till att man delvis misslyckats med att uppfylla
målsättningarna med Europa 2020.

En annan positiv punkt i dokumentet är att det innehåller intressanta förslag för att utveckla
idén med att på nytt investera i arbete med dess funktion att representera människans rätt
till framsteg, snarare än att bara vara ett sätt att överleva.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Tack så mycket, herr talman, men jag uppfattade inte
mitt namn tydligt på grund av översättningen. I finanskrisens kölvatten är ekonomierna i
flera av Europeiska unionens medlemsstater fortfarande sårbara. Vi bör därför göra allt för
att säkra en hållbar utveckling och stärka den sysselsättningsskapande potentialen i de
europeiska ekonomierna. Dessutom måste vi komma ihåg demografiska förändringar,
globaliseringen och införandet av ny teknik. För nästa sysselsättningsstrategi är det viktigt
att skapa balans mellan direkta frågor som uppstår ur krisen och långsiktiga utmaningar.
EU:s sysselsättningspolitik spelar en viktig roll när det gäller att övervinna de svårigheter
vi står inför. Jag instämmer också med föredraganden att utbildning av hög kvalitet och
livslångt lärande kan ha strategisk betydelse för att hantera arbetslösheten. Jag kan bara
stödja detta förslag och jag vill gratulera Csaba Őry till hans utmärkta betänkande.

Talmannen.   – Herr Mészáros (Meh-tsá-rosh), vi har det uttal av ert namn som jag just
använt. Om det är fel var vänlig och berätta hur ni vill att det ska uttalas.

Alajos Mészáros (PPE).   – (EN) ”Mészáros” (Méh-sah-rosh) ”Alajos Mészáros”. Det är inte
lätt. Tack så mycket.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Jag stöder fullständigt de riktlinjer för
sysselsättningspolitiken i medlemsstaterna som Europaparlamentet antagit. Arbete och
sysselsättning måste vara det viktigaste resultatet i varje framgångsrik ekonomisk politik.
Att koppla tillväxt och bevarande av arbetstillfällen till utvecklingen av en grön ekonomi
kommer samtidigt att skapa förutsättningar för att förebygga klimat- och miljöproblem.
De naturkatastrofer som har uppstått under många år, särskilt översvämningarna i olika
delar av Europa, visar att några nya hållbara arbetstillfällen också kan skapas när det gäller
att bygga vallar mot översvämning. Kostnaderna för att underhålla vattenvägar, underhålla
och bygga offentliga avlopp, avloppskanaler och system för lagring blir definitivt lägre än
kostnaden för att hantera konsekvenserna av översvämningar.
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Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Herr talman! Vägen ut ur finanskrisen och början till
den ekonomiska återhämtningen som kännetecknar Europeiska unionen, om än i varierande
hastighet, sker tyvärr på bekostnad av arbetstillfällen och arbetstagare.

Trenden står i skarp kontrast till kommissionens program, som kammaren har antagit,
och synsättet i det särskilda Europa 2020-programmet, där man förutser att behovet av
ekonomisk tillväxt kommer att åtföljas av tecken på samhörighet. De integrerade riktlinjer
som vi har antagit i dag är ett mycket positivt steg i den riktningen, även den sjunde, där
unionens medlemsstater uppmanas att minska strukturell arbetslöshet med hjälp av
konkreta åtgärder.

Vi måste alltid komma ihåg att arbete ligger till grund för hela lagar, även Italiens, där det
i artikel 1 står att Italien är en demokratisk republik baserad på arbete och att arbete också
ligger till grund för människans värdighet.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag stöder de integrerade riktlinjerna som tar
upp arbetslöshetsproblem i medlemsstaterna.

Samtidigt borde alla lösningar innehålla en kvalitetsdimension. Såsom ordförande José
Manuel Barroso påpekade i går finns det i dag fyra miljoner lediga tjänster i Europa. För
det mesta kräver dessa arbetstillfällen en välutbildad arbetskraft. Jag ber därför
kommissionen att snarast införa det föreslagna övervakningssystemet för lediga tjänster
som också bör innehålla ett europeiskt pass för kunskaper.

Den alleuropeiska målsättningen borde garantera vår världsdel välutbildad arbetskraft.
Dessutom behöver vi mod för att drastiskt minska både administrativa och icke-tariffära
hinder för små och medelstora företag.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade för
detta betänkande eftersom jag instämmer med föredragandens uppfattning. Å ena sidan
stöder han minskningen av antalet integrerade riktlinjer som kommissionen föreslår
samtidigt som han å andra sidan anser att minskningen av antalet riktlinjer och
gemensamma mål för EU inte får leda till att riktlinjerna eller målen blir mindre begripliga
eller fungerar sämre som vägvisare för medlemsstaternas politik.

Jag instämmer också i den del där föredraganden slår fast att om Europa 2020 ska vara
effektiv och riktlinjerna för sysselsättning ska vara verkningsfulla måste vi också på lämpligt
sätt se till att de socio-ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstater och mellan regioner
i Europa har övervunnits, inte minst genom att använda strukturfonderna och
sammanhållningsfonden.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Herr talman! Den verkliga frågan kring Csaba Őrys
utmärkta betänkande om riktlinjer för sysselsättningen är huruvida rådet kommer att
beakta rekommendationerna.

Jag gladdes i går kväll åt att höra det belgiska ordförandeskapet åta sig att titta på
parlamentets rekommendationer. Jag skulle vilja säga till rådet att det är avgörande att de
accepterar många av de verkligt utmärkta rekommendationerna i betänkandet – särskilt
de som handlar om förbättrad förvaltning tror jag. Alla är överens om att den öppna
samordningsmetoden definitivt inte kan vara effektiv när det gäller Lissabonagendan. Vi
behöver se till att dessa mål och delmål övervakas och utvärderas gentemot målsättningarna
för EU 2020.

53Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



Jag är glad att ändringsförslag 62 accepterades eftersom jag tror att om det införlivas
kommer det att bidra till att minska de regionala skillnaderna. Avslutningsvis stöder jag
till fullo tanken att tillväxt som förbättrar sysselsättningen bör grundas på anständigt arbete
såsom ILO förespråkar.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Det är positivt att Europeiska kommissionen
har lämnat förslaget om de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 som vi i dag har antagit
här i parlamentet. Med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen i världen är det
ett bra steg, som visar EU-institutionernas engagemang och ansvar för ekonomi och
sysselsättning. Det är också positivt att man vid fastställandet av riktlinjerna inte glömde
bort behovet av fortsatt enhetlighet och insyn. Åtgärder som att öka arbetsmarknadens
delaktighet, minska strukturell arbetslöshet, utveckla en välutbildad arbetskraft, främja
kvaliteten på sysselsättningen och livslångt lärande, öka antalet människor med högre
utbildning och bekämpa fattigdom och social utslagning måste omsättas i praktiken snarast,
eftersom de bidrar till en hållbar ekonomi och stärker möjligheterna att skapa sysselsättning.
I betänkandet sägs med rätta att vi måste göra det enklare att skapa hållbara arbetstillfällen
vid investeringar i ekonomisk tillväxt och vi behöver också se till att socio-ekonomiska
skillnader mellan medlemsstaterna och mellan regionerna övervinns. Sammanfattningsvis
skulle jag vilja uttrycka den djupa förhoppningen att Europa 2020 ska åstadkomma de
resultat vi förväntar oss, särskilt inom sysselsättningspolitiken.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Herr talman! För 30 år sedan stod länderna i det ”gamla
EU”, EU:s 15 medlemsstater innan utvidgningen till de tidigare Comecon-länderna, för 36
procent av världens bruttonationalprodukt. I dag är den siffran 25 procent och inom 10
år beräknas den vara 15 procent.

Varför händer nu detta? Vi kan inte skylla allt på Asiens framväxt. Kanadas och Förenta
staternas andel av världens BNP har i stort sett varit densamma under denna period.

Sanningen är att vi har dragit på oss högre skatter, mer restriktiva regler, mer påträngande
tillsyn och licenser och inspektorer och byråkrater och tjänstemän. Det kanske var rimligt
när den största delen av konkurrensen kom från den här världsdelen. Men det är inte rimligt
i en värld där vi konkurrerar med Kina och Indien.

Det är ännu större skäl för era och mina väljare och lyfta blicken högre, överge denna
begränsade och förminskande regionala tullunion och på nytt upptäcka den globala mission
som våra förfäder tog för givet.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Herr talman! Låt oss börja med betänkandets positiva aspekter.
Jag anser att det är mycket viktigt att vi alla stöder iden om livslångt lärande. Under alltför
lång tid och alltför många år hade man en enda chans vid tentamen och det bestämde vid
en särskild ålder – 11 eller 18 år – ens framtid.

I en tid när ekonomierna hela tiden förändras och vissa sektorer kan försvinna över en natt
är det till stor hjälp att våra medborgare kan ägna sig åt livslångt lärande. Men samtidigt
bör vi titta på den större bilden.

Ganska ofta här i kammaren talar vi om idén med ett socialt Europa. Men uttrycket ”socialt
Europa” är ofta en täckmantel för politik som faktiskt förhindrar skapande av arbetstillfällen
– som tillför ytterligare bördor till små och medelstora företag, de som är tillväxtmotorer
i hela Europa – och gör det svårare att skapa arbetstillfällen.
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Se till att regeringen håller sig undan från småföretagarna. Låt dem skapa arbetstillfällen,
välstånd och framgång för alla.

Resolutionsförslag RC-B7-0494/2010

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) herr talman! Jag begärde omröstning om detta
resolutionsförslag. Jag är en av dem som undertecknat det och jag röstade för det. Jag måste
emellertid tillstå att jag hade förväntat mig och hoppats på något mer från parlamentet.

Jag håller med om att det var ett brådskande beslut men det var också ett mycket viktigt
beslut. Det var brådskande för att rädda livet på Sakineh Mohammadi-Ashtiani och det var
mycket viktigt för parlamentet, eftersom vi inte kan fortsätta att fördöma, kritisera, beklaga
och stigmatisera och ändå fortsätta att uppträda på samma sätt och ha samma inställning
till länder som Iran. Denna gång tycker jag att Iran har visat större arrogans mot
världssamfundet, medlemsstaterna och EU:s institutioner. Landet är oberört av alla klagomål
eller vädjanden.

Situationen i dag har förändrats och blivit allvarligare, eftersom Irans uppträdande under
de senaste åren har förvärrats avsevärt och händelser har inträffat som har stridit mot de
åtaganden som Irans regering gjort på internationell nivå.

Enligt min mening borde strängare åtgärder och sanktioner mot detta land antas både av
de enskilda medlemsstaterna och EU:s institutioner. Vi kan inte fortsätta att ha diplomatiska
förbindelser med en stat som inte accepterar eller ens lyssnar på vädjanden från Europeiska
unionen.

Talmannen.   – Trots min långa erfarenhet av Europaparlamentet har jag aldrig upplevt
en så stor majoritet för en resolution av denna typ, med en röst mot, 22 nedlagda röster
och över 600 röster för. Jag tror att ni har uppnått det budskap ni ville framföra. Tack i
alla fall.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag stödde självfallet resolutionen. Detta är bara
ytterligare ett uttalande som stöd för att rädda livet på Sakineh Ashtiani.

Tyvärr är detta inget isolerat fall. Upp till 300 kvinnor har stenats till döds sedan den
nuvarande prästerliga terroristregimen tog makten för 31 år sedan. Den fortsätter även
med offentliga hängningar, också av minderåriga. Vi måste göra vårt bästa för att rädda
livet på Sakineh Ashtiani men även om vi lyckades kommer med största sannolikt regimens
karaktär inte att ändras. Vi behöver därför reservationslöst stödja dessa modiga människor
i Iran – och det finns miljoner av dem sedan förra sommaren – som försöker ersätta den
nuvarande regimen med en öppen, icke-militant och demokratisk regim. Vi ska inte vara
rädda för att försöka göra detta.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag instämmer i era ord och gratulerar
Erminia Mazzoni till hennes arbete med den här resolutionen som jag stöder helhjärtat.

På grund av en jäktig vecka i Strasbourg var det möte som var viktigast tyvärr det som jag
hade minst tid för. Det var kvinnorna från Iran som är här för att be om stöd för sina kolleger
och för den här resolutionen.

Men jag var mycket glad att träffa dem och kunna åta mig att stödja dem. Det är
häpnadsväckande – men kanske värt att notera – att vi fick mycket mer e-post i frågan om
djurens välbefinnande än vad vi fick i den här frågan om mänskligt liv. Jag bara nämner
det, vad det nu står för.
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Jag anser att vi ska säga, eftersom vi ombads att särskilt använda det ordet, att många av
de kvinnor som dömts till döden genom stening eller på annat sätt faktiskt är dömda för
brottet mohareb, vilket ordagrant betyder någon som befinner sig i krig med Gud. Men vad
alla dessa kvinnor faktiskt har gjort är att protestera mot en diktatur i sitt land och försöka
åstadkomma en förändring till det bättre för sig själva och återupprätta sina rättigheter i
detta land.

Så jag står här för att stödja dessa kvinnor. Det är mycket litet jag kan göra, men jag tror
att parlamentet, genom sin stora omröstning i dag, talar sitt tydliga språk, och jag hoppas
att det hjälper.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Herr talman! Denna resolution är det första viktiga
steget för parlamentet för att lära sig att använda varje enskild handling i varje möte för
att fortsätta denna kamp, som i dag består i att rädda Sakineh Mohammadi-Ashtianis liv,
men framför allt innebär att bekämpa en förtryckande, ytterst omänsklig regim.

Jag anser emellertid att kommissionen och rådet borde vara mer proaktiva och beslutsamma
i framtiden, och varje ord som uttalas här i kammaren bör vara som en sten som placeras
framför fötterna på dem som utför steningen, så att det byggs en skammens mur runt dem
som utplånar dem från det mänskliga samhället. Sakineh måste räddas och med henne de
kvinnor och män runtom i världen som fortfarande faller offer för denna barbariska
grymhet, som är okänd till och med bland de allra vildaste och mest primitiva djuren.

Det är odjuret, det vill säga djävulen, som i dag styr händer och läppar hos ovärdiga ledare
och falskt heliga män, som den allsmäktige redan har dömt utan någon möjlighet till nåd.
De bör inse att om de inte slutar nu kommer deras tid att vara dömd för alltid, och även
vår om vi inte alltid ser till att hjälpa offren för ett barbariskt samhälle.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Herr talman! Jag röstade för detta betänkande och jag
hoppas verkligen att det bidrar till att rädda livet på Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Jag är
lite skeptisk, precis som många andra här, eftersom vi tyvärr vet att totalitära stater, som
Iran exempelvis, helt enkelt inte lyssnar på våra vädjanden.

Jag är också ganska oroad över, för att återge det som en tidigare talare sade, att så gott
som ingenting har sagts här om mänskliga rättigheter medan en hel del har sagts om djurens
rättigheter. Det är självfallet också en viktig fråga, men saker och ting bör sättas i rätt
perspektiv. En avgörande uppgift för Europeiska unionen är att försvara mänskliga
rättigheter och grundläggande värderingar.

Jag hoppas verkligen att detta betänkande kan bidra till vårt engagemang att ta upp frågan
om mänskliga rättigheter och betona deras betydelse, till och med i totalitära länder som
Iran, och på så sätt få stopp på dessa brutala dödsstraff en gång för alla.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Som ni så riktigt påpekade är den faktiska
enhälligheten vid omröstningen här i dag mycket betydande. Jag var glad att vara en av
dem som röstade för resolutionen.

Låt mig till att börja med säga att jag är inte typen som brukar protestera. Jag har definitivt
aldrig burit en T-shirt av det här slaget förut, men det orimliga förslaget att bestraffa någon
och straffa dem med döden för en påstådd lagöverträdelse är så usel, så motbjudande, så
barbarisk, så oproportionerlig och så vämjelig att jag kände att jag var tvungen att göra
något. Förhoppningsvis kommer budskapet att gå fram till de iranska myndigheterna att
detta är föråldrat och måste få ett slut.
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Politiska påtryckningar och offentliga protester har satt stopp på dödsstraffet i många
länder. Förhoppningsvis kommer vår protest här i dag att få slut på denna förfärliga
situation. Som Tunne Kelam sade har 300 personer redan stenats till döds, vilket är förfärligt.
Detta måste få ett slut och vi måste göra allt vi kan för att det ska bli så.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Herr talman! Jag vill tala om förslaget om Iran. Vi delar alla
samma oro och som ni, herr talman, just sagt visar resultatet på den överväldigande känslan
här i kammaren över hela det politiska spektrumet.

Vår oro gäller att dessa två kvinnor inte erbjuds korrekt rättsligt förfarande och inte bara
det, utan när de försöker använda sig av advokater blir advokaterna själv förföljda och
utdrivna ur landet.

Vi ser en regering som helt struntar i demokrati, en regering som struntar i valresultaten
och sedan misshandlar människor och dödar demonstranter som vill ha mer demokrati.

Vi ser också förföljelse av människor med andra religioner, både den kristna tron och
Baha’i-tron.

Men jag skulle också mycket snabbt vilja peka på ytterligare en person som vi borde tänka
på och det är Ibrahim Hamidi, som anklagats för homosexualitet. Att en person kan förföljas
för sin sexualitet är en fläck på det landets anseende.

Låt oss hoppas att den här regimen snart kommer att störtas.

Talmannen.   – Jag vill tacka er alla. Som vice talman med ansvar för mänskliga rättigheter
och demokrati stöder jag helt de synpunkter som framfördes. Efter att själv ha bevittnat
den så kallade iranska rättvisan för ett par år sedan kan jag bara uttrycka min avsky över
det rådande läget i Iran och hoppas precis som ni alla gör att det snart kommer att upphöra.
Jag hoppas också att omröstningen om resolutionen var ett misstag och att vi faktiskt var
enhälliga.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Herr talman! Den iranska revolutionen 1979 kommer en
dag att ses som en epokgörande händelse i nivå med franska revolutionen 1789 och den
ryska revolutionen 1917. Precis som dessa revolutioner svämmade den iranska genast ut
över gränserna och försökte reproducera sig själv runt om i världen. Precis som dem
erkänner den inte självbestämmandeprinciperna eller territoriell behörighet.

Belägringen av den amerikanska ambassaden var ayatollornas verk. Även under andra
världskriget när motsatta ideologier bekämpade och försökte utplåna varandra respekterades
diplomatins okränkbarhet. Det som ayatollorna gjorde var en signal om att de gamla
reglerna inte gällde för dem och att de var ansvariga inför en annan myndighet. De har
fortsatt på samma sätt som de började utan att bry sig om territoriell behörighet och ställt
sig bakom sin milis och sina terroristorganisationer. Från Iran–Irak-kriget, Libanon,
sidenvägens khanat och Balkan har de slagit till mot civila mål så långt borta som i London
och Buenos Aires.

Jag kan inte annat än tycka att vi hade haft en starkare ställning att fördöma dem om vi
själva visade mer respekt för principen om territoriell behörighet och faktiskt också för
demokratin. Jag hoppas att de ledamöter som har talat mycket uppriktigt och gripande
om avsaknaden av representativt styre i Iran kommer att tillämpa samma höga principer
nästa gång vi har en folkomröstning inom EU.

Skriftliga röstförklaringar
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Andrabehandlingsrekommendation: Jeggle (A7-0230/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser
att det kommer att modernisera det befintliga direktivet, som tillkom redan 1986, och
eftersom syftet även är att förbättra balansen mellan forskningssektorns intressen och ett
större skydd för djur som används för vetenskapliga ändamål. Därför anser jag det också
viktigt att komma fram till en kompromiss som syftar till att främja alternativa metoder
till att använda djur och som garanterar ökat djurskydd, utan att äventyra utvecklingen
inom sektorn.

De viktigaste punkter som man kommit överens om i betänkandet gäller
djurskyddsaspekter, som ersätts av målet att främja alternativa metoder som inte innebär
användning av levande djur. I betänkandet vill man även införa en process för att klassificera
de metoder som används på djur efter smärtnivån och ange en högsta smärtgräns samt att
direktivet ska tillämpas genom ett mer effektivt kontrollsystem. Avsaknaden av övervakning
har ibland inneburit att det förekommit försök där man fortsatt att använda djur trots att
det fanns alternativ, särskilt i grundläggande försök som inte syftade till att bevisa
vetenskapliga hypoteser.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Med tanke på att medlemsstaternas nationella
lagstiftning ser så olika ut och att djurskyddet i vissa medlemsstater är så undermåligt krävs
det nu en ökad harmonisering av bestämmelserna om djur som används för vetenskapliga
ändamål. Som vår föredragande Elisabeth Jeggle har påpekat har vi nått en väl avvägd
kompromiss med rådet. Parallellt med djurskyddet är det nämligen mycket viktigt att se
till att forskningen fortsätter att spela en avgörande roll i kampen mot sjukdomar. Därför
röstade jag för betänkandet och i likhet med mina kolleger i Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater), avvisade jag de ändringsförslag som lagts fram av Gruppen De
gröna/Europeiska fria alliansen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig  .   −  (LT) Jag stöder denna viktiga överenskommelse.
Skyddet av djur som används för vetenskapliga ändamål är verkligen en svår fråga, eftersom
det är nödvändigt att beakta ett antal berörda aktörers intressen, vilka ibland har motstridiga
uppfattningar och behov. Jag anser att man har hittat en bra balans i överenskommelsen.
Störst fokus har lagts vid att främja alternativ till djurförsök och förbättra villkoren för
förvaring och användning av djur. Vi lyckades också hålla fast vid de synpunkter som
Europaparlamentet uttryckte vid första behandlingen om att minska de administrativa
bördorna och om att EU:s forskning och industri fortfarande är beroende av användning
av djur för sin kontinuitet och hållbarhet. Det behövs ytterligare åtgärder för att hitta
alternativ till djurförsök. Ett sätt är det planerade referenslaboratoriet inom EU för validering
av alternativa metoder, i kombination med medlemsstaternas försök att skaffa fram
ytterligare resurser i form av lämpliga specialiserade laboratorier. Jag anser att resolutionen
hittar rätt balans mellan industrins och forskarsamhällets behov samtidigt som
djurskyddsnormerna för djur som används eller ska användas för vetenskapliga ändamål
förbättras och harmoniseras.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jag välkomnar EU:s omtanke om
välfärden för djur i allmänhet och för djur som används för vetenskapliga ändamål i
synnerhet. Med hänsyn till EU:s stora utvidgning och de tekniska framsteg som gjorts
behöver ett nytt direktiv antas, där man försöker standardisera de metoder som används
för behandling av djur. Djurskydd och tryggandet av att djuren behandlas väl är ett
gemenskapsvärde som det finns ett enhälligt antaget protokoll om. EG-direktivet från
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1985 syftade till att avskaffa skillnaderna mellan bestämmelserna i medlemsstaternas lagar
och förvaltningsföreskrifter om djur som används för försök och andra vetenskapliga
ändamål. Skillnaderna mellan medlemsstaterna har dock blivit större sedan direktivet
antogs, inte minst därför att EU har tagit emot nya medlemmar sedan dess.

Den resolution som parlamentet antagit kommer att minska skillnaderna mellan
skyddsnivån för djur som används för vetenskapliga ändamål i medlemsstaterna vid en
tidpunkt då vi alla är medvetna om att denna praxis är nödvändigt för att skydda människors
och djurs hälsa och även för miljöns skull. Resolutionen är ett steg framåt mot att uppnå
det enhälliga målet att helt och hållet avskaffa försök på levande djur för vetenskapliga
ändamål så snart det blir möjligt tack vare de upptäckter som kommer att göras.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. − (PT) Användningen av djur inom vetenskaplig
forskning är kopplad till upptäckter av stor social betydelse som ökar människors livslängd
och välfärd. Såsom forskningen för närvarande är utformad är det omöjligt att helt förbjuda
djurförsök. Det är därför viktigt att de djur som fortfarande används garanteras största
möjliga skydd och välbefinnande, med beaktande av syftet med djurförsöken.

Jag anser att översynen av lagstiftningen medför att normerna för djurskydd måste
förbättras. Genom detta direktiv kommer EU att skärpa sina normer om skydd av djur som
används i vetenskapliga experiment, eftersom direktivet spelar en viktig roll för att begränsa
antalet djur som används i experiment och kräver att alternativa metoder används i största
möjliga utsträckning, samtidigt som EU:s industri garanteras rättvisa konkurrensvillkor
och kvaliteten på utredningar inom EU förbättras. Dagens omröstning visar att det finns
ett brett samförstånd om behovet av att förbättra villkoren för de djur som behövs för
forskningsändamål och säkerhetstester, samtidigt som man upprätthåller en hög
forskningsnivå och ökar arbetet med att hitta alternativ till djurförsök.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Alla civiliserade samhällen erkänner djur som
levande varelser som delar vår existens och att all smärta och allt lidande som djuren kan
komma att utsättas för så långt möjligt bör förhindras. Jag erkänner dock att djur kan
behöva användas i vetenskapliga försök för att testa nya läkemedel och terapier eller göra
det möjligt att omsätta vetenskaplig forskning i upptäckter som bidrar till att bota sjukdomar
eller minska lidande och öka människors förväntade livslängd.

De stora skillnaderna i lagstiftning och avsaknaden av fullgott skydd i vissa medlemsstater
gör det nödvändigt att anta ett direktiv som föreskriver minimistandarder, utan att det är
till nackdel för medlemsstater som garanterar större skydd för de berörda djuren.
Förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen var inte lätta men de ledde
fram till en text som jag på det hela taget anser vara välavvägd och som förtjänar vårt stöd.
Detta är ett steg framåt som vi bör välkomna, även om resultaten kunde ha varit bättre på
vissa punkter.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag är glad över att detta betänkande har antagits
eftersom det från och med nu kommer att vara strikt förbjudet att utföra försök på
människoapor som schimpanser, gorillor och orangutanger. Texten innehåller också
föreskrifter om att djurförsök så långt möjligt bör ersättas med vetenskapligt
tillfredsställande alternativa metoder. Slutligen efterlyser man i betänkandet att all smärta
och lidande som djuren åsamkas måste minimeras. I fortsättningen får djur bara används
i försök som är avsedda att befordra forskning om människor, djur och sjukdomar (cancer,
multipel skleros, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom). Antagandet av betänkandet
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är ännu ett steg framåt mot att trygga skyddet och välfärden för djur som används för
vetenskapliga ändamål.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om skydd för djur som
används för vetenskapliga ändamål eftersom jag anser att den kompromiss som uppnåtts
med rådet är den bästa avvägningen mellan den vetenskapliga forskningens behov när det
gäller att skydda människors hälsa och djurens välfärd och rättigheter.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Som redan nämnts av de berörda partierna är den text
som vi antog i dag en tillfredsställande kompromiss mellan de olika intressen som berörs
och har uppnåtts efter långa förhandlingar mellan de berörda institutionerna: parlamentet,
kommissionen och rådet. I civiliserade samhällen är det enligt min mening inte fråga om
annat än att användningen av djur för vetenskapliga ändamål måste vara ordentligt reglerad,
så som den är i EU. Vi är här för att diskutera en tillfredsställande reglering av användning
som är av stor betydelse för forskningsframstegen och upptäckten av nya förfaranden,
behandlingar och läkemedel som kommer att bli en stor tillgång för vår civilisation och
en fördel för alla i framtiden.

Det tycks som att denna förordning inte får gå för långt i det skydd som man ger djuren,
annars kan det äventyra vetenskapliga undersökningar och forskning. När jag gjorde mitt
val valde jag de människor som i framtiden kommer att dra nytta av de resultat som uppnås
genom att vi tillåter undersökningar och forskning med hjälp av dagens djur. Om det
förslag som vi antar i dag tillåter framsteg i studierna av neurologiska sjukdomar,
autoimmuna sjukdomar och cancer, kommer det enligt min mening att vara till nytta för
oss alla.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Varje år används närmare 12 miljoner
djur i vetenskapliga experiment i de 27 medlemsländerna. Det är viktigt att allt görs för att
minska antalet djur som används i sådana experiment till ett absolut minimum. Det mest
pragmatiska sättet att uppnå detta är att använda alternativa metoder, eftersom det med
hänsyn till nuvarande forskningssituation är omöjligt att helt förbjuda djurförsök.

Direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas författningar om skydd av
djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål antogs i syfte att harmonisera
användningen av djurförsök inom EU. Vissa medlemsstater har emellertid satt upp ambitiösa
mål medan andra har nöjt sig med att tillämpa minimiregler. Syftet med den här
resolutionen är därför att åtgärda denna obalans. EU:s industri och forskarsamhälle måste
garanteras rättvisa villkor, samtidigt som skyddet av de djur som fortfarande används för
vetenskapliga ändamål förstärks, i enlighet med protokollet om djurskydd och djurens
välfärd som fogats som bilaga till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Inom
djurförsökens område måste främjandet av utveckling, validering, acceptans och tillämpning
av alternativa metoder öka och principen om de tre R:en (som står för de engelska orden
replace, reduce och refine) – måste tillämpas.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi anser att på detta område liksom andra bör
fastställandet av gemensamma miniminivåer för skydd i lagstiftningen inte hindra att de
medlemsstater som så önskar antar mer avancerade och strängare skyddsbestämmelser.
Därför röstade vi för förslaget till ändring på denna punkt. Vi anser det viktigt att ytterligare
utveckla tekniker och metoder som gör det möjligt att undvika djurförsök, så som vi har
sagt i diskussionen, men mer behöver göras.
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Det är också viktigt att sprida sådana tekniker och tillåta att de antas av de flesta
FoU-institutioner, inbegripet nationella vetenskapliga och tekniska system med jämförelsevis
lägre utvecklingsnivå. Detta krav måste beaktas i alla regelverk, men vi anser inte att den
föreslagna ändringen kan garantera detta. EU måste spela en mer framträdande roll på
området genom att främja samarbete mellan vetenskapliga och tekniska institutioner och
system i olika länder, även tredjeländer.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för kompromissen mellan
parlamentet och rådet om att förstärka skyddet för djur som används för vetenskapliga
ändamål. Människors hälsobehov kräver ibland att djur offras. Användningen av djur
måste regleras strängt. Det är dock hyckleri att kräva att ”djur ska avlivas med så lite smärta,
lidande och ångest som möjligt”. Detta är mänskliga begrepp som överförs till djur som i
sin naturliga miljö dödas av andra köttätande djur eller slaktas i slakterier för att ge mat åt
människor. Världen är inget paradis. Det kommer alltid att finnas död i kulisserna.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag stödde denna överenskommelse inför
andrabehandlingen eftersom vi måste tillgodose den biomedicinska forskningens realiteter
och patienternas behov samtidigt som vi förbättrar djurens välfärd.

Lyckligtvis har antalet djurförsök sjunkit betydligt under de senaste åren eftersom den
europeiska forskningen eftersträvar målet att hitta alternativa lösningar. Tyvärr vet vi att
sådana lösningar ibland inte är tillgängliga och då måste vi alltså tillgripa djurförsök, särskilt
på andra apor än människoapor. Detta är t.ex. fallet med alla neurodegenerativa sjukdomar,
t.ex. Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Att se till att forskning bedrivs i EU är vår enda garanti för en hög djurskyddsnivå. Att man
bekymrar sig om djurs smärta under ett försök är en garanti för att goda resultat uppnås.
Det är därför som vi måste förhindra att djurförsök flyttas utanför EU.

Nadja Hirsch (ALDE),    skriftlig. – (DE) Jag kan inte stödja djurförsöksdirektivet i dess
nuvarande form. Denna version är visserligen modernare än det gamla direktivet från
1986. Men i förhållande till de stora vetenskapliga och tekniska framstegen under de senaste
24 åren verkar dock åtgärderna för att ersätta djurförsök mycket svaga. Det är för många
undantag. Dessutom är formuleringar svaga och ger för stort utrymme för tolkning och
tillämpning. Det är också absurt att medlemsstaterna inte får införa striktare
djurskyddsåtgärder än de som krävs av EU. Snedvridning av marknaden är det skäl som
uppges.

Detta sänder fel budskap till EU-medborgarna, till forskningssamhället och industrin. För
det första måste staten beakta förändringarna i medborgarnas etiska uppfattningar. För
det andra måste större påtryckningar utövas på forskningssektorn och industrin. Ingen
vill väl äventyra Tyskland eller Europa som forskningsplats, men investeringskostnaderna
är inte ett giltigt argument för att skjuta upp den fortsätta utvecklingen och användningen
av metoder utan laboratoriedjur.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    skriftlig. – (FI) Jag röstade för direktivet om djurförsök,
eftersom resultatet kunde ha blivit betydligt värre för djurskyddet. Det direktiv som antogs
i dag är ett steg framåt för djurskyddet.

Direktivet måste nu införlivas i den nationella lagstiftningen och genomföras konsekvent
och så snabbt som möjligt i de olika medlemsstaterna. Det äldre direktivet är från 1986,
så därför är att det hög tid att normerna för djurskydd vid försök moderniseras i hela EU.
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I framtiden kommer det att vara viktigt att öka investeringarna för att utveckla alternativ
till djurförsök. Tack.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade
för Jegglebetänkandet eftersom det är resultatet av ett intensivt och långvarigt arbete, under
vilket föredraganden kunde nå fram till viktiga kompromisser om ett så svårt ämne som
användningen av djur i försök.

Jag var inte för att återförvisa betänkandet till det behöriga ständiga utskottet, som jag är
ledamot av, eftersom just det utskottet satte stort värde på och godkände det arbete som
min kollega Elisabeth Jeggle utfört. Forskningen måste få fortsätta. Det är viktigt för
utvecklingen av läkemedel och hälsa och för att förebygga många sjukdomar.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag är besviken över den slutliga texten i detta
betänkande och särskilt över att de ändringsförslag som lagts fram för att förstärka
djurskyddsbestämmelserna inte antogs. Det är på tiden att tydliga bestämmelser fastställs
så att vi går mot begränsningar av användningen av icke-människoapor, ett förbud mot
användning av vildfångade djur, en entydig skyldighet att använda djurlösa alternativa
metoder om de är vetenskapligt tillgängliga och ett förbud mot försök som innebär svårt
och utdraget lidande. Medlemsstaterna bör kunna gå längre än EU:s minimikrav och införa
strängare djurskyddslagar. Betänkandet kommer att förbättra den nuvarande lagstiftningen
men det är inte tillräckligt långtgående och därför avstod jag från att rösta.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för kompromissen eftersom den
ger en bra balans mellan bättre skydd för djur som används i försök och bedrivandet av
vetenskaplig forskning. Djurförsök bidrar till att bekämpa en mängd allvarliga sjukdomar,
men de måste regleras för att undvika onödigt lidande för djuren. Det aktuella direktivet
är från 1986 och behöver därför förbättras betydligt.

I den nya texten finns nu ett krav på förhandsgodkännande av djurförsök, som ska omfatta
en projektbedömning och en skade/nyttoanalys, samt införandet av ett strängt inspektions-
och kontrollsystem. Dagens omröstning är resultatet av stora insatser av föredragande,
min kollega, Elisabeth Jeggle, och min tidigare kollega Neil Parish, som arbetade med texten
under föregående parlamentsperiod. Redan resultaten vid omröstningen i utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling avspeglade kvaliteten hos den slutliga texten.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Efter hårda förhandlingar mellan berörda parter har
detta betänkande antagits – ett väl avvägt kompromissförslag, som samtidigt skyddar de
djur som används för vetenskapliga ändamål och slår vakt om behovet av att använda dem
för att möjliggöra viktiga upptäckter och utveckla tekniker och behandlingsformer som i
framtiden kan användas för att bota många av de sjukdomar som drabbar mänskligheten.
Därför har jag röstat som jag har gjort.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Samverkan mellan forskning
och natur för utvecklingens bästa väcker alltid mycket diskussion. I dag har
Europaparlamentet antagit ett viktigt dokument om reglering av vetenskaplig forskning
med djur. Dokumentet kommer att garantera en positiv balans mellan djurskydd och
vetenskaplig forskning och tillgodose flera viktiga aspekter som tryggar skyddet för de
djur som används i vetenskaplig forskning. Skeptiker hävdar att direktivet strider mot
djurskyddsprinciperna och att det finns många tveksamheter i fråga om användningen av
djur för vetenskapliga ändamål. Enligt det senare direktivet är det dock obligatoriskt att
bedöma behovet av att använda djur och möjliga alternativ före varje försök. Varje
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medlemsstat är också skyldig att inrätta nationella kommittéer som ska ansvara för
djurskyddsaspekter och etiska aspekter. Jag röstade för dokumentet eftersom jag anser att
djurförsöken bör kontrolleras strängare, även om vi inte bör glömma de obestridliga
forskningsframstegen på olika områden och den vetenskapliga forskningens kontinuitet.

Tiziano Motti (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag har röstat mot min partigrupps riktlinjer om
direktivet om djurförsök, trots att jag står bakom deras ståndpunkt att vetenskaplig
forskning ska stödjas, för det anser jag att den ska. Direktivet är mycket negativt för djuren.
Det ”utvidgar” gränsen för begreppet acceptabel smärta under djurförsök från ”lätt” till
”måttlig”, försök på kringstrykande hundar och katter tillåts och det överlåts åt forskarna
själva att avgöra om de ska genomföra försök på djur utan bedövning eller smärtstillande
medel. Vidare får samma djur utsättas för försök vid fler än ett tillfälle även när förfarandet
är smärtsamt, sociala varelser som hundar och primater får hållas isolerade, det blir tillåtet
att skära upp bröstet på djur utan smärtstillande medel och att utföra experiment på levande
djur i undervisningssyfte. Som människa känner jag att onödig grymhet är oacceptabel
och som politiker inser jag att viss vetenskaplig forskning oundvikligen skulle ha flyttat
någon annanstans om inte EU hade godkänt det här direktivet. Detta EU-direktiv utgör ett
allvarligt steg bakåt som medlemsstaterna blir tvungna att anpassa sina nationella
bestämmelser till. Jag anser att den verkliga lösningen för ett samhälle som älskar att kalla
sig självt civiliserat hade varit att anta en ändrad version som värnar om djurvärlden i
kombination med ökade incitament att bedriva vetenskaplig forskning inom EU.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Genom direktivet om djurskydd säkerställs
lika villkor för företag och forskare genom harmonisering av förfarandena mellan länderna,
men inget försök görs att uppnå verkligt djurskydd. De få bestämmelser som kräver att
ersättningsmetoder antas har minskats.

Det finns mängder med luckor och direktivet borde främja användning av mer avancerade
försöksmetoder som kan ersätta djurförsök: in vitro-metoder, datorsimuleringar av
människans metabolism etc. I direktivet borde man också erkänna att det ofta inte är möjligt
att extrapolera resultaten från en art till en annan, vilket ansedda forskare har intygat.

Av uppenbara skäl är det inte möjligt att föreslå att vivisektion helt ska avskaffas, men jag
efterlyser ändringar av texten så att den inbegriper icke-invasiva metoder och förbud mot
att använda djur för rättsmedicinska undersökningar och för undervisning, samtidigt som
undantag från humana avlivningsmetoder förbjuds liksom användning av utrotningshotade
arter och vilda djur genom att inrätta en europeisk garantikommitté.

EU bör säga nej till meningslösa försök. Alltför ofta har samma försök redan utförts och
finansierats och föreslås enbart för att få ytterligare finansiering. Vi har fått bekräftade
rapporter om försök som utförs på djur som har fått sina stämband avskurna. Forskningen
säger oss att en stor del av de försök som utförs på djur inte kan föreslås igen för behandling
av människor.

James Nicholson (ECR),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för betänkandet trots att jag insåg
att detta nya direktiv inte är tillräckligt långtgående för vissa. Jag anser dock att den
kompromiss som uppnåtts mellan parlamentet och rådet representerar bästa möjliga
balans mellan att dels skydda djur, dels tillåta att vetenskaplig forskning fortsätter. Att rösta
emot betänkandet skulle ha inneburit att vi hade varit tvungna att gå tillbaka till det tidigare
direktivet från 1986, som definitivt inte erbjuder samma skydd för djuren. Den nuvarande
brittiska lagstiftningen om djurskydd hör till de mest strikta i världen och även om
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Storbritannien inte kommer att kunna lagstifta ytterligare på området kommer vår
standarder att fortsätta att vara exceptionellt höga i stället för att sänkas.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) På grund av ny kunskap som har kommit i dagen
om de etiologiska aspekterna av att hysa laboratoriedjur och om nya tillämpningar för
användningen av djur, särskilt inom genteknik, har det blivit brådskande att se över direktiv
86/609/EEG, även om dess antagande på sin tid var en historisk bedrift. Betydande framsteg
har gjorts sedan dess särskilt i fråga om införandet av de tre principerna ersätta, minska
och förfina.

Jag välkomnar breddningen av direktivets tillämpningsområde i följande avseenden:
inbegripandet av foster av känsliga djur och ryggradslösa djur, samt biologisk
grundforskning, införandet av humana slaktmetoder och bestämmelser om nationella
inspektioner i direktivet, utvärdering och tillstånd för projekt där djur används, inklusive
utvärdering i efterhand, öppenhet genom offentliggörande av icke-teknisk information
om projekt, genomförandenormer och vägledning på nationell nivå, samt genomförande-
och statistikrapporter. Jag röstade för betänkandet eftersom det innehåller ett förslag i syfte
att trygga lika villkor för industrin inom hela EU och forskningssamhället, samtidigt som
skyddet av de djur som fortfarandet används för vetenskapliga ändamål också förstärks.

Teresa Riera Madurell (S&D),    skriftlig. – (ES) Som samordnare i min grupp, Progressiva
förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet, i utskottet för
industrifrågor, forskning och energi vill jag uttrycka min belåtenhet med att parlamentet
har antagit den överenskommelse som uppnåddes under Spaniens ordförandeskap för
rådet i fråga om uppdateringen av detta viktiga direktiv, som reglerar användningen av
behandlingen av djur som av nödvändighet måste användas för vetenskapliga ändamål
för att främja forskning om olika kunskapsområden.

Det är en balanserad överenskommelse, som är resultatet av en omfattande
förhandlingsprocess mellan forskningsvärldens oundvikliga behov för att öka kunskaperna,
särskilt inom hälsovetenskaperna, som vårt utskott är särskilt angeläget om, och behovet
av att skydda djuren. Jag måste säga att båda sidor förstärks av den reform som vi har
antagit. Det är viktigt att framhålla att den uppnådda överenskommelsen även omfattar
ett åtagande om att arbeta vidare och främja andra vägar för forskningen och alternativa
metoder som kommer att göra det möjligt att fullständigt ersätta användningen av djur i
laboratorier i framtiden, utan att det är till men för nödvändiga forskningsframsteg.

Zuzana Roithová (PPE)   , skriftlig. – (CS) Jag stöder åtgärden som begränsar eller mildrar
lidandet för djur som används för vetenskapliga ändamål. Andra metoder än djurförsök
ska väljas i första hand för att verifiera effekterna av nya läkemedel och för vetenskapliga
studier. Detta innebär dock inte att vi bör tillåta att mänskliga embryon används som
alternativ metod i djurskyddets intresse. Jag beklagar att rådet strök just en sådan
begränsande bestämmelse för alternativa metoder från det förslag som Europaparlamentet
antog vid förstabehandlingen. Beslutsfattandet inom dessa etiskt känsliga områden tillhör
medlemsstaternas behörighet och regleringen på nationell nivå varierar enormt från land
till land.

I Tjeckien har användningen av stamceller från embryon för vetenskapliga ändamål varit
tillåten enligt lag sedan 2006, trots att framgångsrika biomedicinska resultat tvärtom har
möjliggjorts genom forskning på stamceller från fostervävnad och inte från embryon. Att
vi inte har röstat om rådets förslag till direktiv vid andrabehandlingen i dag i Strasbourg
och inte har antagit någon resolution, innebär att rådets förslag kommer att träda i kraft
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när det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, oavsett den ståndpunkt
som majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet intagit.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Översynen av lagen kommer att
medföra vissa förbättringar av de nuvarande EU-bestämmelserna om djurförsök, men den
är inte tillräckligt långtgående och försvagar i vissa fall den gällande lagstiftningen. Allvarliga
farhågor som genomgående framhållits av gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen har
nonchalerats och vi beklagar att Europaparlamentets ledamöter i dag underlät att stödja
våra försök att råda bot på dessa farhågor. Framför allt kommer de nya lagarna inte att
garantera att alternativ till djurförsök används när det är möjligt.

Detta kommer att innebära att djuren får lida i onödan i vetenskapliga försök trots att det
finns alternativ. Det är oroande att de nya lagarna också kommer att förhindra att
medlemsstaterna antar mer ambitiösa bestämmelser om djurförsök på nationell nivå.
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen ville se till att de nationella regeringarna får
behålla den rätten. Vi beklagar också djupt att strängare bestämmelser om användning av
icke-mänskliga primater inte antogs.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Det är lätt att ta ställning mot djurförsök, eftersom
ingen tycker om att se djur lida eller levande bli utsatta för ingrepp för vetenskapliga
ändamål, men vi är lagstiftare och kan inte ge vika för spontana känslor. Om vi skulle
begränsa användningen av djur i vetenskapliga försök för mycket, måste vi inse att dessa
försök skulle behöva göras på människor.

Vi kan inte föreställa oss att en ny verksam princip, läkemedel eller cellgiftsbehandling inte
först skulle testas på djur eftersom, som jag redan sagt, alternativet skulle vara att använda
patienter som försökskaniner. Vi måste också komma ihåg att läkemedelsföretagen inte
har något intresse av att använda försökskaniner, och i synnerhet inte primater, annat än
om det är strikt nödvändigt med hänsyn till de höga kostnaderna för sådana försök.

Debora Serracchiani (S&D),    skriftlig. – (IT) Jag röstade mot den överenskommelse som
parlamentet och rådet uppnått vid andrabehandlingen av förslaget till direktiv om
användning av djur i vetenskapliga försök.

Jag säger inte nej till forskningsframsteg men jag vädjar om att djurens lidande ska minskas,
eftersom man i det reviderade direktivet föreslår vissa förfaranden som strider mot det
målet, exempelvis möjligheten att göra försök flera gånger på samma djur. Vidare anser
jag att användningen av andra tillfredsställande vetenskapliga metoder som inte kräver
användning av djur bör utvecklas vidare.

Catherine Soullie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag är nöjd med resultatet av omröstningen om
texten om skydd för djur som används för vetenskapliga ändamål. Det kanske inte är perfekt
men i mina ögon tycks Jegglebetänkandet åtminstone erbjuda en bra kompromiss, dessutom
har det fått stöd av Eurogroup for Animals.

Formuleringarna ger oss möjlighet att verkligen begränsa försök som är smärtsamma för
djuren, samtidigt som vi undviker att förvisa forskningen, och således även innovationen,
utanför EU, med åtföljande förlust av många arbetstillfällen. Som vice ordförande för
Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals är jag vidare övertygad om att det är
mer värdefullt att behålla djurförsök på vårt territorium, där de är strängt reglerade än att
överlåta dem till tredjeländer, där de sanitära förhållandena och respekten för djurs liv ofta
lämnar mycket övrigt att önska.
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Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jag beklagar att majoriteten av ledamöterna har
avvisat de tre förslag som De gröna lagt fram om en ändring av direktivet och strängare
nationella bestämmelser, om incitament för alternativa försöksmetoder och om en
ytterligare begränsning av användningen av primater. Den nya lagstiftningen om djurförsök
är mycket bristfällig. Medlemsstaterna kommer inte längre att ha frihet att anta strängare
bestämmelser om djurförsök. Denna begränsning av den nationella friheten tjänar inget
vettigt syfte. Djuren kommer att bli offer för den inre marknadens dogm om att alla måste
rätta in sig i ledet. Trots detta är det viktigt att medlemsstaterna vågar ta ledningen. Utan
nationella pionjärer skulle många EU-bestämmelser om djurskydd, t.ex. förbudet mot
djurförsök för kosmetiska ändamål, aldrig ha kommit till stånd.

Det nya direktivet förbättrar kontrollen av företag och institutioner som föder upp, säljer
eller använder laboratoriedjur. Formuleringen av kravet om att alternativa försöksmetoder
ska användas om sådana är tillgängliga har mindre av föreskriftskraft än den formulering
som fanns i det tidigare direktivet. Detta är en missad chans att minska djurens lidande
och att förbättra kvaliteten på forskningen. De nya bestämmelserna avspeglar inte de
framsteg som har gjorts i utvecklingen av alternativ till djurförsök, som för övrigt ofta är
mer tillförlitliga än djurförsök.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag är besviken över att åtgärderna för att förstärka
bestämmelserna om djurförsök inte är mer långtgående. Viktiga åtgärder som skulle ha
förpliktigat EU att minska och ersätta användningen av djur i försök togs inte in i denna
lag. Detta var en missad möjlighet och mycket skulle ha kunnat göras för att skydda djuren,
bland annat att tillåta att medlemsstater antar högre djurskyddsnormer än övriga länder.
Jag är bekymrad över att direktivet kommer att förbjuda Storbritannien att anta högre
normer i framtiden. Dessutom tog man inte med förfaranden för en regelbunden översyn
av användningen av djur i vetenskapliga försök. Jag är dock glad över att viktig forskning
om nya läkemedel och sjukdomar kan fortsätta.

Janusz Wojciechowski (ECR),    skriftlig. – (PL) Jag beklagar att rådets direktiv har antagits
i dess slutliga form utan den bestämmelse som Europaparlamentet antog i maj 2009 där
det sades att försök på stamceller och på mänskliga embryon inte får användas som
alternativ till försök på djur. Till skillnad från formuleringen i direktivet anser jag att denna
uppläggning, det vill säga ersättning av djurförsök med försök på mänskliga organ, inte
bör tillämpas.

Betänkande: Őry (A7-0235/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för riktlinjerna för
sysselsättningspolitiken i medlemsstaterna därför att de betonar vikten av hög
kompetensnivå för att effektivt främja hög sysselsättning och inkomst, särskilt i den nya
ekonomin med ökad tonvikt på nya sektorer och nya färdigheter.

En hög sysselsättningsnivå borde vara möjlig för högt kvalificerade personer, som kan vara
viktiga redskap i forskning och utveckling, men även för personer med utbildningsnivåer
under EU-genomsnittet. Medlemsstaterna har således en viktig roll att spela när det gäller
omskolning, främjande av utbildning och tillhandahållande av nya möjligheter till livslång
utbildning.

Man bör notera att vi för att få en god sysselsättningsnivå och göra framsteg på EU-nivå
måste se till att personer som strävar efter att förbättra sina kvalifikationer verkligen får
arbetstillfällen eller möjlighet att omskola sig om det behövs. En stark betoning av
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yrkesvägledning om nuvarande och framtida behov kan vara ett sätt för oss att återfå höga
sysselsättningsnivåer.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Även om det ekonomiska klimatet
fortsätter att svara svagt i de flesta medlemsstater finns det uppmuntrande tecken på
återvunnen ekonomisk tillväxt. Därför behöver insatser fokuseras på att garantera en
konsolidering av möjligheterna att skapa arbetstillfällen och på att stödja människor i att
hitta och utföra arbetena. I april 2010 föreslog Europeiska kommissionen en rad nya
sysselsättningsriktlinjer för medlemsstaterna. Dessa riktlinjer tillsammans med de allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken ger integrerade riktlinjer för genomförandet av
Europa 2020-strategin, som är inriktad på en smart och hållbar tillväxt som bidrar till
integration.

De fyra riktlinjerna för sysselsättningen är att öka deltagandet på arbetsmarknaden och
minska den strukturella arbetslösheten, främja social integration och bekämpande av
fattigdom, förbättra resultaten av utbildningssystemen på alla nivåer och utveckla en
kvalificerad arbetskraft. I Csaba Őrys betänkande stöds den strategi som kommissionen
föreslår, samtidigt som det tillför en rad klargöranden och en del kompletterande
information. Det var därför som jag röstade för betänkandet.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I april 2010 lade Europeiska kommissionen fram
ett förslag till riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, som en del av
genomförandet av Europa 2020-strategin. I sitt betänkande stöder Csaba Őry, ledamot i
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), kommissionens förslag och lägger till
några saker som jag anser är nödvändiga. Exempelvis måste sammanhållningspolitiken,
som försummats av kommissionen, fullt ut införlivas i sysselsättningspolitiken. Även om
EU fortfarande har begränsad behörighet i sysselsättningsfrågor får unionen inte nöja sig
med att inta en passiv roll, utan måste på bästa sätt använda sig av de instrument den
förfogar över (sammanhållningspolitiken, Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter och den öppna samordningsmetoden). Därför stöder jag helhjärtat
riktlinjerna i detta betänkande.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för resolutionen. Inför det snabbt
tilltagande fenomenet med ett åldrande samhälle måste vi vidta åtgärder både på
medlemsstatsnivå och på EU-nivå för att bekämpa den sociala utestängningen av äldre och
åldersbaserad diskriminering. Vi måste se till att medlemsstaterna ger äldre ett omfattande
stöd, framför allt genom att skapa förutsättningar för inrättandet av ett hälso- och
sjukvårdssystem av hög kvalitet. Vi måste också se till att medlemsstaterna bidrar till
tillhandahållandet av långvariga vårdtjänster och genomföra en förebyggande
informationspolitik för äldre, särskilt när det gäller mat. För att framgångsrikt genomföra
de planerade målen är det viktigt att upprätta ett hållbart system för finansiering av
långvariga vårdtjänster. Europeiska kommissionen bör i sin tur göra insatser för att trygga
en acceptabel hälsovårdsstandard för alla EU-medborgare, oberoende av deras materiella
situation.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Europa 2020-strategin, som Europeiska
kommissionen lade fram i mars 2010, är tänkt att staka ut kursen för EU under det
kommande decenniet.

Även om vi inte kan annat än beklaga att Europaparlamentet inte medverkade i
utformningen av strategin, som utarbetades av José Manuel Barroso ensam, finns det ett
område där parlamentet kan säga sin mening: de integrerade riktlinjerna för sysselsättning.
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De tio riktlinjerna gäller skapandet av fler och bättre arbeten, förstärkning av anständigt
arbete och förbättring av utbildningssystemen.

Därför röstade jag tillsammans med majoriteten av mina kolleger i dag, onsdagen den 8
september 2010, för ett betänkande där dessa mål definieras och varigenom vi bland annat
kan begära en bättre användning av Europeiska socialfonden och kräva att större
uppmärksamhet ägnas åt låginkomsttagare och åt att bekämpa social utestängning samt
behovet av att garantera tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet till ett överkomligt
pris. Om vi vill att strategin verkligen ska gälla alla, måste vi slutligen se till att dessa riktlinjer
och sammanhållningspolitiken stämmer överens.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom de nya
2020-riktlinjerna för sysselsättningspolitiken i EU-medlemsstaterna kommer att ha ett
avgörande inflytande på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Jag är glad över att det
genom de ändringar som Europaparlamentet föreslog har varit möjligt att fastställa klara
mål och särskilda åtgärder i de av kommissionen föreslagna sysselsättningsriktlinjerna.
Naturligtvis fortsätter minskad arbetslöshet, garanterade minimilöner och bekämpning
av fattigdom och social utslagning att vara de viktigaste prioriteringarna i alla
medlemsstaters sysselsättningspolitik. Jag instämmer också i att ett av huvudmålen är att
uppnå lika lön för lika arbete och garantera lika arbetsvillkor för alla arbetstagare.

Jag instämmer i parlamentets förslag om att vi måste inleda sysselsättningspolitiska åtgärder
för de mest sårbara grupperna, eftersom dessa människor drabbas först och värst av
fattigdom. Jag uppmanar även kommissionen och medlemsstaterna att fästa större
uppmärksamhet vid unga människor och äldre arbetstagare som diskrimineras på
arbetsmarknaden.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den rådande ekonomiska krisen kommer
definitivt att påverka arbetsmarknaden i grunden under kommande år. De första tecknen
på ekonomisk återhämtning och återställd ekonomisk tillväxt har visat sig. Det kan dock
förväntas att den ekonomiska krisens effekter på sysselsättningen ännu inte har kulminerat.
Därför välkomnar jag att insatser görs nu för att trygga en hållbar återhämtning och
förstärkning av de europeiska ekonomiernas potential att skapa sysselsättning och hjälpa
människor att hitta arbete. EU-staterna står också inför utmaningar på grund av betydande
demografiska förändringar, som förvärras av globaliseringen, samtidigt som förhållandet
att antalet skattebetalare som bidrar till de nationella budgeterna stadigt sjunker inte ser
särskilt lovande ut.

Eftersom den framlagda 2020-agendan har som mål att anta nya tekniker för att minska
koldioxidutsläppen bör sysselsättningsstrategin utformas inte enbart på kort sikt, utan
även på medellång och lång sikt. Strategin måste självklart utformas jämsides med åtgärder
för att öka sysselsättningen för unga under 25 år, den åldersgrupp som för närvarande har
drabbats av högre arbetslöshet än någonsin tidigare.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag vill förklara hur jag röstade för detta
betänkande, eftersom jag anser att betänkandet är av stor betydelse för den framtida
arbetsmarknaden i EU.

Förslaget innehåller allmänna riktlinjer för den ekonomiska politik som ska föras vad gäller
sysselsättningen inom EU. Den ekonomiska krisen är inte över utan fortsätter bakom
sysselsättningskrisen.
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Det stämmer visserligen att det finns uppmuntrande tecken på återhämtning, men
arbetsmarknaden fortsätter att vara i allt väsentligt stängd och antalet arbetslösa är
fortfarande mycket högt. Det finns dock skillnader inom EU. I t.ex. Spanien och Grekland
är antalet arbetslösa oroande och de mest drabbade är ungdomarna. Tursamt nog och tack
vare de bra åtgärder som vidtagits av den italienska regeringen har dock arbetslösheten i
mitt hemland inte stigit så dramatiskt. Man måste erkänna att den italienska regeringen
har varit i täten när det gäller att främja flexibilitet och dynamik på arbetsmarknaden och
att det receptet ser ut att fungera.

Vissa regeringar som är alltför benägna att försvara arbetstagarnas rättigheter har bidragit
till att deras egna arbetstagare förlorar sina arbeten. Att vara mer flexibel och redo för en
ny arbetsmarknad präglad av konkurrens tycks i stället rädda jobb och skapa ekonomiska
förutsättningar som främjar nya arbetstillfällen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jag röstade mot Csaba Őrys betänkande
trots att det innehåller en del viktiga ändringsförslag från vänstern, exempelvis att trygga
jämställdheten mellan könen och trots att det är en förbättring av kommissionens text. Jag
röstade mot betänkandet eftersom man håller fast vid filosofin om en flexibel marknad
och till och med efterlyser ökad flexibilitet och en strategisk användning av flexicurity på
arbetsmarknaden, vilket vi vet drabbar arbetstagarna direkt.

Enligt betänkandet krävs det också omstrukturering för att utnyttja den inre marknaden
till fullo och avlägsnande av rättsliga hinder för att komma ut ur den finansiella krisen och
föra en tillväxtfrämjande politik. Bakom denna oklara formulering döljer sig dock att ett
bristfälligt skydd för arbetstagarnas rättigheter förblir en möjlighet.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag stöder Õrybetänkandet och välkomnar den
möjlighet som det medför. Inom ramen för Agenda 2020 var det brådskande att anta
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (artikel 121 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt), men också för sysselsättningspolitiken (artikel 148). Den
ekonomiska kris som vi för närvarande erfar förvärrar de sociala problemen och gör det
än mer angeläget att anta en effektiv och hållbar sysselsättningspolitik. Jag håller med
föredraganden om förslagen om att vidta mer kraftfulla åtgärder för att öka sysselsättningen
bland kvinnor och män i EU.

Betänkandet har bidragit till att förstärka frågor som inte har fått tillräcklig uppmärksamhet,
däribland följande: 1) minska arbetslösheten bland de mest sårbara grupperna, inbegripet
ungdomar, genom att höja utbildningsnivåerna, minska antalet elever som lämnar skolan
i förtid och dra människor ut ur fattigdom, 2) garantera lika behandling och lika lön för
lika arbete på arbetsplatserna samt 3) engagera regionala och lokala myndigheter, parlament
och arbetsmarknadens parter i utformningen, genomförandet, övervakningen och
utvärderingen av dessa program, särskilt i fastställandet av mål och indikatorer.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Enligt Lissabonstrategin måste Europeiska unionen
förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft genom sina arbetstagare.

Detta mål har ännu inte uppnåtts eftersom arbetslöshetsnivån fortfarande är hög. Det är
viktigt att analysera de problem som har bromsat upp den fulla sysselsättningen.
Avskaffandet av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung och religion skulle
vara ett utomordentligt steg framåt som skulle göra det möjligt bland annat för ungdomar
och kvinnor att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kvinnor har också
svårigheter att förena moderskap och arbete: förbättra företagens barnomsorg, bevilja
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deltidsarbete på begäran och tillåt att kvinnor tar hand om sina sjuka barn utan att behöva
oroa sig över att förlora sina arbeten skulle vara bra åtgärder för att hjälpa kvinnor att spela
sin dubbla roll.

En annan grupp som behöver skydd är ungdomar, som tenderar att vara utan trygga
anställningar i åratal: de har goda förutsättningar och god teoretisk kunskap men saknar
praktisk erfarenhet. Skolorna behöver undersöka närmare vilka företag som är beredda
att ta emot studerande i arbetslivet. Företagen måste i sin tur investera i de nya
generationerna genom att ge dem chansen att utveckla sina karriärer.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic
och Alf Svensson (PPE),    skriftlig. − Vi har i dag 08/09/2010 röstat för betänkandet om
förslaget rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Del II av
de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 (2010/0115(NLE)), A7-0235/2010. Vi vill
dock betona att det finns delar av betänkandet som vi motsätter oss, till exempel förslag
som går ut på detaljreglering av medlemsstaternas arbetsmarknadspolitik, överstatlig
kontroll av medlemsstaternas näringsliv och EU-reglering av minimilöner. Vi vill därmed
slå vakt om subsidiaritetsprincipen. Vi vill dock understryka att mycket i betänkandet är
bra, till exempel stöder vi självklart principerna om likabehandling av män och kvinnor
samt lika lön för lika arbete.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har yttrat sig om de integrerade
sysselsättningsriktlinjerna. De tio riktlinjerna syftar till att skapa fler och bättre jobb, främja
arbeten under anständiga villkor och förbättra utbildnings- och fortbildningssystem.
Parlamentet har yttrat sig för att se till att Europeiska socialfonden används mer effektivt,
att fattiga arbetstagare uppmärksammas i högre grad, att socialt utanförskap bekämpas
och att tillgång till överkomliga, högkvalitativa offentliga tjänster garanteras.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Läget på arbetsmarknaden är utan tvekan det som
oroar våra medborgare mest. Arbetsmarknaden fortsätter att försämras, med en
arbetslöshetsnivå som i dag nått en topp på 9,8 procent.

Sysselsättningsriktlinjerna utgör ett viktigt medel att stimulera reformer, t.ex. som medel
att mäta effekterna av de reformer som ska genomföras, både inom ramen för
2020-strategin och i samband med den nya samordning som ska genomföras av den
ekonomiska politiken. Det är därför viktigt att ta tag i dessa frågor men det är lika viktigt
att se till att reformerna är så lämpliga som möjligt.

Det är en sak att ha riktlinjer. Det är något helt annat att se till att de genomförs som de
ska av medlemsstaterna. För detta ändamål anser jag det särskilt viktigt att bekräfta den
roll som rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
ska spela i 2020-strategin och i det ekonomiska styret och se till att Epsco medverkar helt
i de reformer som ska genomföras, så att vår sociala modell blir livskraftig och vi har den
bästa ekonomiska styrmodellen för EU. Jag är övertygad om att det är absolut nödvändigt
att ändra balansen i pelaren för sysselsättning och sociala frågor i EU:s beslutsfattande.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet eftersom man förespråkar
en politik som främjar aktivt åldrande, jämställdhet, lika lön för kvinnor och män och
tillgång till skydd och sociala och yrkesmässiga förmåner för kvinnor. Med hänsyn till de
ökande svårigheterna för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden, har det blivit
nödvändigt att genomföra en politik som också främjar möjligheterna att förena arbete
och familjeliv.
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Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D),    skriftlig. − Vi
har idag röstat för betänkandet om riktlinjerna för sysselsättningen men vill påpeka att vi
har noterat viktiga skillnader i olika språkversioner. Vi har röstat för att medlemsstaterna
ska garantera en tillfredställande minimiinkomst, på det sätt som anges i den engelska
versionen av ändringsförslagen. I den svenska språkversionen har detta olyckligt nog
översatts som ”minimilön”.

Lönenivåer är inte EU-kompetens och vi har därför förutsatt att den svenska språkversionen
är fel. Vi har också valt att rösta för betänkandet trots hänvisningar utan definition till
”höga skatter” som tillväxthämmande. Skatter är inte heller EU-kompetens och vi anser
att det finns många exempel på skattefinansierad verksamhet som på ett betydande sätt
bidrar till tillväxten.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Som jag sade om betänkandet av min kollega Pascale
Gruny, som vi röstade om i juli, har samhället utvecklats, världen har förändrats och då
måste även relationerna på arbetsmarknaden förändras. Jag är helt övertygad om att så är
fallet och det gläder mig att parlamentet har förespråkat mer flexibla arbetsmönster som
ett sätt att bekämpa arbetslösheten. Eftersom jag dessutom har haft ansvar för
utbildningsfrågor inom regeringen är jag glad över att man i förslaget lagt särskild tonvikt
på utbildning och arbetstagarnas kvalifikationer. Detta är faktiskt ett åtagande som bör tas
på stort allvar inom ramen för Europa 2020-strategin. Eftersom krisen har medfört att
antalet arbetslösa i Europa har ökat från 16 miljoner 2008 till 23 miljoner 2010, måste
varje strategi för att ta sig ur situationen innebära en återhämtning av sysselsättningen.
Detta är endast möjligt om det finns en klar inriktning på innovation, flexibelt arbete och
nya modeller för arbete och utbildning för fler ungdomar för en marknad som alltmer
präglas av konkurrens.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Bakgrunden till de nya riktlinjerna om
sysselsättningen för 2020 är den ekonomiska krisen, som kommer att ha en fortsatt negativ
påverkan på arbetsmarknaden under de kommande åren. Vi har omedelbara problem med
arbetslöshet och samtidigt långsiktiga utmaningar, i synnerhet den demografiska
utvecklingen, globaliseringen och tillämpningen av ny koldioxidsnål teknik. Det är därför
mycket viktigt att vi har en europeisk sysselsättningsstrategi som löser de mest akuta
problemen till följd av krisen, liksom de problem som uppstår på medellång och lång sikt.

Tillämpningen av principerna om flexicurity, god utbildning, livslångt lärande och
bekämpning av strukturell arbetslöshet är nödvändiga förutsättningar om vi ska kunna
nå de gemensamma målen för ekonomisk tillväxt och social välfärd. Genomförandet av
Europa 2020-strategin måste därför påbörjas nu. EU:s strukturfonder och
Sammanhållningsfonden för den innevarande programplaneringsperioden måste redan
nu börja följa den här strategin. Det är viktigt att jordbruket och landsbygden lyfts fram i
strategin. Vi måste fortsätta sträva efter att uppfylla sammanhållningsmålen, och skapa
synergieffekter mellan sammanhållningspolitiken och politiken inom andra områden.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi röstade emot resolutionen eftersom den
inte tar upp huvudorsakerna till arbetslöshet, otrygga anställningar och fattigdom och
eftersom de förslag som på nytt lades fram i kammaren förkastades. Dessa förslag var bland
annat följande:

– Kommissionen bör erkänna att det är nödvändigt att ändra den nuvarande
markoekonomiska politiken genom att lägga stabilitets- och tillväxtpakten åt sidan och
stoppa privatiserings- och liberaliseringsprocesserna för att i stället prioritera att skapa
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kvalitetsarbeten med rättigheter för alla arbetstagare och bättre löner, minska
fattigdomsnivåerna och öka den sociala integrationen och framstegen.

– Svartarbete bör motverkas genom strängare kontroll via inspektioner på arbetsplatserna
samt skatteåtgärder för personer med låga inkomster.

– Rådet bör komma överens om en kompromiss på EU-nivå för att avskaffa hemlöshet
senast 2015 och förbereda integrerade politiska åtgärder som garanterar att alla får tillgång
till kvalitetsbostäder till överkomligt pris med tillräcklig energitillförsel.

Vårt förslag om att jämställdhet mellan kvinnor och män skulle tas in i ett nytt direktiv
förkastades också. I förslaget förespråkade vi att medlemsstaterna ska öka sysselsättningen
bland kvinnor, samtidigt som man till fullo respekterar kvinnors rättigheter och avskaffar
alla ojämlikheter genom särskilda jämställdhetsmål, jämställdhetsinriktad integrering och
särskilda politiska åtgärder.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) I ett läge då arbetslösheten inom EU är uppe
i 9,8 procent, och arbetsmarknadssituationen fortsätter att förvärras, i ett läge då den
ekonomiska krisen ännu inte har fått fullt genomslag, måste EU genomföra en ambitiös
europeisk sysselsättningsstrategi. Europaparlamentet har därför som ett led i Europa
2020-strategin antagit riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik: tio riktlinjer
om sysselsättningsskapande åtgärder, kvalitet i arbetet, ungdomsarbetslöshet, åtgärder för
att anställa personer som tillhör svaga grupper, bekämpning av socialt utanförskap och
vikten av att använda Europeiska socialfonden på bästa sätt. Detta är visserligen mycket
ambitiösa mål, men de är först och främst riktlinjer som nu och i framtiden måste
genomföras av medlemsstaterna, och ett kraftfullt budskap från Europaparlamentet till
medlemsstaterna, i ett läge då sysselsättningen är den viktigaste frågan och den största
källan till oro för våra medborgare.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för Őry-betänkandet om riktlinjer
för medlemsstaternas sysselsättningspolitik inom ramen för Europa 2020-strategin. I
texten läggs stor vikt vid behovet av att prioritera kampen mot arbetslöshet mot bakgrund
av den ekonomiska och sociala krisen. Flera frågor lyfts fram: sysselsättningsgraden måste
upp till 75 procent i hela unionen inom de närmaste tio åren, och särskilda satsningar
måste göras på de svagaste grupperna på arbetsmarknaden: ungdomar, äldre, okvalificerade
kvinnor, människor med funktionshinder och människor med invandrarbakgrund, eftersom
de drabbas av anställnings- och sysselsättningsrelaterad diskriminering. Texten återknyter
också till de grundläggande begreppen arbete under anständiga villkor och
fattigdomsbekämpning.

Małgorzata Handzlik (PPE),    skriftlig. – (PL) Riktlinjerna för sysselsättningspolitiken
under de kommande tio åren visar att tjänstesektorn kommer att bli ett av de områden där
de flesta arbetstillfällena skapas. Om dessa arbeten ska kunna skapas måste det finnas
gynnsamma förutsättningar för företagen i fråga om de tjänster de erbjuder, även för
gränsöverskridande tjänster. Jag vill därför betona att tjänstedirektivet kan stödja
sysselsättningspolitiken om införlivandet av direktivet i medlemsstaterna förbättras.

Direktivet skapar nya möjligheter för företagen, men om det tillämpas väl kommer det
också att få en positiv effekt på arbetsmarknaden. Jag stöder därför de förslag som antagits
i betänkandet. Tjänstesektorn kommer att behöva rörliga arbetstagare som har lämpliga
förutsättningar och kvalifikationer och därför behövs det förändringar av
utbildningssystemen och sysselsättningspolitiken.
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Elie Hoarau (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för detta betänkande. Som vald
företrädare för en utomeuropeisk region är jag mer än van vid politik för att främja
sysselsättning och bekämpa fattigdom, eftersom de franska utomeuropeiska departementen
har de lägsta sysselsättningsnivåerna i Frankrike (t.ex. 43,9 procent i Réunion jämfört med
62,3 procent för samtliga EU-medlemsstater).

Höjningen av 2014 års nivå med 10 procent till 75 procent 2020 är något som jag alltid
har kämpat för, särskilt eftersom det främst är inriktat på ungdomar i svårighet, på kvinnor
och på personer med funktionsnedsättningar. I förslaget tar man även upp fattigdom och
målet är att minska antalet medborgare som lever under fattigdomsgränsen med 25 procent.
Dessa mål bör mobilisera alla sociala och politiska krafter både i Frankrike och i EU så att
staten kan tillföra de nödvändiga resurserna för att uppnå dem enligt den fastställda
tidsplanen.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig.  −  (EN) Jag stöder detta samråd eftersom jag anser att det är
mycket viktigt för EU:s medlemsstater att se till att människor under fattigdomsgränsen
får rimliga minimiinkomster. Det är också viktigt att ta varje tillfälle att stärka
bestämmelserna om likabehandling och lika lön för lika arbete.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Den nuvarande ekonomiska krisen är den huvudfaktor
vi måste beakta när vi talar om nya riktlinjer för sysselsättningen 2020, eftersom den
kommer att få en mycket stor inverkan på arbetsmarknaden under kommande år. Även
om vissa uppgifter pekar på en återhämtning inom vissa branscher i EU, är den ekonomiska
situationen i den stora majoriteten av medlemsländer fortfarande mycket skör.

Å andra sidan har den nuvarande krisen ännu inte fått fullt genomslag på arbetslöshetens
område, och ytterligare många tusen personer kommer att förlora sina jobb till följd av
det. Det betyder att vi står inför följande stora utmaningar: demografiska förändringar,
globalisering och användning av ny teknik, däribland koldioxidsnål teknik. Därför får EU:s
sysselsättningsstrategi inför nästa decennium inte bara betona de mest akuta problemen
som uppstår ur krisen, utan också de problem som kommer att uppstå på medellång och
lång sikt. Därför har jag röstat som jag har gjort.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jag instämmer helt med föredraganden Csaba
Őry, och därför stödde jag denna lagstiftningsresolution. Jag välkomnar särskilt rådets
ändringsförslag nr 12, där rådet konstaterar att det är viktigt att motverka företeelser som
bromsar upp den ekonomiska tillväxten, bland annat byråkratiska bördor och höga skatter.
Jag kan inte minnas att Europaparlamentet någon gång tidigare har talat om byråkratiska
bördor och höga skatter.

Det är få människor som tänker på att irrationella och ologiska skatter kan göra vilket
ekonomiskt system som helst ineffektivt. I ett land som Lettland har skattesystemet i dag
lett till en kris. På grund av ett byråkratiskt och defekt skattesystem har Lettland förlorat
över 10 miljarder euro. Jag stödde lagstiftningsresolutionen i hopp om att det kommer att
vara inledningen till den viktiga uppgiften att optimera skatterna inom EU:s territorium.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Sysselsättningspolitiken är viktig både för ekonomin
och för den sociala freden. Det är därför i varje lands intresse att fatta sina egna beslut om
lämpliga åtgärder. Den stora variationen mellan de olika medlemsstaterna gör det dock
omöjligt med ett standardiserat åtgärdspaket. I vissa medlemsstaterna som Polen, Malta
och Ungern, som för närvarande har en sysselsättningsgrad under 60 procent, är en nivå
på 75 procent en ren fantasi. Även för Österrike som har en sysselsättningsgrad på ungefär
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70 procent är det tveksamt om en högre sysselsättningsgrad är förenligt med valfriheten
att ta hand om uppväxande barn eller med skyddet av de inhemska arbetstagarna mot
lönedumpning från billig utländsk arbetskraft. Av dessa skäl beslutade jag mig för att rösta
mot betänkandet.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. − (DE) Föreställningen att det är möjligt att bekämpa
arbetslöshet effektivt i en ultraliberal union är en chimär. Därför har jag röstat mot
Csaba Őrys betänkande.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för Őry-betänkandet eftersom jag
stöder angreppssättet och det avslutande budskapet.

I förslaget betonas vikten av att öka antalet förvärvsarbetande, för att bidra till att pressa
ner den strukturella arbetslösheten, och särskilt uppmärksamma livslångt lärande.
Utbildningen ges en nyckelroll, genom förbättringar i nuvarande utbildningssystem och
åtgärder för att uppmuntra ungdomar att läsa vidare. Under kommande år kommer vi att
se många nya satsningar för att främja social integration och kampen mot fattigdom mer
effektivt.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Den 27 april 2010 lade kommissionen fram ett
förslag om integrerade riktlinjerna för Europa 2020, där ramarna drogs upp för den nya
strategin och för de reformer som ska genomföras av medlemsstaterna.

De nya sysselsättningsriktlinjerna i 2020-strategin diskuteras mitt under en ekonomisk
kris som utan tvekan kommer att få djupgående konsekvenser på arbetsmarknaden under
flera år framåt. Trots vissa uppmuntrande tecken på att tillväxten är på väg tillbaka, är
ekonomin fortfarande svag i de flesta medlemsstater. Krisens direkta effekter på
arbetslösheten har således ännu inte helt erfarits. Följaktligen måste alla insatser göras för
att trygga en hållbar återhämtning och förstärka möjligheterna att skapa sysselsättning i
de europeiska ekonomierna, samt hjälpa människor till arbete.

Det är därför mycket viktigt att man i en europeisk sysselsättningsstrategi under det nästa
decenniet tar itu med och hittar en balans mellan de överhängande och omedelbara problem
som är en följd av krisen och problem på medellång och lång sikt.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Som ett led i EU:s 2020-strategi har Rumänien
tillsammans med övriga medlemsstater åtagit sig att uppnå en sysselsättningsgrad på 75
procent fram till 2020. Detta generella mål innebär att Rumänien ska uppnå en
sysselsättningsgrad på 69–70 procent till 2020. Jag måste nämna att sysselsättningsgraden
i Rumänien var 63,6 procent 2010 och EU-genomsnittet var 67,4 procent.

Mot denna bakgrund uppmanar jag medlemsstaterna att utarbeta reformprogram som
bidrar till att

– öka deltagandet på arbetsmarknaden genom politiska åtgärder som främjar jämställdhet
och lika lön, med målet att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor till 0–5
procent senast 2020,

– öka sysselsättningsgraden via åtgärder som uppmuntrar deltagande i arbetslivet, särskilt
för etniska minoriteter, inbegripet romer,

– anta stränga åtgärder för att motverka en ekonomi som bygger på svartarbete, vilket har
många negativa effekter på den europeiska arbetsmarknaden, i stället för att främja åtgärder
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som är inriktade enbart på att skydda arbetskraften på medlemsstaterna inhemska
marknader,

– öppna arbetsmarknaderna helt för arbetstagare från de nya medlemsstaterna.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Eftersom den ekonomiska krisens fulla effekter
på arbetslöshetsnivåerna ännu inte helt har erfarits, är det viktigt att föra en ambitiös
europeisk sysselsättningspolitik.

Jag håller med om det mål som rådet har satt upp för att öka sysselsättningsgraden till 75
procent av den europeiska befolkningen från och med nu och fram till 2020, men mer
behöver göras. Vi skulle t.ex. kunna sätta upp ett mål för att öka sysselsättningsgraden i
de mer sårbara grupperna, t.ex. ungdomar mellan 15 och 25 år, äldre arbetstagare,
yrkesarbetande kvinnor utan yrkesutbildning eller personer med funktionshinder. Eller så
skulle vi kunna ytterligare minska andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid till under
10 procent.

Vidare anser jag att särskilda politiska åtgärder bör inriktas på svårigheterna för
långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden och jag uppmanar rådet att
förse sig med medel för att minska detta med minst 10 procent under de närmaste tio åren.
För att uppnå det så som föreslås i Csaba Őrys betänkande måste minst 25 procent av alla
långtidsarbetslösa delta i aktiva arbetsmarknadsåtgärder i form av fortbildning, utbildning
och/eller omställning till nytt arbete.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Det betänkande som antogs i dag
är ett riktmärke för EU:s sysselsättningspolitiska riktlinjer. Parlamentsledamöterna har
röstat för att för första gången ta med en ordentlig social komponent i riktlinjerna, bland
annat åtgärder för att ta itu med fattigdomen och fattiga arbetstagare, samt att angripa
ungdomsarbetslösheten och integrera marginaliserade och sårbara grupper på
arbetsmarknaden. EU-regeringarna och det belgiska EU-ordförandeskapet måste lyssna
på det budskap som i dag har framförts av Europaparlamentet och åta sig att göra sin
sysselsättningspolitik mer socialt integrerande.

De nationella regeringarna måste framför allt hörsamma parlamentets krav på åtgärder
för att förbättra balansen mellan arbete och övriga livet samt jämställdhet. Det krävs stora
insatser i detta avseende för att öka kvinnors deltagande i arbetslivet till 75 procent fram
till 2020.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Det betänkande som antagits i dag är ett viktigt
instrument för att främja en ny sysselsättningspolitik inom ramen för Europa
2020-strategin.

Det är viktigt att betona att man i texten efterlyser att medlemsstaterna vidtar beslutsamma
åtgärder för att höja sysselsättningsnivåerna, och särskilt för att främja rörligheten bland
unga människor. Målet att skapa nya och bättre arbeten, minska arbetslösheten och höja
sysselsättningsgraden i den arbetsföra befolkningen till 75 procent måste vara det mål som
ska uppnås under de närmaste åren. Befolkningen i arbetsför ålder måste stå i fokus för all
EU:s politik för ekonomisk utveckling. Utan arbete kommer alla planer för framtiden –
som att resa, köpa en bostad eller skaffa sig barn – att bli en önskedröm som knappast
kommer att infrias.
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Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi kan inte instämma i detta betänkande eftersom
syftet är att främja genomförandet av åtgärder för att göra det lättare för vissa grupper att
få arbete, särskilt romerna.

Vi kan inte acceptera att vi i stället för att försvara rättigheterna för dem som lever i sitt
eget land ska underlätta för människor som i många fall bara är besökare. I kristider måste
varje stat självklart underlätta för sina egna medborgare, kanske med projekt inriktade på
dem som är i svårigheter eller utan arbete.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jag stödde betänkandet om riktlinjer för
sysselsättningspolitiken i medlemsstaterna: Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa
2020. Eftersom arbetslösheten inom EU ligger på 9,6 procent är det absolut nödvändigt
att intensifiera och rationalisera sysselsättningspolitiken för att skapa nya arbeten. I Polen
har tusentals människor som nu har arbete dragit nytta av EU-stöd. De pengar som är
tillgängliga för detta ändamål används inte alltid på ett förnuftigt sätt. Bristen på ordentligt
specificerade riktlinjer innebär att många projekt genomförs på ad hoc-basis. Följden är att
utbildningar inte alltid är anpassade till den verkliga situationen och att en del personer
ofta deltar flera gånger om. Därför stöder jag kommissionens initiativ på detta område.
Dessa riktlinjer som utvecklats under krisen kommer att sättas på prov under de närmaste
åren. Riktlinjerna kommer att vara avgörande för om EU tar sig ur krisen och om de nya
arbeten som skapas uppfyller arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov.

Det är också viktigt att övervaka riktlinjernas effektivitet genom att samla in särskild statistik
om effektiviteten i de åtgärder som vidtas på grundval av riktlinjerna. Endast på detta sätt
kommer vi att se vilket inflytande EU:s ekonomiska resurser verkligen har på minskandet
av arbetslösheten i EU. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt att genomföra eventuella
ändringar som är nödvändiga på området. Jag vädjar också om att särskilt vikt ska fästas
vid att stödja rörlighet och sysselsättning för kvinnor, unga personer, äldre personer och
personer med funktionshinder.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Trots vissa uppmuntrande signaler som tyder
på ny tillväxt är det ekonomiska läget fortfarande svagt. EU måste därför trygga en hållbar
återhämtning, förstärka de europeiska ekonomiernas potential att skapa arbeten och hjälpa
människor att få arbete. Rådet i betänkandet om sysselsättningsriktlinjer är tydligt: fler
kvinnor, fler äldre och yngre människor i arbete, minskad fattigdom och bättre utbildning.
Detta är vad EU vill uppnå fram till 2020. Därför ger jag betänkandet mitt stöd. Det
innehåller riktlinjer som kommer att göra det möjligt för människor att kombinera arbete
och vårdansvar på ett bättre sätt, t.ex. via flexibla arbetstider och tillgång till barnomsorg.
Detta är en konkret politik och en politik som kommer att hjälpa kvinnor att komma ut
på arbetsmarknaden. Parlamentet vill också att länderna i EU ska förbättra sina sociala
trygghetssystem och säkra en anständig inkomst så att fattigdomen kan minska och
människor upptäcker att det lönar sig att arbeta. Slutligen kommer eftersträvandet av
målen i sammanhållningspolitiken att undanröja de socioekonomiska skillnaderna mellan
medlemsstater och regioner. Om kommissionen sedan rigoröst ser till att medlemsstaterna
verkligen bygger sin politik på riktlinjerna, kommer EU:s planer för 2020 inte att vara bara
tomma ord.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Diskussionen om de nya riktlinjerna för
sysselsättning 2020 kommer vid en tidpunkt då tusentals familjer överallt i Europa drabbas
av tragisk arbetslöshet som en del av den ekonomiska krisen. Dessa riktlinjer inom ramen
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för Europa 2020-strategin omfattar både allmänna riktlinjer för ekonomisk politik och
sysselsättningspolitik.

Det betänkande som vi röstade om i dag, och som jag stödde, ligger i linje med Europeiska
kommissionens förslag, även om föredraganden har sett till att riktlinjerna är tydliga och
användbara för medlemsstaterna när de utarbetar sin politik. Främjandet av sysselsättning
ska komma automatiskt genom ekonomisk tillväxt, företagens och arbetstagarnas
anpassning till nya situationer, uppnåendet av höga utbildningsnivåer, särskilt bland yngre,
fortbildning som tillgodoser företagens behov och engagerande av arbetsmarknadens
parter i alla dessa processer.

Detta är vad föredraganden har försökt att göra genom att fastställa mål för att öka och
förbättra sysselsättningen, öka utbildningsnivåerna, förena arbete och familjeliv, samt
minska antalet studerande som lämnar skolan i förtid och den andel av befolkningen som
lever i fattigdom.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Kommissionens riktlinjer om sysselsättning
och det relaterade betänkandet utgör en del av EU:s gräsrotsfientliga strategi: Europa
2020-strategin och dess ”integrerade riktlinjer”. De bildar en sammanhållen ram för EU:s
arbetstagarfientliga politik som redan har börjat genomföras och som ska främjas på ett
ännu mer beslutsamt och samordnat sätt i alla EU-medlemsstater.

De är inriktade på monopolkapitlets ansträngningar att sänka lönerna till lägsta möjliga
nivåer som en förutsättning för att trygga sina vinster under den rådande kapitalistiska
krisen. För att uppnå detta mål främjar EU, borgerliga regeringar och kapitalets politiska
krafter i medlemsstaterna och i Europaparlamentet öppet följande sysselsättningsriktlinjer:
ett längre arbetsliv, en höjd pensionsålder, med det demografiska åldrandet och ”livskraften”
för de nationella försäkringssystemen som förevändning, ”flexicurity” och flexibla, tillfälliga,
deltidsarbeten som norm och sopar därmed bort alla hävdvunna arbetstagarrättigheter,
antagandet av ett utbildningssystem för att utbilda anställningsbara arbetstagare för att
tillgodose kapitalets behov, en pool av billiga forskare/avlönade intellektuella för företag
och ett nytt nätverk för extrema fall av fattigdom på gränsen till armod, för att förhindra
sociala oroligheter som uppkommer av brutal exploatering.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Mina damer och herrar! I betänkandet
konstateras helt riktigt vikten av att höja sysselsättningsgraden och öka deltagandet på
arbetsmarknaden. Det är viktigt både för vår ekonomi och för vårt samhälle. Det är också
viktigt att inte offra kvaliteten för kvantiteten genom att underlåta att ta itu med de fattiga
arbetandes situation på nationell nivå eller EU-nivå. Det är en stor grupp som arbetar men
vars disponibla inkomst inte räcker för att de ska undgå fattigdom. Den ekonomiska
lågkonjunkturen har gjort detta till ett problem för hela Europa och läget är särskilt svårt
i Litauen.

Dessa tendenser avspeglas mycket väl i arbetstagarnas minimilöner och de utbredda
lönesänkningarna som en sträng åtstramningsåtgärd. Människor utan högre utbildning
är särskilt sårbara. Enligt EU-statistik är risken för fattigdom för en arbetande person utan
högre utbildning 16 procent – dubbla genomsnittet i Litauen och åtta gånger högre än för
en anställd med universitetsutbildning. Tyvärr är detta gap mycket större i Litauen än någon
annanstans i Europeiska unionen. Frågan om fattigdom i den arbetande befolkningen har
inte diskuterats tillräckligt av medlemsstaterna, och inte heller i mitt land. Vi behöver fler
undersökningar av problemet och särskilda åtgärder för att minska fattigdomen bland
arbetande personer.
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Resolutionsförslag RC-B7-0494/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för det gemensamma förslaget till
resolution om läget för de mänskliga rättigheterna i Iran. Jag gjorde detta eftersom jag anser
att domen mot Sakineh Ashtiani att dödas genom stening är ett klart brott mot Irans
internationella skyldigheter. Oavsett omständigheterna kan aldrig straff av detta slag vara
berättigat eller acceptabelt. Tortyr, olagligt frihetsberövande, fysiskt och sexuellt våld och
straffrihet för statstjänstemän fortsätter att vara vanligt i många länder. Detta väcker
allvarliga tvivel om opartiskheten och öppenheten i domstolsförfarandena på dessa ställen.
Den fortsatta förföljelsen av etniska och religiösa minoriteter kombinerat med den
kvarstående kriminaliseringen av frivilliga sexuella relationer mellan vuxna är oacceptabel.

I denna situation är det upp till oss, de europeiska försvararna av de mänskliga rättigheter
och demokratiska värden som utgör grunden för våra institutioner, att utöva alla tänkbara
påtryckningar mot de iranska myndigheterna att ompröva processer av detta slag. Dessa
påtryckningar har redan burit frukt, eftersom den iranska regeringen har tillkännagett att
den har skjutit upp verkställandet av Sakineh Ashtianis dom att bli stenad till döds. Jag
måste därför prisa det mod som alla iranska män och kvinnor uppvisar som kämpar för
att försvara sina grundläggande friheter.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Europaparlamentet har skyndat
sig att förklara sitt stöd för de imperialistiska planerna i Mellanöstern och för de öppna
militära hoten från Israel, Förenta staterna och Nato mot Iran. Med det barbariska
dödsstraffet genom stening mot Sakineh Mohammad-Ashtiani och den oacceptabla
förföljelsen av gräsrotsrörelsen som förevändning har alla politiska grupper i
Europaparlamentet i en sällsynt uppvisning av enhällighet antagit en resolution om att
trappa upp de imperialistiska ingripandena i Iran. Det grekiska kommunistpartiet stödde
inte resolutionen eftersom den inte har något att göra med den solidaritet som behövs i
arbetarklassens kamp mot den reaktionära och tillbakasträvande regimen, som tvärtom
kommer att bli starkare av sanktionerna och sådana resolutioner. Det är talande att beslutet
om debatten i Europaparlamentet fattades omedelbart efter det att den israeliska ambassaden
gjort framställningar i Bryssel om att parlamentet inte skulle ta upp kränkningar av de
mänskliga rättigheterna i Israel och i stället vända sin uppmärksamhet mot Iran.

Europaparlamentets känslighet i fråga om de mänskliga rättigheterna är ett fikonlöv för
EU:s aggressiva utrikespolitik och dess brott mot arbetstagare, invandrare och befolkningar.
Kampen mot Nato, EU och imperialistiska unioner blir allt mer nödvändig om människor
ska kunna erövra rättigheter och friheter och bestämma över sitt eget öde.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Sakineh Mohammadi Ashtiani, en 43-årig iransk
kvinna, riskerar att stenas till döds för otrohet och för anstiftan till mordet på hennes före
detta make. Som parlamentsledamot och ordförande i föreningen Femmes au Centre (kvinnor
i mitten), är jag djupt upprörd över den här domen, som alla anser vara godtycklig. Domen
kränker nämligen de mest grundläggande mänskliga rättigheterna: den respekterar inte
rätten till försvar och mänsklig värdighet. Än i dag existerar det i vissa länder två typer av
rättvisa, sida vid sida: kvinnor döms och torteras i strid med deras grundläggande rättigheter,
av män som sitter på all makt. Det gläder mig att parlamentets resolution med krav på att
den iranska regeringen ska ändra uppfattning om den här domen antogs i det närmaste
enhälligt, eftersom den på så vis får avsevärd slagkraft. Vi förväntar oss nu konkreta framsteg
vad gäller mänskliga rättigheter i Iran.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig.  −  (LT) Jag röstade ja till den här resolutionen. Iran
fortsätter att vara det land i världen som genomför flest avrättningar per år. Jag stöder
därför eftertryckligen Europaparlamentets ståndpunkt som starkt fördömer dödsstraff och
uppmanar de iranska myndigheterna att avskaffa användningen av dödsstraff, förbjuda
alla former av tortyr och andra grymma, omänskliga och förnedrande behandlingar samt
sätta stopp för förföljelserna mot människorättsförsvarare. Jag stöder Europeiska unionens
mål att främja mänskliga rättigheter världen över och genomförandet av stödprogram
inom området, exempelvis det EU-finansierade instrumentet för demokrati och mänskliga
rättigheter. Instrumentet har en budget på 1,1 miljarder euro för 2007–2013 och syftar
till att se till att mänskliga rättigheter och demokrati respekteras världen över. Tillsammans
med andra internationella organisationer måste därför kommissionen och rådet fortsätta
att aktivt förbereda ytterligare stödinstrument för att aktivt försvara Irans
människorättsaktivister.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Jag ger den gemensamma resolutionen mitt fulla
stöd som politisk företrädare men ännu mer som kvinna. Dagens Iran är ett land som
symboliserar den radikala islamismens våld och fanatism mot kvinnor och deras
grundläggande rättigheter. Med denna resolution uppmanar vi med rätta den islamiska
republiken och dess ledare att respektera internationella konventioner om de mänskliga
rättigheterna, som Iran är rättsligt förpliktat att respektera. Fallet Sakineh tillsammans med
andra fall som nämns i den text som vi har röstat för bekräftar att Teheran i dag inte bara
befinner sig i fullständig opposition till moderna politiska och kulturella värden, utan även
placerar sig själv på ett olagligt plan när det gäller internationella normer genom att
underlåta att följa bindande avtal om ratificeringen av barnkonventionen och den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Resolutionen
är bestämd, med rätta bestämd, vid en tidpunkt då vi bör låta Iran känna hela den styrka
och tryck som denna institution kan prestera så att den internationella rörelsen för att
förhindra att den islamska republikens skarprättare uppnår sin önskade effekt. Jag röstade
därför avgjort för.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Världssamfundet har vunnit en liten
seger och erbjudit ännu en strimma av hopp för den kvinna i Iran som dömts till döden
genom den barbariska metoden stening. Verkställandet av domen har tillfälligt uppskjutits,
men det är till sist meningslöst. Det är därför som alla ansträngningar från medlemmarna
av världssamfundet måste fortsätta med målet att få dödsstraffet avskaffat i länder som
Iran, där människors liv sätts på spel av depraverade, ålderdomliga lagar.

Europeiska unionen måste fortsätta att fördöma och utöva påtryckningar på stater där det
inte finns någon respekt för människolivet och där de mänskliga rättigheterna inte betyder
något. Det finns människor i Iran som riskerar sitt liv och sin personliga säkerhet varje dag
genom att kämpa för större frihet och mer demokratiska rättigheter. Internationella
organisationer och organ visar sitt stöd för dessa människor. Men när man står inför en
förtryckarregim som är fångad i en förgången tid som den i Teheran, kommer kampen att
bli svår och utdragen. Ingen ska behöva betala med sin frihet på grund av att de öppet
uttryckt sina åsikter om en regim eller om vissa ledare. Europeiska unionen måste engagera
sig aktivt i sin roll som exportör av frihet och respekt för befolkningen och dess rättigheter.

Andrew Henry William Brons (NI),    skriftlig. – (EN) Jag avstod från att rösta om detta
förslag. Jag röstade dock för ECR:s förslag B7-0499/2010. Självklart instämmer jag i
uppfattningen att stening till döds (eller varje annat dödsstraff) för äktenskapsbrott är
fullständigt oacceptabelt även för muslimska länder som kanske vill förbjuda sådant
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beteende i lag. Jag är visserligen inte för att använda straffrätten till att förstärka det
moraliska beteendet mellan vuxna som gett sitt samtycke, men jag respekterar andra länders
rätt att ha en annan uppfattning så länge som de inte använder oproportionerliga och
ociviliserade straff. Jag är också oroad över användningen av strafflagen mot politiska
meningsmotståndare, oavsett om det är Iran eller länder i EU som gör sig skyldiga till detta.

Alla som åtalats för allvarliga brott bör ha rätt till rättslig företrädare och åtgärder bör
vidtas för att skydda mot otillbörligt uppträdande av polisen före rättegången. Jag anser
inte att det är EU:s uppgift att tala om för Iran att landet inte får använda dödsstraff under
några omständigheter. Om inte detta förslag ska motverka sitt syfte måste det vara väl
avvägt och vädja till reformvänliga medlemmar av ett mycket konservativt samhälle. Detta
förslag kommer att förolämpa även reformvänliga iranier.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Sakineh Ashtiani ger Irans avrättningar
ett ansikte och är en symbol för landets orättvisa rättsliga förfaranden och kränkningar av
grundläggande rättigheter. Jag vill sälla mig till de internationella solidaritetsrörelser som
kräver att dödsdomen ska upphävas och att Sakineh Ashtiani omedelbart ska friges. Att
kräva hennes frihet är också att kämpa för kvinnors lika rättigheter, yttrandefrihet och rätt
att aktivt delta i ett fritt samhälle. Jag stöder helhjärtat kampen mot diskriminering och i
synnerhet de iranska kvinnornas sak, och jag vill betona Sakineh Ashtianis roll i frontlinjen
för kampen för demokrati, jämställdhet och rättigheter i Iran. De iranska kvinnornas mod
och beslutsamhet är en inspirationskälla för oss alla.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Den teokratiska diktaturen i Iran utsår hat och
predikar intolerans. Dess provocerande retorik för att utplåna Israel och dess
kärnvapenprogram, som kvarstår utan kontroll eller internationell övervakning, utgör hot
mot världsfreden. De islamiska domstolarna tillämpar barbariska lagar som i sig själva är
en förnekelse av rättvisan, försätter kvinnor i en situation som är praktiskt taget slaveri.

Tyvärr är fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani inte unikt och vi måste stödja alla andra
kvinnor som dömts till döden utan respekt för människovärdet, kvinnors rättigheter och
de mänskliga rättigheterna. Jag vill återigen bekräfta mitt motstånd mot dödsstraff och
uppmanar de iranska myndigheterna att i enlighet med FN-resolutionerna 62/149 och
63/138 förklara ett moratorium för avrättningar i väntan på att dödsstraffet ska avskaffas.
Jag fördömer gripandet av Zahra Bahrami och vädjar om att hon omedelbart ska släppas.
Hon är nederländsk medborgare och hade rest till Iran för att besöka sin familj och greps
under demonstrationerna i Achoura den 27 december 2009 och har tvingats att göra
tv-sända bekännelser där hon medger de anklagelser som riktas mot henne.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för den gemensamma resolutionen om
mänskliga rättigheter i Iran, som jag stödde, eftersom jag anser att det är etiskt viktigt att
utöva påtryckningar på de iranska myndigheterna för att få dem att avstå från att begå
detta fruktansvärda brott. Jag är stolt över att vara född i det land som tog ledningen i
avskaffandet av dödsstraffet. Sakineh Mohammadi-Ashtiani har inte begått något brott
och ändå har hon gripits och dömts till döden genom stening och förödmjukas och piskas
ständigt. Jag vill framföra min djupt kända oro över de ständiga rapporterna om de iranska
myndigheternas förföljelse av politiska motståndare och förespråkare av de mänskliga
rättigheterna, särskilt kvinnor och unga studenter. Detta är ett klart brott mot FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och ett missbruk av den rättsliga behörigheten.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Omotiverat och oproportionerligt våld upprör inte
bara våra europeiska känslor utan är ett direkt angrepp mot alla värden och rättigheter
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som har sitt ursprung i västvärlden och som tack och lov är en del av världsarvet. Bland
dessa fall framträder de som gäller våld mot kvinnor som i vissa samhällen ofta används
som vapen eller krigsbyte, som dekorativa föremål eller som varelser utan rättigheter eller
som en möjlighet att handla självsvåldigt, och som är dömda att vara en avvikande och
försvarslös minoritet.

Tyvärr finns det fortfarande stater och länder som framhärdar i att godkänna förfärliga
förfaranden mot kvinnor och utkräva grymma, brutala och klart oproportionerliga straff
mot dem. Detta ger näring åt kulturer som förtrycker, nedvärderar och förödmjukar kvinnor
helt enkelt för att de är vad de är. Just därför att jag tror på att män och kvinnor kompletterar
varandra på grundval av sina naturliga skillnader och lika rättigheter kan jag inte annat än
fördöma dessa föraktliga förfaranden i starkast möjliga ordalag.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi är emot dödsstraff i alla länder, oavsett
om det är Förenta staterna, Iran eller andra länder i världen. Vi är emot alla former av tortyr,
oavsett var de äger rum, inklusive Iran och CIA-kontrollerade fängelser. Vi vädjar till Iran
att skona Sakineh Ashtianis liv och stoppa steningen av kvinnor, ungdomar och andra. Vi
röstade därför för resolutionen.

Vi vill framhålla att i kampen för respekt för demokrati i Iran, försvarandet av rättigheterna
för dem som fortsätter att kämpa för social rättvisa, framsteg och demokrati i detta land
får detta inte under några omständigheter användas mot Irans suveränitet, territoriella
okränkbarhet och dess rätt att bestämma om sin framtid. Än mindre kan det användas för
att berättiga ingrepp och inblandning utan respekt för landets territoriella suveränitet.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Död genom stening borde aldrig
accepteras eller stödjas. Jag uppmanar de iranska myndigheterna att upphäva det straff
som Sakineh Mohammadi-Ashtiani dömts till och ompröva fallet.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) Det är fortfarande tre
månader kvar till slutet av 2010, och rättsväsendet i Islamiska republiken Iran har i år
lyckats avkunna 2 000 dödsdomar. Med det optimistiska antagandet att inga fler sådana
domar avkunnas under det sista kvartalet, och också att vi känner till alla sådana domar,
innebär detta att fem iranier varje dag får veta att de snart kommer att mista livet. På
morgonen kan det vara Sakineh Mohammadi-Ashtiani, som 2006 dömdes till döden
genom stening för äktenskapsbrott. Vid middagstid kan det vara Mohammad Mostafaeis
tur, den människorättsförsvarare som flydde från Iran av rädsla för gripande och förtryck.
På eftermiddagen kan nästa offer för den iranska regimen vara Nasrin Sotoudeh, som
kämpar för en minskning av antalet dödsdomar mot minderåriga, och på kvällen är nästa
person som grips den nederländska medborgaren Zahra Bahrami för att hon deltagit i en
gatudemonstration.

Slutligen och för det femte kan de iranska myndigheterna ta sitt nästa offer – okänd för
oss – under en hemlig nattlig räd.

Därför begär vi ovillkorligen att dödsstraffet ska avskaffas i Iran, att Sakineh
Mohammadi-Ashtianis dödsstraff genom stening ska upphävas och att Zahra Bahrami ska
friges. Vi vill också framhålla att Iran har undertecknat den internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter vars artikel 18 lyder: ”Envar har rätt till
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för resolutionen om mänskliga
rättigheter i Iran, i synnerhet vad gäller fallen med Sakineh Mohammadi Ashtiani och
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Zahra Bahrami, eftersom dessa kvinnors situation är så tragisk.
Sakineh Mohammadi Ashtiani, som dömts till döden av Irans regering, hotas varje dag av
avrättning genom den extremt barbariska metoden stening. Vilket land kan på 2000-talet
skriva svart på vitt i sin strafflag hur stora stenarna ska vara som kastas på en dömd fånge
så att fången dör? Namnet på det landet är Iran. Det internationella politiska samfundet
har genom sitt engagemang kunnat förhindra stening de senaste åren, och det är också
enda vägen att tvinga Irans regering att vika sig. Som politiker, medborgare och människor
har vi en plikt att förhindra vad som inte kan beskrivas som något annat än ett mord.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    skriftlig. – (FI) Jag röstade för resolutionsförslaget RCB7-
0494/2010 om läget för de mänskliga rättigheterna i Iran eftersom jag anser att Europeiska
unionen måste göra klart för världen att ett människovärdigt liv, politiska rättigheter och
rättvis behandling är grundläggande för alla, oavsett i vilket land de råkar vara födda i. Efter
att ha läst resolutionen bör alla med ett gott samvete kunna se varför ämnet väcker så starka
känslor i Europa, och därför anser jag inte att det är nödvändigt börja ta isär det i denna
översyn.

Även om detta för ögonblicket är ett patentexempel på dåliga mänskliga rättigheter som
borde tjäna som en varning för alla, får situationen i Iran inte tillåta oss att bortse från att
det finns liknande och ännu allvarligare problem nästan överallt i tredje världen. Framför
allt förekommer det ett särskilt systematiskt förtryck i stor skala i regioner som berörs av
sharialag.

Jag är medveten om att EU:s och västvärldens ståndpunkt har varit allmänt känd sedan en
tid, dock utan att några påtagliga framsteg har gjorts i frågan. Därför anser jag att det är
viktigt att Europeiska unionen fortsätter att utöva påtryckningar på Iran och andra
problemländer när det gäller frågor om de mänskliga rättigheterna i framtiden.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Det som pågår inom området för mänskliga rättigheter
i Iran är helt förkastligt och EU kan inte, som en organisation som försvarar mänskliga
rättigheter världen över, förhålla sig likgiltig, utan måste fullt ut visa sin avsky över de olika
dödsdomar genom stening som sedan flera år tillbaka har avkunnats i landet. EU måste
sända en tydlig signal om att sådana metoder är otänkbara i ett land som vill bli respekterat
och upprätthålla normala diplomatiska förbindelser med EU:s alla medlemsstater. Därför
har jag också röstat som jag har gjort.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jag röstade för den gemensamma resolutionen
om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran eftersom jag helhjärtat stöder dess
innehåll. Ahmadinejads diktatur har förflyttat statsskicket och statsmakten i Iran tillbaka
till medeltiden. Vi måste påminna den iranska regimen om att den allmänna förklaringen
om de mänskliga rättigheterna inte bara är vackra ord. Jag röstade för resolutionen eftersom
islamistiska fanatiker inte vill förstå betydelsen av internationell rätt. Vi måste få till stånd
ett avskaffande av dödsstraffet i Iran och rädda Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra
Bahrami ur händerna på de religiösa terrorister som har förvrängt lagen till ett instrument
för att terrorisera sitt eget folk.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för resolutionen i hopp om att detta
barbari ska upphöra och att de mänskliga rättigheterna för kvinnor och män i samma
situation som Sakineh Mohammadi-Ashtiani ska respekteras. Jag vill framhålla att det vi
bevittnar är resultaten av tillämpning av fundamentalistisk islamsk lag, som en del personer
också vill införa i vårt demokratiska Europa.
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Dödsstraff genom stening är faktiskt en form av tortyr. På senare år har hundratals kvinnor
blivit stenade till döds i Iran för äktenskapsbrott och minst 40 personer till väntar i fängelse
på samma öde. För att inte tala om de tusentals kvinnor som grips av politiska skäl och
som ofta torteras och avrättas.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Varje ord som uttalas i kammaren bör vara
en sten som placeras vid fötterna på dem som utför steningen, så att vi bygger en mur av
skam runt dem och utesluter dem från den mänskliga gemenskapen.

Sakineh måste räddas och med henne kvinnor och män världen runt som fortfarande faller
offer för denna barbariska grymhet, som är okänd även bland de vildaste och mest primitiva
djuren. Det är odjuret, det vill säga djävulen, som i dag styr händer och läppar på ovärdiga
ledare och falska heliga män, som den allsmäktige redan har dömt utan någon chans till
benådning. De bör inse att om de inte stoppar nu, är deras tid utmätt och för dem kommer
det aldrig nu eller senare att finnas någon frid.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade ja till förslaget till resolution och det
gläder mig att kammaren i det närmaste enhälligt har uttalat sitt stöd. Vid tillfällen som
dessa visar demokratin sin kraft att övertyga.

Mobiliseringen av människor till stöd för Sakineh över hela Europa och i synnerhet i Italien
bör med eftertryck stödjas och det är min förhoppning att situationen i Iran ska förbättras.
Jag anser att en av parlamentets viktigaste uppgifter är att vara en hoppets fyrbåk för alla
vars mänskliga rättigheter kränks. Jag hoppas att den iranska regimen ska ompröva sin
politik, visa större respekt för kvinnor och inrätta ett mer öppet och mindre medeltida
rättssystem.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Orden räcker ibland inte till när man står inför
barbari, skamliga gärningar och yttersta förakt för de mest grundläggande mänskliga
värden. Inför mörkermännens tunga stenar är det nu en uppgift för världens demokrater
att rädda Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Sedan mullorna återinförde stening 1979 har 300 personer massakrerats – det finns inget
annat ord för det – efter skenrättegångar, för att inte tala om hängningar av minderåriga,
homosexuella och politiska motståndare. Till dessa hör Baha'i-anhängare, vars enda brott
är att de inte har samma religion som makthavarna i Teheran.

Här är således tyngden i våra ord, tyngden i den internationella mobilisering som
Europaparlamentet har anslutit sig till denna eftermiddag. Sakinehs vackra ansikte
förkroppsligar nu kampen för kvinnors rättigheter i Iran och även försvaret av alla offer
för förtrycket.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) I den resolution som vi just har
antagit fördömer vi med eftertryck att den iranska medborgaren Sakineh
Mohammadi-Ashtiani har dömts till döden genom stening. Oavsett vilka gärningar som
hon anklagas för är det omöjligt att berättiga eller acceptera att hon dömts till döden genom
stening. Ledamöterna i detta parlament ber de iranska myndigheterna att ogiltigförklara
domen och ompröva fallet.

I den text som antogs med 658 röster för, 1 emot och 22 nedlagda röster, ber vi också den
iranska regeringen att ompröva fallet Zahra Bahrami och ”omedelbart ger henne tillgång
till advokat och konsulärt bistånd, friger henne eller garanterar henne en korrekt process”.

83Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



Parlamentsledamöterna uppmanar även Teheran att stoppa avrättningen av Ebrahim
Hamidi, en 18-åring som anklagas för sodomi.

Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över att Iran, tillsammans med Afghanistan,
Somalia, Saudiarabien, Sudan och Nigeria, ”fortfarande tillhör den mycket lilla grupp länder
som alltjämt tillämpar stening”. Därför uppmanar Europaparlamentet det iranska
parlamentet att införa lagstiftning som förbjuder ”den grymma och omänskliga metoden
med stening”. Vidare bör den iranska regeringen införa ett moratorium för avrättningar i
väntan på att dödsstraffet avskaffas.

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Omröstningen är avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: PITTELLA
Vice talman

9. Meddelande från talmannen

Talmannen.   – Mina damer och herrar! Sammanträdet har nu återupptagits. Jag är glad,
ja riktigt glad över att tillkännage en nyhet som jag har hört från vissa nyhetsbyråer och
som innebär att Irans utrikesminister har stoppat avrättningen av Sakineh Mohammadi
Ashtiani. För några timmar sedan avgav kammaren en kraftfull och enig ståndpunkt i den
här frågan, med en majoritet gränsande till enhällighet. Det gläder oss mycket, men kampen
fortsätter, för nu är det viktigt att kräva att fallet tas upp till ny prövning. Parlamentet måste
spela sin roll genom att göra det den alltid har gjort, nämligen försvara mänskliga rättigheter
världen över.

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

11. Vapenexport (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till rådet från Arturs Krišjānis
Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek
Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om vapenexport
(O-0076/2010 - B7-0320/2010).

Arturs Krišjānis Kariņš  , frågeställare. – (LV) Herr talman, herr minister! Ni har fått frågan.
I dag ska jag tala om ämnet för frågan. Ett 200 meter långt helikopterhangarfartyg, med
kapacitet att på en och samma gång transportera 16 tunga helikoptrar, 40 tanks, en
bemanning på 900 personer, landstigningsfartyg och utrustad med ett militärsjukhus.
Frankrike vill sälja fyra sådana offensiva örlogsfartyg till Ryssland utan att samråda med
övriga EU-medlemsstater. Jag vill påminna er om att Ryssland för 18 månader sedan
angrepp sitt grannland Georgien och fortfarande inte har uppfyllt villkoren i den vapenvila
som förhandlades fram av Frankrikes president. Förra hösten genomförde Ryssland
dessutom militära övningar vid gränsen till Estland med ockupation av baltstaterna som
mål. Jag vill ställa en fråga till er alla. Vad är Europeiska unionen och varför behöver vi den?
I våras när Grekland drabbades av finanskrisen hade Europa ett val – att hjälpa Grekland
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eller låta landet gå under. I en solidaritetsuppvisning beslutade EU-länderna att hjälpa
Grekland, eftersom de var överens om att en fortsatt försämring av det ekonomiska läget
i Grekland också skulle ha försämrat läget i de övriga EU-medlemsstaterna. Området yttre
säkerhet är inget undantag. Vi har genom avtal förbundit oss att handla solidariskt även
på detta område. Många av EU-medlemsstaterna hade allvarliga farhågor om var och för
vilket ändamål Ryssland skulle vilja stationera och använda sådana offensiva örlogsfartyg.
Arbetstillfällen i Frankrike är viktigt. De får dock inte skapas på bekostnad av övriga
EU-medlemsstaters säkerhet. Mina damer och herrar! Jag uppmanar er att inte tillåta
försäljningen av någon form av vapen till tredjeländer utan att frågan först har diskuterats
i rådet och det finns absolut säkerhet om att transaktionen skulle förstärka och inte försvara
säkerhetsläget i hela EU. Tack för er uppmärksamhet.

Olivier Chastel,    rådets ordförande. – (FR) Herr talman, ärade ledamöter! Jag välkomnar
detta tillfälle som vi har att i eftermiddag ta upp kontrollen av vapenexport.

Eftersom Catherine Ashton är förhindrad att delta i detta sammanträde har hon bett
ordförandeskapet att ersätta henne under debatten och jag kommer därför att göra mitt
bästa att svara på de frågor som vi har fått om detta ämne.

Som ni vet har Europeiska unionen i ett antal år spelat en ledande roll i kontrollen av
vapenexport, både regionalt och internationellt, och vårt mål är tydligt: vi vill förhindra
export av militärteknik som kan komma att användas för oönskade ändamål som t.ex.
inhemskt förtryck eller internationell aggression.

För över tio år sedan antog rådet EU:s uppförandekod för vapenexport, där det föreskrivs
en rad kriterier för export av konventionella vapen. Denna kod ersattes 2008 av en
gemensam ståndpunkt som införde ett antal nya faktorer, vilket ledde till att Europeiska
unionen har ett av de starkaste systemen i världen för vapenexportkontroll. Avsikten med
de rättsligt bindande bestämmelserna i den gemensamma ståndpunkten är att se till att
medlemsstaterna genomför vapenexport på ett ansvarsfullt och öppet sätt.

Syftet med den gemensamma ståndpunkten är att effektivt samordna den nationella
politiken för vapenexportkontroll med hjälp av i synnerhet en underrättelse om avslag
och en samrådsmekanism. Denna mekanism innebär att om en medlemsstat planerar att
bevilja exporttillstånd som tidigare har avslagits av en annan medlemsstat för en i huvudsak
identisk transaktion, måste den samråda med denna medlemsstat och underrätta alla
medlemsstater om sitt slutliga beslut. Med andra ord måste den medlemsstat som beviljar
tillstånd för en transaktion som har avslagits av en annan medlemsstat förse alla
medlemsstater med en utförlig motivering av sitt beslut.

När det gäller frågor om samråd är situationen alltså klar: den gemensamma ståndpunkten
kräver endast systematiskt samråd när tillstånd för en identisk transaktion tidigare har
avslagits.

I allmänhet utbyter medlemsstaternas delegationer inom berörda rådsstrukturer regelbundet
och ofta information om vapenkontroll och i synnerhet om så kallade känsliga destinationer.
Medlemsstaterna ber ofta andra medlemmar i rådet att yttra sig om en destination som
kan föranleda oro eller om sådana destinationer som kan vara tveksamma. Detta
regelbundna informationsutbyte utgör en central pelare i EU:s politik för
vapenexportkontroll.
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För er kännedom kan jag nämna att under 2009 granskade medlemsstaterna i samråd
totalt 14 tredjelandsdestinationer. Medlemsstaterna meddelade sedan vad som lett dem
till att beslut om huruvida exporttillstånd skulle beviljas eller avslås för dessa destinationer.

Herr talman! Det är så vi går tillväga när det gäller information, kontroll och samverkan
mellan medlemsstaterna, för att ge er en uppfattning om hur vi godkänner vapenexport.

Jag svarar gärna på alla andra punkter som tas upp under eftermiddagens debatt.

Roberto Gualtieri,    för S&D-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar!
Förstärkningen av den industriella och teknologiska grunden för det europeiska försvaret
är en viktig del i utvecklingen av ett gemensamt försvarssystem.

Det som behövs är dock gemensamma regler och en samordnad strategi för att förstärka
den europeiska försvarsindustrins utveckling och konkurrenskraft och samtidigt se till att
denna utveckling ligger i linje med EU:s principer och internationella åtaganden. Därvid
var de förfaranden och kriterier för militär export till tredjeländer som fastställdes i den
gemensamma ståndpunkten från december 2008 tillsammans med direktivet om den inre
marknaden för försvarsmateriel ett viktigt steg framåt.

Som vi vet innehåller dessa förfaranden inte en allmän samrådsmekanism. Den
gemensamma ståndpunkten innehåller dock en läglig hänvisning till behovet av att förstärka
samarbetet och konvergensen på detta område inom ramen för den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken. I avvaktan på efterlängtade framsteg på denna front och till dess
att ett gemensamt försvarssystem gör det möjligt att anta ännu mer bindande mekanismer,
ska det samarbete och den konvergens som avses i artikel 7 inte bara förbli på papperet
och årsrapporten om militär export ska göras tillgänglig för parlamentet.

Den fråga som ställts av ledamöter i gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokraterna)
förefaller givetvis implicit – även om den nu har gjorts explicit för att inte inskränkas till
en fråga av allmän art. Det hade varit bättre att kalla saker och ting vid deras rätta namn
redan från början. Men det verkar inte som att försäljningen av franska fartyg till Ryssland
strider mot 2008 års gemensamma ståndpunkt. Tvärtom kan en sådan export förstärka
banden mellan EU och Ryssland och samarbetet på säkerhetsområdet och göra dem mer
bindande. Dessa band bör dock avlägsnas från den bilaterala sfären och helt behandlas,
diskuteras och förvaltas på EU-nivå.

Elmar Brok,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer. Detta
gäller den gamla frågan om EU:s behörighet. Vid de konstitutionella konferenserna och
regeringskonferenserna kunde vi inte ta upp vapenhandel inom EU:s behörighetsområde.
Jag anser att det vore klokt att fortsätta att försöka uppnå detta, så att uppförandekoden
och de bestämmelser som rådet införde 2008 kan bli mer bindande. Europaparlamentet
bör arbeta för detta.

För det andra är det enligt min mening klart att det på detta område inte bör vara möjligt
att ha så lite kontakt mellan medlemsstaterna att enskilda medlemsstater anser att
vapenexport till tredjeländer sker på deras bekostnad och hotar deras säkerhet. Huruvida
detta är rätt eller fel är nästan irrelevant. Därför anser jag att vi behöver hitta mer effektiva
EU-lösningar.

För det tredje anser jag att större EU-samarbete krävs, bland annat av industripolitiska skäl,
exempelvis via Europeiska försvarsbyrån i fråga om export, forskning, planering, produktion
och upphandling. När ett land har en egen vapenindustri är denna relaterad till dess
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oberoende. Om ett land inte har en egen vapenindustri och måste köpa all sin militära
utrustning från tredjeländer, är det beroende av andra stater för sin säkerhet. Detta gäller
vår frihet och inte enbart ekonomiska faktorer, även om jag inte kan förneka att de också
spelar roll.

Vi behöver sätta in allting i dess sammanhang och då kommer vi att kunna ge detta område
en starkare gemenskapsinnebörd utan att missförstånd uppkommer mellan medlemsstater
av det slag som förståeligt nog inträffande nyligen bland baltstaterna.

Johannes Cornelis van Baalen,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill göra klart
att det verkligen är tillåtet att försvara sig. Andra länder har förmåga att försvara sig.
Vapenexport är därför inte förbjudet. Detta är ALDE-gruppens inställning.

Vi bör dock inte exportera till konflikt- eller krigsområden. Vi bör begränsa oss, och om
vi inte har en verklig, rättsligt bindande ordning för vapenexport innebär det att de 27
länderna i EU inte har lika villkor. De kommer att konkurrera och slåss om order och det
kommer inte att finnas något verkligt samråd.

Därför anser jag att det enda sättet att lösa saken är att ha en bindande gemensam ordning
och jag stöder också min kollega Elmar Broks uttalande i frågan.

Indrek Tarand,    för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Herr talman! Detta är en viktig fråga och
jag tackar mina kolleger för att de förstår den oro som finns i min region när det gäller det
franska beslutet om plattformen Mistral.

Europeiska unionens uppförandekod, som har varit en rättsligt bindande text ända sedan
2008, innebär ett viktigt framsteg. Det är dock inte tillräckligt, något som också har nämnts
av vår liberale kollega. EU har ett stort ansvar och vi bör fortsätta att ta itu med den globala
vapenhandeln, varav vi själva ansvarar för en tredjedel.

Om förslaget innebär att Ryssland ska vara vår strategiska partner och att vi ska samarbeta
med landet om militära frågor blir det för mig en fråga om logik. Varför är vår vän i behov
av ett anfallssystem? För att delta i insatser för att upprätta något slags gott styre i
Afghanistan? Nej, Ryssland har inte för avsikt att delta i denna operation. För att skydda
mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter i Kirgizistan? Nej, och Mistral skulle inte
göra nytta i något av fallen eftersom det inte kan nå dessa länder utan kust. Detta kommer
att förändra situationen i Svarta havet – inte till det bättre utan till det sämre – och det
kommer även att bidra till ett försämrat säkerhetsläge för de åtta EU-medlemsstater som
ligger runt Östersjön, från Polen och Tyskland till Estland, Lettland och Litauen.

Jag håller med Roberto Gualtieri om att det är bra att samarbeta med vår strategiska partner.
Men tro mig, det finns andra sätt att samarbeta med Ryssland på än genom utbyte av
högteknologiska vapensystem. Man skulle kunna samarbeta när det gäller bilar – det är
något som rysk industri också arbetar på att utveckla. Man skulle också kunna samarbeta
mellan brandkårer; de ryska brandmännen hade exempelvis problem i somras när ett
skogsområde som var lika stort som Belgien stod i brand.

Ceterum censeo. Försäljningen av Mistral måste avbrytas.

Geoffrey Van Orden,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! I min grupp fäster vi stor
vikt vid våra suveräna nationers rätt att själva bestämma om de ska utfärda en
vapenexportlicens eller inte i enlighet med kriterierna i EU:s gemensamma ståndpunkt.
Detta är helt klart inte ett område som EU ska besluta om, och det bör det inte heller vara.
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I enlighet med den gemensamma ståndpunkten uppmanas naturligtvis exporterande
medlemsstater att bland annat beakta bevarandet av regional fred, säkerhet och stabilitet.

I det fall som tycks stå i fokus i denna diskussion bör vi vara medvetna om hur känslig
situationen är i Östersjö- och Svarta havsregionerna. När det gäller Svarta havet bör vi
erinra om den konflikt som nyligen pågick i Georgien och det faktum att tre av de sex
staterna vid Svarta havet: Bulgarien, Turkiet och Rumänien, är medlemmar i Nato, och att
två andra, Georgien och Ukraina, är Nato-partner och aspirerar på att bli medlemmar. Vi
skulle därför kunna ifrågasätta det kloka i att sälja amfibiska anfallsfartyg till den sjätte:
Ryssland.

Det finns dock väletablerade mekanismer som arbetar med frågor kopplade till vapenexport.
I EU-sammanhang är det rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen (Coarm),
vilken formellt sammanträder ungefär var sjätte vecka i Bryssel. Gruppen är mellanstatlig
och därför är den rätt forum för att diskutera vapenexport – ett plenarsammanträde i
Strasbourg är det inte! Vi bör låta Coarm fortsätta med sitt arbete.

Sabine Lösing,    för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman! År 2000 fastställde Europeiska
unionen tydligt i Lissabonfördraget målet att bli den ekonomiskt ledande världsmakten år
2010. Vi har misslyckats med att uppfylla detta mål inom många områden, utom när det
gäller vapenexport från EU.

Under perioden från 2005 till 2009 gick EU:s medlemsstater om Förenta staterna och blev
världens ledande vapenexportörer. Jag anser att denna utveckling starkt bör ifrågasättas.
Uppförandekoden för vapenexport, som aldrig var rättsligt bindande och som innefattade
en restriktiv licensieringsprocess för export, utgjordes av tomma ord. Därför är jag mycket
positiv till att uppförandekoden för vapenexport omvandlades till en gemensam ståndpunkt
i december 2008.

Vi har emellertid fortfarande inte några effektiva sanktionsmekanismer. Långt innan 2008
erkände exempelvis Tyskland uppförandekoden som rättligt bindande. Trots detta är
Tyskland nu den tredje största vapenexportören i världen och förser krisområden som
Saudiarabien och Pakistan med vapen. Dessutom är inte de rapporter om
vapenexportpolitiken som medlemsstaterna lämnar in till rådet enhetliga, och ofta är de
inte heller transparenta. Vi måste snabbt få till en enhetlighet på detta område så att all
viktig vapenexport blir spårbar och föremål för kritisk utvärdering. Olyckligtvis görs nästan
inga ansträngningar för att standardisera dessa rapporter. Jag tvivlar dock på att det är
möjligt att ha ett system med etiskt sund vapenexport. En sak är dock säker och det är att
Europeiska unionen för närvarande är mycket långt ifrån att uppnå detta.

(Talaren gick med på att besvara en fråga (blått kort)  i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

Geoffrey Van Orden (ECR).   – (EN) (Talets inledning är ohörbar.) …kommissionen eftersom
Sabine Lösing föll i den så vanliga fällan, såväl här i parlamentet som på andra ställen i
unionen, att hänvisa till Europeiska unionens vapenexport.

Europeiska unionen exporterar inte vapen till något land. Europeiska unionen har inte
någon försvarsindustri. Europeiska unionen har inte några väpnade styrkor. Dessa tillhör
unionens medlemsstater och vi bör därför inte använda en terminologi som talar om ”EU:s
vapenexport”. Det finns inte någon sådan!

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Herr talman! Jag sade Europeiska unionens länder.
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David Campbell Bannerman,    för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Det är tydligt att
EU:s intresse för vapenexport utgör en del av dess ökade militarisering i denna era efter
Lissabonfördragets ikraftträdande.

Tony Blair talade för bara några dagar sedan om för journalister att han ville att EU skulle
utveckla en ”militär karaktär”. En stor del av detta kommer att handla om varifrån EU får
sina vapen och vilka vi säljer dessa vapen till.

Det talas redan om att utrustning som tillverkas för EU:s armé inte kommer att vara
driftskompatibel med amerikansk utrustning. Den vansinniga tanken att britterna ska dela
ett hangarfartyg med Frankrike skulle innebära att Storbritannien över en natt förlorar
tillgången till amerikansk smygteknik.

Det skulle också stänga Storbritanniens marknad för amerikansk import och stänga den
amerikanska marknaden för brittisk export, vilket skulle leda till förlorad sysselsättning
på båda sidorna om Atlanten.

Försvarsexporten är värd 7 miljarder brittiska pund per år för Storbritanniens ekonomi;
det är samma summa som vi betalar i nettobidrag till EU per år. Vi bör motsätta oss detta!

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Herr talman! Alla vapentillverkande länder
står inför ett dilemma när det gäller vapenexport. De fasta kostnaderna är självklart och
oundvikligen höga, vilket gör det oekonomiskt för de flesta, om inte alla, länder att tillverka
vapen endast för egen räkning. Det skulle vara frestande för vissa vapentillverkande länder
att helt enkelt föra en politik som innebär att de exporterar vapen till alla länder utom dem
som de har anledning att misstänka angrepp från, antingen på dem själva eller på deras
intressen. Detta skulle maximera det vapenproducerande landets intressen. Det skulle
emellertid i bästa fall innebära att man förde en omoralisk politik och i värsta fall en
fullkomligt skamlös sådan.

De kriterier som används för att avgöra om man ska exportera vapen, vilka fastställdes i
den ursprungliga frågan, är många och varierade. Olika kriterier kan gälla för olika slags
vapen. Länder som har dåligt rykte på människorättsområdet, exempelvis Iran – och för
den delen EU-länder som låser in människor för politiskt oliktänkande eller kätterska
åsikter, såsom hälften av EU:s länder – bör förnekas att ha handeldvapen,
övervakningssystem och fasthållningsanordningar, men inte att ha vapen som skyddar
dem från yttre attack.

Länder som är benägna att föra aggressiva krig men som respekterar sina egna medborgares
rättigheter skulle kunna sälja handeldvapen och kontrollmekanismer, men inte
massförstörelsevapen. Särskilt USA, som utan tvekan är det mest aggressiva landet i världen
och har fört ett oräkneligt antal destabiliserande, aggressiva och olagliga krig, bör nekas
innehav av all slags teknologi som skulle kunna användas för att tillverka
massförstörelsevapen.

När det gäller Iran har landet inte, hur mycket vi än beklagar landets rykte när det gäller
mänskliga rättigheter – och det gör jag verkligen – genomfört några attacker på sina grannar.
Landet var exempelvis inte angripare i Iran-Irakkriget. Landet kan emellertid komma att
bli föremål för aggression och en planerad attack, möjligen av Förenta staterna och möjligen
av Israel. Vi kanske inte vill att landet ska ha vapen som skulle kunna användas för att
angripa – inte jag i alla fall – men vi kanske vill att landet ska ha tillgång till en nukleär sköld
som förhindrar det från att bli attackerat.

89Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



Charles Tannock (ECR).   – (EN) Herr talman! Jag lägger mig vanligtvis inte i, och allra
minst i en debatt med en ledamot som företräder British National Party. Men att anklaga
medlemsstater för att låsa in människor för deras politiska uppfattningar och åsikter! Jag
kan vara kritisk mot Europeiska unionen, men jag känner inte till någon medlemsstat som
gör detta. För guds skull, varför skulle folk i så fall vilja att han tilläts komma in i denna
kammare?

(Inpass: ”Ungern”.)

Absolut nonsens! Kan ni namnge och peka ut vilka länder det är som kollar upp människor
utifrån deras politiska åsikter?

(Inpass från ledamöter, däribland Andrew Henry William Brons, som fick ordet.)

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Herr talman! Jag har sagt att Ungern, under
dess förra regim, låste in flera personer enbart på grund av politiskt oliktänkande. Det finns
många länder i EU som låser in människor för att de har kätterska akademiska åsikter. Hur
fel deras åsikt än må vara är det inte berättigat att låsa in dem för den. Det går inte upp mot
uppmaning till våld.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Herr talman! Jag vill inte göra föregående talare äran att
hänvisa till hans anförande. I dess inledning sade han dock något som var rätt. Han sade
att det var mycket dyrt för många enskilda stater som har mindre vapenindustrier att
producera vapen kostnadseffektivt. Den slutsats som jag drar av detta är naturligtvis
annorlunda än hans, nämligen att vi inom Europeiska unionen bör kunna producera
nödvändig militär utrustning billigare genom Europeiska försvarsbyrån och genom vanliga
program för offentlig upphandling.

Jag vill emellertid först tacka rådets ordförande för hans uttalande. Jag anser att det är
mycket viktigt för oss att i politiska termer här kunna fastslå att vi har de modernaste
rättsligt bindande kriterierna för vapenexport i världen. Europeiska unionen bör enligt
min åsikt vara stolt över detta.

I detta sammanhang har jag ytterligare en fråga till rådets ordförande. Ni har förklarat att
samråd endast äger rum när en identisk exportansökan har avslagits i en stat och beviljats
i en annan. Begränsades diskussionerna om detta till rådsarbetsgruppen, eller, och här
kommer ytterligare en fråga som intresserar mig, har saken redan diskuterats på politisk
nivå i ministerrådet?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Några av de andra ledamöterna har redan nämnt
att vissa gåtor gömmer sig i frågan som ställdes av Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater). Och man misslyckas dessutom med att tydligt förklara varför och hur
problemet har uppstått. Det skulle ha varit till hjälp att få större klarhet när denna fråga
lyftes fram. Å andra sidan måste vi erkänna att vissa centraleuropeiska och östeuropeiska
länder är särskilt sårbara och upplever mindre säkerhet än de gamla medlemsstaterna. I
rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 december 2008 drogs vissa riktlinjer upp inom
området vapenexport. Enligt experter överskred inte det land som vi talar om i dag,
Frankrike, gränserna för dessa riktlinjer. För den sakens skull bör vi inte, när vi nu står i
färd med att införa en säkerhets- och försvarspolitik i praktiken, avstå från att förbättra
och se över dessa riktlinjer och regler. Jag håller helt och hållet med min kollega Elmar
Brok om att vi måste samarbeta mer på vapenområdet. När det gäller vapenexport måste
vi se till att förtroendet ökar och misstänksamheten minskar; den senare är ibland
välgrundad och ibland spridd helt utan orsak. Misstänksamheten skapar på ett farligt sätt
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konflikter mellan stora och små, gamla och nya medlemsstater. Vi behöver mer tilltro och
solidaritet, och det uppstår inte av sig självt. Vi måste tala mer, engagera oss i konstruktiva
samråd och undvika upphettade anklagelser och konstlade paralleller med början eller
mitten av 1900-talet, när den starkes rätt dominerade i Europa. Vi måste förbättra
samrådsmekanismen inom EU för att uppnå ett konkret resultat. Det kommer även denna
diskussion att gynnas av!

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Vackra ord uttalas här om samarbete och tilltro. Mitt
intryck är dock att den politik som gäller för export till länder utanför unionen faktiskt
beslutats av fransmännen genom faits accomplis. De största och rikaste medlemsstaterna
gör som de vill, och de bryr sig inte om de normer och regler om vilka så mycket har sagts
idag. De senaste dagarna har vi ännu en gång hört om Frankrikes försäljning av
anfallsfartyget Mistral till Ryssland. Att denna fråga inte har avslutats ännu beror endast
på att Ryssland har inlett speciella upphandlingsförfaranden. I vilket fall som helst vet vi
att överföringen kommer att inledas. Samtidigt har en rysk amiral nyligen sagt, angående
Rysslands anfall av Georgien, att kriget inte skulle ha tagit fyra eller fem dagar utan bara
två timmar om Ryssland hade haft anfallsfartyget Mistral. Bör EU:s medlemsstater verkligen
sälja sådana vapen i vetskap om att de länder som köper vapnen inte kommer att använda
dem defensivt utan offensivt? Georgien däremot har inte kunnat köpa defensiva vapen
från EU:s medlemsstater på flera år, eftersom det finns ett speciellt embargo när det gäller
dessa. Detta är dubbelmoral och bör undvikas!

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Herr talman! Efter att ha läst den gemensamma
ståndpunkten och vilka kriterier som måste uppfyllas av länder som exporterar vapen,
kom jag att tänka på Israels ”image”. Israel är en stat som inte respekterar internationell
rätt, som trampar på de mänskliga rättigheterna och som har invaderat Gaza. Jag vill påpeka
för dem som lade fram frågan att jag inte, efter de senaste händelserna, har hört en enda
röst höjas som uppmanar till ett förbud mot export av militär utrustning och vapen –
sanktioner som har berörts i den gemensamma ståndpunkten – ihop med de övriga
sanktioner som måste vidtas mot Israel eftersom landet inte uppfyller dessa kriterier.

Den förste talaren hänvisade, inom ramen för politisk solidaritet i Europa, till exemplet
Grekland. Får jag påminna er om att det enligt kriterium 8 i den gemensamma ståndpunkten
fastslås att en medlemsstat i Europeiska unionen som vill exportera vapen till en annan
måste ta hänsyn till den ekonomiska ställningen i det land som det exporterar till. I
Greklands fall sätter Frankrike och Tyskland press på landet att köpa deras vapen för att
säkra landets politiska stöd, och de gör så vid en tidpunkt när Grekland är i ett mycket
dåligt finansiellt skick och föremål för många kontroller, vid en tid när pensioner, löner
och så vidare skärs ned i landet.

Detta är dubbelmoral och avslöjar det faktum att man, enligt denna filosofi, prioriterar
vapenindustrins vinning i stället för principen om fred, vilket är den princip som Europeiska
unionen bör tillämpa i stället för att lösa meningsskiljaktigheter med militära medel.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) I många av Europeiska unionens länder finns det
huvudkvarter och operationella platser för stora producenter av försvarsutrustning. Många
stater i världen är mycket intresserade av de särskilda produkter som produceras här.
Handel med dessa produkter utgör dock en särskild verksamhet som skiljer sig åt från
handel med andra råvaror på grund av säkerheten och de utrikespolitiska restriktioner
som är inblandade vid utvärderingen av kommersiella aktörer och av särskilda kommersiella
fall.

91Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



Verksamheten i fråga kan endast utföras om man fått ett tillstånd utfärdat av staten att
hantera militärt materiel, en importlicens, exportlicens eller ett tillstånd att transportera
militärt materiel över medlemsstaternas gränser. Hela förfarandet genomförs enligt mycket
exakta regler och är föremål för stränga kontroller av enskilda länder, vilka är skyldiga att
förfara i enlighet med sina utrikespolitiska skyldigheter. På grund av särdragen och att varje
transaktion är unik anser jag att denna verksamhet bör samordnas från fall till fall i rådet,
och framför allt i allmänna termer och med särskilt fokus på att utvärdera de möjliga
särskilda utrikespolitiska konsekvenserna.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Herr talman! Jag vill disponera detta ämne i form av tre
korta punkter. Får jag, eftersom den fråga som diskuterats var Frankrikes hållning när det
gäller försäljningen av Mistral, påminna er om att man inte har slutit något ovillkorligt
avtal, att Mistral är ett fartyg, ett skepp som skulle säljas utan vapen – vilket verkligen är
en av kärnfrågorna vid samtalen med Ryssland – och att det inte bara är med Frankrike
som Ryssland har inlett förhandlingar om att köpa denna typ av utrustning. Så låt mig
sätta saken i rätt perspektiv. Jag inser att det finns mycket känslor i vissa länder. Men känsla
är en sak och fakta en annan.

För det andra, som ni, herr minister påpekade, har vi inom Europeiska unionen en
uppförandekod för vapenexport som blev en gemensam ståndpunkt under det franska
ordförandeskapet 2008. Denna uppförandekod är en av de mest krävande i världen. Vi är
ett föredöme på området och vi har utöver denna uppförandekod, vilket en av ledamöterna
påminde oss om, en grupp som träffas regelbundet som en del av den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken för att diskutera inte bara genomförandet av denna kod utan även
medlemsstaternas nationella politik för vapenexport. Det finns därmed forum i vilka frågan
om Mistral kan behandlas fullt tillfredsställande.

Låt mig slutligen säga att vi, om vi talar om europeisk solidaritet när det gäller vapenexport
och om vi tittar på behovet av att ha en gemensam strategi och en gemensam försvarspolitik,
måste se till hela cykeln i handeln med vapen och försvarsutrustning. Detta inbegriper
även importer och tydligen även försvarsindustrin. Från denna utgångspunkt anser jag att
många länder har en lång väg att gå när det gäller att se till att Europa kan bibehålla teknik,
sysselsättning, kunnande och en verklig strategisk kapacitet i våra militära distributioner.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Exporten av moderna franska krigsfartyg till Ryssland har
en europeisk och en politisk dimension. Det har också en dimension av solidaritet, eller
brist på sådan, eftersom det rör våra medlemsstater i Östersjöområdet och våra partner i
det östliga partnerskapet: Georgien, Azerbajdzjan, Ukraina m.fl.

Vi vet att Frankrike ingrep i kriget mellan Ryssland och Georgien och att Ryssland åtog sig
att underteckna vissa internationella skyldigheter. Har man emellertid uppfyllt dessa? Har
man exempelvis tillåtit observatörer från Europeiska unionen att komma in i Sydossetien
och Abchazien? Jag är rädd för att man än så länge inte har gjort detta.

Vi vet att rådets gemensamma ståndpunkt från 2008 är mycket otvetydig. Det importerande
landet måste uppfylla sina internationella skyldigheter och de mänskliga rättigheterna,
och det måste även upprätthålla fred, säkerhet och stabilitet i regionen. Gör Ryssland något
av detta?

Jag har en sista fråga till er: är Frankrike, eller snarare president Sarkozy, i ställning att i
utbyte mot denna tvivelaktiga försäljning av anfallsfartyg till Ryssland få ett åtagande från
Ryssland om att landet på allvar kommer att börja uppfylla sina internationella skyldigheter?
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Charles Tannock (ECR).   – (EN) Herr talman! Konventionell vapenindustri bidrar i stor
utsträckning till många medlemsstaters ekonomi, också i mitt eget land: Storbritannien. I
en instabil och farlig värld behöver EU:s medlemsstater kunna försvara sig själva, sina
intressen och sina bundsförvanter världen runt.

EU har dock, på mellanstatlig nivå i rådet och genom enhälligt samtycke, gjort imponerande
ansträngningar och framsteg på senare år för att begränsa produktion och distribution av
vissa vapen och även för att förbjuda tillförseln av vapen till vissa förtryckarregimer. Vi
kan med rätta vara stolta över vår opinionsbildning för att främja Ottawakonventionen,
enligt vilken det införs ett globalt förbud mot antipersonella minor (truppminor). Frågan
om konventionen om klustervapen, vilken trädde i kraft förra månaden, kommer
förhoppningsvis att utgöra ännu ett steg mot att eventuellt avlägsna dessa otäcka vapen.
Jag noterar dock att åtminstone sex av EU:s medlemsstater ännu inte har ratificerat detta.

I länderna i EU:s grannskap arbetar vi hårt i enlighet med MPI för att bevaka
vapenproduktion och förstöra kärnvapenlager. Detta bör fortsätta och till och med
intensifieras.

Vi måste alltid vara på vår vakt gentemot terroristernas anskaffande av vapen från länder
för vilka kontrollen av slutanvändarintyg och av vapenexporten inte är så strängt
genomdriven.

Slutligen bör Europeiska unionen bibehålla sitt förbud mot att exportera vapen till Kina
av två anledningar. För det första på grund av regimens bedrövliga rykte när det gäller
mänskliga rättigheter gentemot dess egna medborgare, och för det andra, för att visa vårt
stöd till vår demokratiske bundsförvant Taiwan, ett land som kan stå först i Kinas skottlinje.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Mina damer och herrar! Vapen och militär utrustning utgör
inte enkla handelsvaror; de utgör en särskild sektor som direkt påverkar den nationella
säkerheten. Export av vapen och militär utrustning till tredjeländer, särskilt sådana som
är tvivelaktiga demokratier och där mänskliga rättigheter kränks, och vilka samarbetar
med länder där tecken på terrorism kan påvisas, kan utgöra ett allvarligt hot inte bara mot
Europeiska unionen utan också mot tredjeländer. Det är just därför som detta måste
betraktas som en viktig del av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik. Hur kan vi tala om en gemensam säkerhetspolitik, som José Manuel
Barroso gjorde i går, om varje land kan bedriva sin egen separata vapenhandel? Frankrikes
beslut att sälja krigsfartyget Mistral utgör en direkt överföring av militär teknik till ett
tredjeland som inte har någon militär allians med Europa. Vi måste erkänna att
tekniköverföring säkerligen inte i sig betyder att landet i fråga måste eller kommer att bli
mer vänligt inställt till Europeiska unionen, något som den franske EU-ministern Lelouch
och vissa ledamöter har hävdat i dagens debatt. Ingen strategi kommer att lyckas för
Europeiska unionen om den inte följer de gemensamt antagna principerna. Detta gäller
även för solidaritet mellan länderna i Europeiska unionen och för erkännandet av
gemensamma intressen i beslutsprocessen. I både fördraget om Europeiska unionen och
rådets gemensamma ståndpunkt, som fastställer gemensamma regler för att kontrollera
export av militär teknik och materiel, betonas vikten av solidaritet. Enskilda kortsiktiga
ekonomiska intressen får inte stå i vägen för Europeiska unionens gemensamma
prioriteringar och mål. Beslut som påverkar Europeiska unionens utrikes- och
säkerhetspolitik måste fattas gemensamt i samråd med EU:s medlemsstater, och en lämplig
och rättsligt bindande mekanism under vilken alla de möjliga konsekvenserna analyseras,
i enlighet med gemensamt utformade kriterier, måste dras upp för dem. Tack!

93Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Herr talman! Den fråga som lades fram till rådet idag
skapar möjlighet att lyfta fram en annan viktig fråga som många av oss gav vårt stöd till
under Europeiska konventet och inom ramen för regeringskonferensen, nämligen hela
frågan om försvar och säkerhet i Europa och inrättandet av en vapenbyrå och en gemensam
försvarsbyrå.

Låt oss inte glömma att tankar tillverkas i bara en produktionslinje i Förenta staterna,
medan de i Europa tillverkas i 16 olika produktionslinjer. Följaktligen skulle vi ha stordrift.
Med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt om kontroll av vapenexport av 2008,
måste vi dock erkänna, herr Castel, att det inte finns någon verklig kontroll. Jag hänvisar
inte till Frankrike utan till varje land i Europa, eftersom inga verkliga kontroller genomförs
för att säkerställa att de länder vi exporterar till inte fungerar som mellanhänder och i sin
tur inte exporterar till tredje länder, till vilka vi aldrig skulle ge vapen.

Jag fick intrycket att den grupp som upprättats inom ramen för den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken inte har befogenhet att kontrollera medlemsstaterna för att förvissa
sig om exakt till vilka länder de exporterar vapen. Om vi lyckas tillämpa denna gemensamma
ståndpunkt och om det finns särskilda restriktioner i denna kommer vi att ha tagit ett
framgångsrikt steg. Vi kommer dock bara att vara verkligt framgångsrika i vår kontroll av
vapenexporten om vi lyckas skapa en verklig gemensam försvarsbyrå och en vapenbyrå
med vilken vi kan minska kostnaden och samtidigt stödja våra principer och värderingar
samt demonstrera dem i praktiken i samband med vapenproduktion och vapenexport.

Alf Svensson (PPE). -   Herr talman! I går när kommissionens ordförande höll sitt anförande
underströks att EU måste stå upp för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Detta
har vi har hört många gånger. Barroso talar dessutom om ett gemensamt försvar. Politiken
hänger enligt min uppfattning dock inte ihop om man då inte också tar upp försvarsindustri
och vapenexport. EU-fördraget omfattar som sagt – och det måste ju vara en självklarhet
– principen om solidaritet och att medlemsländerna ska rådfråga varandra inom rådet och
Europeiska rådet angående alla slags utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Kan det sägas
tydligare?

I rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 december 2008 fastställs gemensamma regler
för kontroll av militär teknologi och utrustning. Var har dessa gemensamma ståndpunkter
tagit vägen? Har de inte nått Frankrike? De kanske inte ens en gång har nått oss? EU-länderna
Litauen, Estland och Polen, men också Georgien, hävdar att försäljningen av krigsfartyget
Mistral till Ryssland försämrar säkerheten för dessa länder. Amiral Vladimir Vysotskij,
chefen för den ryska marinen, har sagt att om Ryssland hade haft ett Mistralfartyg vid
tidpunkten för konflikten med Georgien hade den ryska Svartahavsflottan gjort sin insats
på 40 minuter i stället för 26 timmar.

Det kan inte få vara så att de stora medlemsländerna tar sig friheter. Vi vet att stora länder
gärna vill ha monopol på vapenexport, vilket självfallet är oacceptabelt. Det borde vara en
uppgift för ordförandelandet Belgien att starta överläggningar inom EU för att nå fram till
klara gemensamma bestämmelser om vapenexport.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Herr talman! Denna debatt handlar om bilateralism kontra
gemenskapspolitik och solidaritet. Medborgare i flera medlemsstater har faktiskt blivit
allvarligt oroade av nära förestående export av modern militär teknik till tredjeländer.

För bara ett år sedan ledde Ryssland militära manövrar i nordöstra Europa, med scenarier
i vilka de baltiska staterna blev mål för militär invasion. Vi minns de berömda orden från
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befälhavaren i den ryska flottan om att Ryssland, om man skulle ha haft hangarfartyget
Mistral till sitt förfogande i augusti 2008, skulle den ha kunnat fullgöra sin verksamhet på
tre timmar i stället för på tre dagar.

Jag är glad över uttalandet från statssekreterare Olivier Chastel, och jag anser att det innebär
en mycket positiv reaktion på vår oro. Jag är också glad över uttalandet av vår kollega,
Arnaud Danjean, om att ingen militär teknik kommer att säljas. Ryssarna har emellertid
insisterat – och kommer att fortsätta att insistera – på att köpa exakt denna militära teknik.

Det återstår fortfarande en fråga att besvara: Varför har vi inte samråd och vanliga debatter
i rådet i de fall en medlemsstat är i färd med att sälja militär teknik till ett tredjeland? Detta
är vårt budskap till rådet. Vi vill fästa uppmärksamhet på det nödvändiga i att inom
Europeiska rådet rutinmässigt diskutera export av militär utrustning till tredjeländer.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Herr talman! Produktionen och exporten av vapen och
militär teknik har varit och kommer att vara föremål för mycket debatt. Ämnet kommer
att vara svårt att diskutera eftersom det är kontroversiellt och omstritt. Det har alltid funnits,
och kan fortfarande finnas, misstankar om att konflikter rörs upp och regioner destabiliseras.
Övervakningen av vapenexporten, vilket föregående talare har betonat, är också svår. Å
andra sidan är vapenindustrin ett område som är viktigt för ekonomin för många av
Europeiska unionens medlemsstater. Vapen exporteras av Frankrike, Storbritannien,
Tyskland, Polen, Tjeckien och många andra medlemsstater, och dessutom av Förenta
staterna, Ryssland och andra länder utanför Europeiska unionen. Vi står därför mycket
långt ifrån en situation i vilken produktionen och exporten av vapen blir föremål för
EU-politik. I dag åtnjuter medlemsstaterna stor autonomi på detta område, men de behöver
harmonisera sina bestämmelser i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt från 2008.

En kort kommentar om Mistral: De franska parlamentsledamöterna bör förstå oron i de
baltiska staterna och Polen. Enligt ryska generaler kan dessa fartyg komma att vara
stationerade i Östersjön, ett hav som förutom Ryssland bara omges av stater som är med
i Europeiska unionen.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Herr talman! Den fråga som ställts av Arturs Krišjānis är
helt och hållet berättigad, och den ställdes flera gånger vid utrikesutskottets sammanträde
utan att ledamöter fick något tillfredsställande svar. Kopplat till detta måste rådet vidta
särskilda åtgärder för att de som har ställt denna fråga ska få svar – och ännu mer så därför
att frågan har satts in i en kontext som har nämnts här flera gånger, både av Tunne Kelam
och av Ryszard Czarnecki. Jag hänvisar till det sätt på vilket ryska militära befälhavare
behandlar denna typ av vapen och särskilt till det faktum anfallsfartyget Mistral är ett
angreppsvapen. Detta antyder att det inte bara handlar om försäljning, utan frågan bör
även ge upphov till frågor om vilka konsekvenser försäljningen skulle få. Vi inser att
direktivet från 2008 gäller, men vi måste också acceptera att det ibland finns mer i livet än
att tillhandahålla ett direktiv och befintliga förordningar. Fallet av kontroll av konflikten
i Georgien, vilket Europeiska unionen är intresserat av och vilket inte har lösts, visar att ett
sådant beslut behövs här.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Herr talman! Europeiska unionen bygger verkligen
upp en gemensam utrikespolitik och försvarspolitik i dag, och utan tvivel bör det finnas
särskilda protokoll som reglerar hur vapenindustrin ska förhålla sig till tredjeländer. I detta
sammanhang uppstår emellertid en fråga och jag vill ställa den i kammaren i dag.
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Hur kan vi rättfärdiga det faktum att vapenindustrier, särskilt i Storbritannien, tillämpar
ett handelsembargo mot Republiken Cypern och de väpnade styrkorna i Cypern, som är
medlemsstat i Europeiska unionen, medan man samtidigt tillåter Turkiet att modernisera,
flytta och transportera militär och annan utrustning inom det ockuperade Cyperns
territorium?

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Herr talman! Jag har varit föredragande i
denna kammare under flera år, under vilka man praktiskt taget enhälligt har uppmanat till
att uppförandekoden från 1998 ska omvandlas till en bindande gemensam ståndpunkt
vilken antogs 2008. Vi sade emellertid då att detta skulle bli ytterligare ett, låt vara inte
slutgiltigt, steg som var nödvändigt att ta men dock inte tillräckligt. Detta har blivit tydligt
i dagens debatt.

Jag skulle också vilja påminna kammaren om att alla unionens medlemsstater stöder det
internationella fördraget om vapenhandel i Förenta nationerna och att detta är nyckelfrågan.

Att exportera vapen är inte som att exportera kylskåp. Det får mycket allvarliga
konsekvenser eftersom vapen dödar, förstör och utarmar samhällen. Europeiska unionen
bidrar exakt till detta när man exporterar vapen till Israel, Columbia och Afghanistan. Vi
bör agera utifrån denna ansvarskänsla.

Följaktligen anser jag det vara nödvändigt att påminna kammaren om att det inte, när man
har att göra med denna fråga, bara blir en fråga om den inre marknaden, handel eller
säkerhet, utan snarare utgör ett tydligt fall av internationellt ansvar. Jag är rädd för att vi
inte tar detta ansvar.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Herr talman! Med Lissabonfördraget har vi
ytterligare förbättrat samordningen av politiken och solidariteten på många områden,
däribland utrikes- och säkerhetspolitiken. Fördraget innehåller också en klausul om
ömsesidigt hjälp utifall någon medlemsstat hotas militärt.

Mot bakgrund av detta tycks Frankrikes planer på att sälja fyra krigsskepp (Mistral) till
Ryssland och att dela med sig av delar av skeppsbyggnadstekniken mycket alarmerande.
Dessutom är dessa krigsfartyg klart offensiva – jag betonar detta, offensiva och inte defensiva
till sin natur.

Därför, innan vi faktiskt börjar att göra något åt bestämmelserna om solidaritet vilka
fastställts i Lissabonfördraget, bör vi försäkra oss om att vi inte minskar säkerheten för
andra EU-medlemsstater eller för våra grannar.

Jag uppmanar rådet att göra allt som står i dess makt att, på bred front inom EU, påbörja
diskussioner om behovet av att utveckla en gemensam definition och en uppdaterad strategi
för vapenförsäljning till tredjeländer.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Herr talman! Jag skulle vilja fästa
uppmärksamhet vid det faktum att vapenexporten alltid är kopplad till EU:s säkerhetspolitik.
Vapenexporten är inte något självständigt och isolerat område. Dessa frågor begränsas
inte bara till det militära och ekonomiska området, eftersom det bakom exporten handlar
om ekonomisk vinning för de inblandade företagen. Detta är alltid relaterat till politik.
Därför skulle jag vilja stödja dem som förslår att en diskussion ska föras vid ett sammanträde
med hela rådet om unionens politik på området export och militärt samarbete. Vi har
exempelvis fått in ett stort antal kommentarer och tveksamheter när det gäller exporten
av anfallsfartygen Mistral till Moskva, men om vi tittar på det på ett annat sätt och

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV96



exempelvis tänker på uppbyggandet av ett europeiskt antimissilsystem, anser jag att det
skulle ligga i vårt intresse att inkludera Ryssland. Med andra ord, dessa frågor är
sammanfattningsvis inte så enkla som de kan verka.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Jag är inte på något sätt någon expert på
försvarsmateriel och liknande. Men jag står verkligen här i dag i egenskap av pacifist, och
jag skulle vilja se på detta problem utifrån perspektivet hos en vanlig medborgare i
Europeiska unionen. Med beaktande av att Europeiska unionen för närvarande producerar
vapen non-stop och att det finns nästan 30 krig runt om i världen, likväl som ett oräkneligt
antal andra konflikter, såväl regionala som lokala, bör vi inse att vi producerar vapen som
är direkt avsedda för förstörelse och dödande.

Vi borde kanske också fråga oss om vi inte skulle föredra att pengarna som vi bidrar med
varje år till enskilda staters budgetar för att beväpna och utrusta enskilda arméer i stället
på något sätt överfördes till utbildning – det skulle faktiskt vara betydligt mer användbart
än vapen i en tid av ekonomisk kris. Det skulle också intressera mig mycket att få höra
vissa av er svara på följande fråga: Hur många enskilda medlemsstater har minskat sina
försvarsbudgetar i denna tid av ekonomisk kris och med hur mycket? Vi kanske alla skulle
skänka detta en tanke, eftersom jag inte tror att vi statuerar något gott exempel för de yngre
generationerna genom att exempelvis upphöja skjutande, vilket faktiskt är en form av
förstörelse, till samma nivå som en olympisk idrott.

Olivier Chastel,    rådets ordförande. – (FR) Herr talman! Detta var en mycket intressant
debatt, och jag skulle vilja återkomma till två av begreppen lite mer detaljerat.

För det första skulle jag vilja omforma begreppet ansvar. Enligt vad som föreskrivs i artikel
4.2 i den gemensamma ståndpunkten är beslutet om att överföra eller förneka överföring
av militär teknik upp till varje enskild medlemsstat att fatta. Följaktligen kvarstår detta
ansvar på nationell nivå. Det är tydligt att den gemensamma ståndpunkten inte tar detta
ansvar ifrån medlemsstaterna utan i stället inför ett brett utbud av bestämmelser för att
säkerställa en effektiv samordning och utbyte av information mellan dem.

Det andra begreppet som jag vill återkomma till är begreppet om öppenhet. I den
gemensamma ståndpunkten fastställs att medlemsstaterna måste upprätta årliga rapporter
om sin vapenexport. En EU-rapport upprättad på grundval av dessa nationella rapporter
ska publiceras årligen och tillhandahålla information om det ekonomiska värdet av beviljade
licenser, redovisade utifrån destination och typ av militär utrustning såväl som utifrån
antal licenser som avslagits och eventuella efterkommande samråd med medlemsstater.

Utöver Europeiska unionens årliga rapport ska medlemsstaterna enligt den gemensamma
ståndpunkten offentliggöra nationella rapporter om export av militär teknik och utrustning.
Målet om öppenhet som eftersträvats i den gemensamma ståndpunkten gäller därför både
på EU-nivå och nationell nivå, men det är sant att Europeiska unionen bör statuera exempel
när det gäller detta.

Jag skulle också vilja säga att den gemensamma ståndpunkten, precis som flera av er har
påpekat, står för ett stort framsteg i jämförelse med uppförandekoden. Den gemensamma
ståndpunkten antogs i december 2008, det vill säga för mindre än två år sedan. Det är
förnuftigt att låta de nya bestämmelserna som införts genom den gemensamma
ståndpunkten få tid att verka innan vi införlivar en ny ändring av ett nytt system av detta
slag. Detta trots att det, när jag har lyssnat på er och verkligen förstått vad ni har sagt, kan
vara frestande att göra det mer restriktivt och ihopkopplat med ett sanktionssystem.
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Slutligen vill jag, för att tydliggöra en mycket speciell fråga, säga: lita på att den gemensamma
ståndpunkten har diskuterats på politisk nivå vid flera tillfällen, särskilt i rådet och särskilt
i samband med vapenembargot mot Kina.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Herr talman! Jag har inte någon bestämmelse i
arbetsordningen att åberopa. Jag vill helt enkelt förmedla denna mycket viktiga nyhet till
er: den iranske utrikesministern har precis tillkännagivit att han har upphävt
Sakineh Mohammadi-Ashtianis dödsstraff genom stening.

Alla vi i parlamentet har kämpat, och världens demokratiska krafter kämpar för närvarande,
för att uppnå mycket mer än ett upphävande och för att hennes dom ska upphävas. Detta
är dock en början och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder. Jag är ledsen, men jag tror
att vi behövde få information om detta.

Talmannen.   – Tack, fru Ries! Detta är precis vad jag sade i inledningen av sammanträdet.
Då tillkännagav jag dessa nyheter och jag är glad över att ni bekräftar dem. Vi fortsätter
kampen för att rättegången ska ses över och för att mänskliga rättigheter i allmänhet ska
uppnås över hela världen.

12. Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är debatten om den muntliga frågan till kommissionen från
Franziska Katharina Brantner och Nicole Kiil-Nielsen, för Verts/ALE-gruppen, Annemie
Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford och Leonidas Donskis, för
ALDE-gruppen, Véronique De Keyser, för S&D-gruppen, och Marie-Christine Vergiat, för
GUE/NGL-gruppen, angående lagförslag om israeliska frivilligorganisationer (O-0046/2010
– B7-0319/2010).

Franziska Katharina Brantner,    frågeställare. – (EN) Herr talman! Jag är här i egenskap
av demokratins vän och av den israeliska demokratins vän. Det är på grund av att jag oroar
mig för Israels demokrati som vi före sommaren lade fram en fråga angående den lag som
skulle gälla för Israels frivilligorganisationer, vilken liknade några av de lagar som vi känner
till från andra mindre demokratiska platser i världen. Lagen innebar bland annat att dessa
organisationer skulle införlivas i registret för politiska partier, och därmed inte längre vara
befriade från skatt. Detta var djupt oroande för oss!

Lyckligtvis har vi uppmärksammat att detta har ändrats och tagits bort, men olyckligtvis
förutses i lagen fortfarande ett lagförslag för ökad öppenhet när det gäller pengar som
kommer från utländska politiska partier. Samma sak krävs inte av privata givare, något
som vi anser vara mycket oroande. Man specificerar även Europeiska unionen som en av
givarna.

EU är en av måltavlorna för den nya lagen. Anledningen till det är att många människor i
Israel, vilka inte nödvändigtvis uppskattar demokrati och mänskliga rättigheter, anser att
EU stödjer projekt för frivilligorganisationer som går emot Israels intressen. De anger dock
inte vilka dessa intressen är.

Vi är djupt oroade och vi skulle vilja veta vad ni anser att detta skulle betyda för
EU-finansieringen? Hur anser ni att vi bör reagera på detta? Och kan vi inte åtminstone
förvänta oss samma regler för öppenhet för alla givare – privata eller offentliga, från EU
eller från något annat land, när det gäller frivilligorganisationer i Israel?
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Annemie Neyts-Uyttebroeck,    frågeställare. – (EN) Herr talman! Jag var med om att
underteckna den muntliga frågan till kommissionen on den nya israeliska ”NGO
transparency bill”, som den kallas av den israeliska frivilligorganisation som själva kallar
sig NGO Monitor. Lagen har nu mildrats betydligt precis som Franziska Brantner precis
har förklarat. Min grupp och jag välkomnar dessa förändringar. Det krävs inte längre att
alla som bedriver politisk verksamhet och mottar stöd från utländska organ måste registrera
sig som ett politiskt parti i registreringsmyndigheten för politiska partier i Israel. Det verkar
som att dessa organisationer inte längre riskerar att förlora sin status som organisationer
befriade från skatt, och att möjliga lagbrott mot detta bestraffas med böter.

Som jag sade välkomnas dessa förändringar. Det må vara så att de israeliska myndigheterna
och ett antal israeliska frivilligorganisationer inte gillade vår reaktion på den ursprungliga
lagen. Våra åtgärder har dock gett resultat.

Syftet med det nuvarande lagförslaget väcker alltså fortfarande oro. För det första verkar
dess syfte vara att skrämma EU och dess medlemsstater. I bakgrundsbeskrivningen som
vi fick av den omnämnda frivilligorganisationen (Israeli NGO Monitor), kan vi läsa följande,
och jag citerar: ”EU och medlemsstaterna förmedlar tiotals miljoner euro årligen till en
smal grupp av starkt politiserade, israeliska frivilligorganisationer via förfaranden som inte
är transparenta. Den utsträckning i vilken EU finansierar frivilligorganisationer för att
påverka israeliska politiska och offentliga debatter har ingen motsvarighet i förbindelser
bland demokratier. Därför är det mycket viktigt för den israeliska demokratiska processen
och för allmänhetens rätt till kännedom att en större öppenhet uppnås när det gäller
finansiering av utländska regeringar”.

Jag behöver inte säga att ett antal av dessa påståenden är helt och hållet osanna. Men de är
dessutom mycket avslöjande. De avslöjar hur stark misstron är mellan ett antal israeliska
opinionsbildare och EU och att vi måste göra någonting åt detta. De avslöjar också hur
rustade till strid viktiga delar av den israeliska allmänna opinionen är – och detta är också
en källa till oro. Båda dessa faktorer gör en fredlig lösning i Mellanöstern ännu svårare än
vad det redan är. Min fråga till er, fru kommissionsledamot, är: vad har ni för avsikt att
göra för att förbättra situationen?

Véronique De Keyser,    frågeställare. – (FR) Herr talman! Goldstonerapporten fick ett
oväntat resultat.

Avsikten var att få fram sanningen om möjliga krigsförbrytelser under Operation Cast
Lead i december 2008, något som faktiskt orsakade ett ramaskri i Israel. Justice Goldstone
föll personligen offer för attacker och de frivilligorganisationer som hade mod att lägga
fram bevis blev måltavlor. Kort efter denna mediastorm dök ett antal lagförslag upp med
syftet att ytterligare kontrollera frivilligorganisationer och försvaga all opposition mot
regeringens politik.

Bland dessa fanns ett lagförslag om frivilligorganisationer enligt vilket man till en början
försökte betrakta dem som politiska organisationer och därför inte undantagna från
beskattning.

För det andra lades det fram ett lagförslag om kriminalisering av bojkotten av israeliska
varor, även varor från bosättningarna, däribland bojkotter som inletts av en regering, en
organisation eller en medborgare i ett annat land. Rätt och slätt, om en fransk person
uppmanar till bojkott av varor från bosättningarna på Internet skulle han eller hon kunna
bli bestraffad, och om palestinska myndigheter gör detsamma kommer även de att bestraffas.
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För det tredje lades ett lagförslag fram om en universell jurisdiktion, vilket skulle innebära
att Israel fick befogenhet att besluta om fall av detta slag.

Andra lagförslag som inskränker yttrandefriheten eller rörelsefriheten är på gång. Det är
inte möjligt att lista dem, men de är alla i samma linje – och de är oroande. De mynnar ut
i ett direkt angrepp på yttrandefriheten, vilket är en oförytterlig mänsklig rättighet och en
nödvändig konsekvens av demokratin.

Att Knesset har ändrat lagen om frivilligorganisationer så att den nästan kan accepteras av
dessa organisationer själva är något bra! Låt oss hoppas att det andra lagförslaget kommer
att gå samma öde till mötes, särskilt lagen om bojkotter, vilken kommer att läggas fram
för Knesset för en första behandling den 15 september.

Jag vill fästa kommissionens uppmärksamhet på följande: om vi inte längre kan säga att
varor som, enligt gällande villkor, importerats olagligt inte får köpas i Europa, vore det
som att förbjuda råd mot köp av exempelvis varumärkesförfalskade varor eller stulna
klockor i ett marknadsstånd. Parlamentet kommer att nära övervaka denna fråga.

I detta avseende skulle jag vilja fråga Europa: vad gör vi i Europa för fredsprocessen mellan
Israel och Palestina? Var fanns vår höge representant? Var står vi i denna viktiga process?

Marie-Christine Vergiat,    frågeställare. – (FR) Herr talman! I början av året antog den
israeliska regeringen ett lagförslag som direkt ifrågasätter de medel som beviljats av
Europeiska unionen till frivilligorganisationer i Israel.

Jag var själv med om att underteckna denna fråga och det gläder mig att detta ger oss
möjlighet att berömma de israeliska frivilligorganisationerna för deras utmärkta arbete;
de kämpar dagligen för fred, demokrati och mer allmänt för mänskliga rättigheter inom
staten Israels territorier. Dessa frivilligorganisationer glöms alldeles för ofta bort i
Israel–Palestina-konflikten, även om de, som jag redan har sagt, gör ett utmärkt arbete och
får utstå mycket trakasserier.

Den israeliska regeringen har fått stå tillbaka något för trycket, särskilt från oss, men utan
att ändra inriktning på sin politik. De israeliska myndigheterna försöker faktiskt att införa
en verklig uppsättning rättsinstrument för att förhindra all kritik av deras politik, däribland
från utlandet.

Även jag koncentrerar mig på de bestämmelser enligt vilka man försöker förbjuda
bojkottverksamhet och, vad ännu värre är, en som ifrågasätter principen om en universell
jurisdiktion som är inskriven i många internationella fördrag som Israel har undertecknat.
Olyckligtvis vet vi dock att den israeliska regeringen ibland intar en hållning gentemot
internationell rätt som kan beskrivas som ”variabel geometri”. Vi vet faktiskt att dessa
förslag representerar den israeliske regeringens reaktioner på Goldstonerapporten.

Herr kommissionsledamot! Unionen har upprättat ett privilegierat partnerskap med Israel
vilket ingenting tycks kunna ifrågasätta. Det verkar dock som att det finns gränser i denna
kammare. Vi måste få ett slut på den israeliska regeringens förföljelser av de
frivilligorganisationer som kritiserar dess politik och utan förbehåll begära att den ska dra
tillbaka dessa förslag. De är ovärdiga en stat som hävdar att den är en demokrati.

Kan ni, även om denna lagstiftning antas, något som jag dock hoppas inte ska ske, garantera
att Europeiska unionen ändå fortsätter att ovillkorligen finansiera dessa
frivilligorganisationer i Israel? Kan ni tala om för oss vad kommissionen avser att göra för
att övertyga den israeliske regeringen att dra tillbaka dessa åtgärder och att garantera rätten
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till föreningsfrihet, vilket är en grundläggande pelare för demokratin? Kan ni garantera att
kontaktpersoner med ansvar för mänskliga rättigheter kommer att utses i Israel som en
del i förfarandet med att upprätta Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, så att
frivilligorganisationerna har förhandlare på plats?

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Organisationer i det civila
samhället spelar en viktig roll i öppna och demokratiska samhällen. Israel har en odiskutabel
tradition av ett fritt, öppet och dynamiskt civilt samhälle som spelar en positiv roll inom
många områden, däribland att bevaka mänskliga rättigheter såväl i Israel som i de
ockuperade palestinska områdena och att lyfta fram miljömässiga och kulturella frågor.

EU har samarbetat med Israels frivilligorganisationer under flera år och är mycket angeläget
att fortsätta med detta fruktbara samarbete, särskilt eftersom många israeliska
frivilligorganisationer har ett rykte om sig att ha god professionell kompetens inom sina
områden. Det är därför som vi med oro har följt debatten i Knesset om lagen om avslöjande
av finansiering från utlandet (”disclosure of funding from abroad”). Vi har tydligt uttryckt
denna oro till de israeliska myndigheterna vid flera tillfällen.

Som redogjorts för i kommissionens lägesrapport om den europeiska grannskapspolitiken
innehöll det första utkastet till detta lagförslag, som lades fram i februari, nya krav på
civilsamhällets verksamheter som – om det antagits – avsevärt skulle ha försvårat för
frivilligorganisationernas arbete i Israel.

En ny och väsentligt omarbetad version av lagen diskuterades under sommaren av ledamöter
i Knesset, regeringen och företrädare för civilsamhället. I augusti antogs ett nytt utkast vid
första behandlingen i Knesset.

I det senaste utkastet till lag har borttagandet av skattebefrielser för frivilligorganisationer
och införandet av en skyldighet att registrera sig i de politiska partiernas register lagts på
hyllan. Detta är verkligen välkomna förändringar!

Som vi ser det skulle emellertid de rapporteringsskyldigheter som skulle åläggas
frivilligorganisationer fortfarande vara onödigt stränga, inte minst på grund av att de
nuvarande administrativa kraven på dessa i Israel redan säkerställer lämplig insyn i den
statliga finansieringen. Dessutom skulle dessa nya öppenhetskriterier endast omfatta
offentlig finansiering från utlandet, medan privata utländska källor inte skulle behöva
avslöjas – något som helt riktigt har betonats. Detta skulle diskriminera de organisationer
som arbetar med utländsk offentlig finansiering, däribland från EU.

I handlingsplanen för grannskapspolitiken har Israel och Europeiska unionen gått med på
att föra en regelbunden dialog om frågor som rör det civila samhället och att främja
förbindelser mellan EU och Israel i civilsamhället. Den senaste EU–Israel arbetsgruppen
för mänskliga rättigheter träffades den 2 september, och man diskuterade även detaljerat
frågan om finansiering för frivilligorganisationer.

Lagen kommer att diskuteras och behandlas ytterligare i Knesset under de följande
månaderna. Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen nära.

Hans-Gert Pöttering,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Füle, mina damer och
herrar! Den föreslagna lagstiftningen om frivilligorganisationer i Israel har givit oss en stor
anledning till oro. Vi var oroade över att dessa organisationers möjlighet att bedriva sin
verksamhet skulle bli betydligt begränsad.
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Under ett besök av en delegation av utskottsordföranden från Europaparlamentet, vilken
jag deltog i egenskap av ordförande för arbetsgruppen om Mellanöstern, uttryckte vi vår
oro till våra kolleger i Knesset i Jerusalem, särskilt under ett mycket positivt sammanträde
med vice premiärminister Dan Meridor. Jag skulle vilja se smarta, sansade människor som
honom spela en mycket mer framträdande roll, hellre än exempelvis utrikesministern, vars
ståndpunkt vi inte alls instämmer i.

Som alla talare har sagt inbegriper utkastet vissa förbättringar. Jag välkomnar mycket av
det som Štefan Füle har sagt, men det finns fortfarande några frågor som behöver besvaras.
När restriktioner införs för organisationer för mänskliga rättigheters och
frivilligorganisationer som inskränker deras uppgifter och möjlighet att påverka måste vi
göra våra röster hörda. Lagstiftningen har ännu inte antagits och ett beslut förväntas tas
under Knessets sammanträdesperiod i oktober. Vi kommer att fortsätta att bevaka
situationen mycket noggrant.

Som verklig israelvän vill jag säga att den israeliska regeringen och det israeliska parlamentet
måste behandlas på samma sätt som vilken regering eller vilket annat parlament som helst.
Israel hävdar sig med all rätt vara en demokrati. Därför måste staten även acceptera kritik
när vi anser det berättigat att kritisera.

Jag skulle vilja tillägga att jag inte förstår varför den israeliska ambassaden i Bryssel uttalade
sig till pressen i går och sade att vi i dag diskuterar ett icke-ämne och att debatten inte bör
äga rum på grund av fredsprocessen i Mellanöstern.

Jag uppmanar den israeliska regeringen att tydliggöra att vi motsätter oss alla uttalanden
som gjorts av Irans president angående Israels säkerhet, att vi motsätter oss all slags terrorism
och att vi, när israeler dödas i Hebron, utfärdar starka fördömanden. Vi måste emellertid
även säga till Israel att byggandet av bosättningar inte får återupptas efter den 26 september.
Israel måste i stället lägga grunderna för en fortsättning på fredsprocessen. Landet har ett
stort ansvar när det gäller detta och vi hoppas mycket på att det kommer tillstånd en stabil
och hållbar fred enligt vilken gränserna säkras både för Israel och den palestinska staten.
Det är viktigt att både israelerna och palestinierna får behålla sin värdighet.

(Applåder)

Richard Howitt,    för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Denna vecka, under vilken det
kommer att ske ett återupptagande av direkta fredssamtal och denna dag, som markerar
början av det judiska nyåret – och jag önskar shana tova till alla judar i Europa och i världen
– beklagar jag djupt att det israeliska Knesset fortfarande avser att ålägga betungande och
oacceptabla rapporteringsskyldigheter på alla organisationer för mänskliga rättigheter
som tar emot utländska medel, däribland medel från Europeiska unionen.

Vi har hört från de berörda frivilligorganisationerna, både i vår arbetsgrupp för Mellanöstern
och i parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter, att de samvetsgrant åtar sig
människorättsarbete men att de skräms och förföljs av anklagelser om att vara politiskt
partiska.

Sådana restriktioner vad gäller internationellt stöd till organisationer för mänskliga
rättigheter förekommer i länder som Burma, Tunisien och Rwanda. De bör inte införas i
ett land som Israel, och de står i motsättning till Israels skyldigheter att stödja
föreningsfriheten i enlighet med ILO-konventionerna.
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På båda sidorna i Mellanösternkonflikten är rösterna för fred och mänskliga rättigheter
alltför få. De som faktiskt talar överröstas ofta av andra som söker våldsamma lösningar.

Pluralistiska demokratiska samhällen som är verksamma under fredliga och stabila villkor
omhuldar det civila samhället, även om dess budskap ibland kan vara svårt. Som George
Orwell sade: ”Frihet är rätten att tala om för människor vad de inte vill höra”.

Chris Davies,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag hänvisar till skrivelsen från
Israels ambassadör Ran Curiel till ordföranden för vårt underutskott för mänskliga
rättigheter.

Det var min avsikt att välkomna och stödja hans förklaring att vi bör vara beredda att stödja
principen om öppenhet vid finansieringen av organisationer. Vi förväntar oss det här och
varför inte också i Israel.

Då föll mina ögon på en av de sista punkterna i hans skrivelse, där han uttryckte sin motvilja
mot att någon som helst jämförelse görs mellan det pluralistiska israeliska civilsamhället
och vissa andra länder. Han använder följande ord: ”Att slå in på en sådan felaktig väg kan
leda till att vi alla uppehåller oss vid Europas egna tidigare och nuvarande kvalifikationer.”.
Om detta inte är en hänvisning till förintelsen vet jag inte vad det är. Innebörden är
uppenbar: Ni européer har inte rätt att kritisera Israel på grund av ert förflutna. Ni har blod
på era händer.

Jag var inte ansvarig för nazisternas handlingar. Jag var inte född på den tiden. De flesta av
oss här var inte födda då och denna europeiska union skapades som ett försök att se till
att något ont av detta slag aldrig mer skulle kunna äga rum. Jag är emot tanken att vi måste
blunda för Israels skrämmande uppträdande – i Gaza, den ekonomiska blockaden,
ockupationen av det palestinska territoriet och de alltför ofta förekommande kränkningarna
av de mänskliga rättigheterna.

Jag är emot tanken på att vi ska tvingas att inte fråga varför ett folk som har lidit så mycket
under tidigare århundraden i dag utsätter det palestinska folket för så mycket lidande.

(Applåder)

Nicole Kiil-Nielsen,    för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar.
Vissa människor säger att dagens debatt inte längre är aktuell. Men trots att
påtryckningsgrupper har angripit EU:s finansiering av de israeliska frivilligorganisationerna
sedan 2005 fortsätter arbetsvillkoren för det civila samhället i Israel att försämras.

Sedan Goldstonerapporten offentliggjordes har många företrädare för organisationer
utsatts för förtal, trakasserier och arresteringar. Fjorton lagförslag diskuteras för närvarande.
De syftar alla till att inskränka organisationernas oberoende och frihet. Jag vill påminna er
om att de israeliska försvararna av de mänskliga rättigheterna inte längre får beträda de
ockuperade territorierna utan tillstånd av armén.

De israeliska demokraterna och pacifisterna, som har kunnat dra fördel av det europeiska
instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, är bekymrade eftersom man i detta
lagförslag, även i dess ändrade form, framför allt inriktar sig på finansieringen av de
internationella organisationerna, medan den privata finansieringen inte påverkas.

Vi kommer inte längre att godta att de människor tystas ned som har mod att fördöma de
dagliga förödmjukelser som palestinierna utstår, utvisningen av familjer, förstörelsen av
bostäder, indragningen av markområden och bristen på vatten.
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Charles Tannock,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! I likhet med alla suveräna stater
har Israel full rättighet att enligt eget gottfinnande övervaka och kontrollera verksamheten
hos de inhemska och internationella frivilligorganisationer som verkar på landets
territorium, framför allt om den är politisk och om den innebär stöd för terrorism eller
om den utgår från stater som stöder terrorism.

Israel är en parlamentarisk demokrati som kännetecknas av ett starkt civilt samhälle, där
alla nyanser av fredliga åsikter öppet kan företrädas och diskuteras. De frivilligorganisationer
som verkar i Israel har en frihet utan motstycke i Mellanöstern, som vanligen är en repressiv
miljö för det civila samhället. Trots att Ryssland är medlem av Europarådet har man där
infört en mycket sträng lagstiftning mot frivilligorganisationer. Men Ryssland är ett mäktigt
land som har olja och gas, medan Israel är ett litet land som är fattigt på naturtillgångar,
vilket kan vara en förklaring till att Ryssland i stor utsträckning undgår kontroll i detta
avseende.

Dagens debatt förefaller därför misstänkt lik en annan metod att kritisera Israel som de
gamla vanliga personerna bedriver, av den sort som detta parlament alltför ofta ägnar sig
åt – även om det utkast till lag som föreslås i Knesset har genomgått en hel del förändringar
och förbättringar. När nu direktsamtalen mellan Israel och palestinierna nyss har
återupptagits riskerar vi i Europaparlamentet att anklagas för ovidkommande verksamhet
när vi ägnar oss åt lönlösa debatter av detta slag.

Kyriacos Triantaphyllides,    för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Förslaget
överensstämmer med den mer allmänna strategin att avlegitimisera kampen för försvaret
av de mänskliga rättigheterna i Israel genom att tysta ned motstridiga röster inom landet
och genom att bidra med liknande skrämselåtgärder, exempelvis de tidigare arresteringarna
under demonstrationerna mot kriget i Gaza.

I maj förra året fann generaldirektoratet för yttre förbindelser att villkoren för
frivilligorganisationerna i Israel hade försämrats. Sedan dess har emellertid EU inte en enda
gång offentligt fördömt besluten om den föreslagna lagstiftningen. Inte heller har unionen
offentligen uppmanat Israel att respektera sina medborgares yttrandefrihet. EU kan inte
förbinda sig att respektera rättssäkerheten och inse farorna, samtidigt som man blundar
när de mänskliga rättigheterna inte respekteras. EU måste inta en offentlig ståndpunkt
genom att uppmana Israel att dra tillbaka förslaget.

Vid en tid då frivilligorganisationer som finansieras av EU angrips och deras ekonomiska
stöd från gemenskapen undergrävs kan EU inte fortsätta att stärka sina förbindelser med
Israel. EU måste fastställa villkor för fortsatt handel och upphäva associeringsavtalet till
dess att Israel respekterar yttrandefrihet och partnerskap. Dessutom måste Israel följa
artikel 2 i associeringsavtalet om de mänskliga rättigheterna och dra tillbaka lagförslaget.

ORDFÖRANDESKAP: LAMBRINIDIS
Vice talman

Bastiaan Belder,    för EFD-gruppen. – (NL) Herr talman! Detta är i flera avseenden en
egendomlig debatt. För att sammanfatta den i en mening: Vi debatterar, på grundval av
gamla parlamentsfrågor, ett aktuellt israeliskt förfarande där man försöker se till att de
israeliska frivilligorganisationerna är så ekonomiskt öppna som möjligt. Jag ber er tänka
på att man i det lagförslag som ifrågasätts omsorgsfullt överväger rätten för organisationer
att fritt verka i en demokrati mot rätten för de israeliska medborgarna att veta vem som
finansierar de aktuella frivilligorganisationernas verksamhet. I många år har öppenhet varit
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en politisk ledstjärna i EU. Finns det någon anledning varför denna princip som så ofta
framförs inte på vederbörligt sätt bör tillämpas på en situation då EU och dess medlemsstater
beviljar betydande summor till de israeliska frivilligorganisationerna? Om parlamentet
motsätter sig detta anser jag att det är ett bevis på dålig stil både här i parlamentet och i
den judiska staten. Med en sådan politiskt tvivelaktig hållning kommer ni säkert att skrämma
bort de rättsinnade EU-medborgarna, dvs. skattebetalarna.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Herr talman! Jag är djupt oroad över innehållet och tonen i
vissa av bidragen till dagens debatt. Eftersom direktsamtalen mellan Israel och den
palestinska myndigheten har svårt att komma igång vill jag uppmana parlamentet att uttala
sig försiktigt vid en känslig tidpunkt i Mellanöstern.

Erfarenheter från min egen valkrets i Nordirland gör att jag kan vittna om att sådana samtal
är känsliga. Inblandning utifrån motverkar ofta framsteg och har en destabiliserande
inverkan på dem. Detta framgår med all tydlighet av den omdömeslösa attacken i förra
veckan då fyra israeliska medborgare dödades. Jag är säker på att ledamöterna håller med
mig om att fördöma attacken och även om att berömma israelerna för deras engagemang
i samtalen.

För att återvända till den aktuella lagstiftningen bör vi erkänna att den israeliska regeringen
har samarbetat med sitt parlament för att ta itu med farhågorna. Det lagförslag som kommer
att behandlas i Knesset har genomgått betydande förändringar. Dessa förändringar visar
att Israels demokrati fungerar och att man är lyhörd för rimlig och genomtänkt kritik. De
återstående åtgärderna syftar till att tillämpa principerna med öppenhet, ansvar och insyn
när det gäller sektorn för frivilligorganisationer. Frivilligorganisationer över hela världen
anser allmänt att detta är viktiga principer för ett sunt offentligt liv i ett demokratiskt
samhälle.

Dessutom kan kravet på att stöd från utländska regeringar ska erkännas i offentliga
reklamkampanjer och på webbplatser jämföras med kravet på att man vid EU-finansiering
ska erkänna och främja mottagandet av denna finansiering. Jag anser att detta får
oppositionen från frivilligorganisationer, och från vissa i parlamentet, mot sådana förslag
att framstå som både ologisk och falsk.

Denna debatt utgör en inblandning i de inre angelägenheterna hos en stat utanför EU och
dessutom i en fråga som redan är under behandling. Många i Israel kommer att dra slutsatsen
att detta beror på fientlighet mot Israel, när vi i en tid av fredsförhandlingar bör vara en
källa till uppmuntran för dessa förhandlare.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Herr talman! Jag tackar Diane Dodds. Jag hoppas att den
ärade ledamoten inser att hon är relativt ny i parlamentet. Vissa av oss, som redan har varit
här ganska länge, har varit med om ett antal direkta israelisk-palestinska förhandlingar
och har funnit att det inte på något sätt bidrar till processen att hålla tyst.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Herr talman! Jag inser naturligtvis att jag är relativt ny i
parlamentet, men jag förväntar mig också att den ärade ledamoten erkänner att jag har
erfarenhet av konflikter och av att hantera situationer med terrorism i min egen valkrets i
Nordirland.

Jag har personlig erfarenhet av sådan terrorism och min erfarenhet är, efter att ha deltagit
i de förhandlingar som ledde till en fredligare demokratisk framtid för mina väljare i
Nordirland, att inblandning utifrån och framför allt mycket vinklad inblandning utifrån
är både missriktad och till föga hjälp.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – (EN) Herr talman! När jag lyssnar på
denna debatt vill jag upplysa er om er att jag i många år har varit generaldirektör för en
polsk frivilligorganisation som arbetade för att Polen skulle gå med i EU, att jag stödde ett
”ja” i folkomröstningen och ledde många program om bl.a. politisk utbildning och
demokrati.

Vi hade också våra sponsorer i Polen och utomlands. De var privatpersoner, företag och
politiska stiftelser samt olika EU-program och naturligtvis var vi tvungna att uppge varifrån
våra pengar kom och vilka summor vi hade tagit emot. Detta gällde också alla pengar vi
fick från EU-budgeten. Det skulle aldrig falla mig in att betrakta detta som någon form av
diskriminering eller att man på något sätt hämmade oss.

När det gäller denna diskussion beklagar jag att vi ägnar oss åt debatter som baseras på
gamla dokument. Vi går miste om helhetsbilden och det är den vi verkligen behöver. Detta
handlar om normer, om demokrati, den demokrati som är baserad på aktiva medborgare
som ofta är organiserade i livaktiga, dynamiska frivilligorganisationer.

Öppenhet är en form av demokrati och ett lagförslag eller en rättslig handling där man
kräver öppenhet när det gäller all privat eller offentlig finansiering bör prisas och inte
fördömas i denna kammare.

Vi bör kanske snarare uppmuntra att man rapporterar om privata givare. Varför skulle
verksamheten hindras genom öppenhet, försvaga situationen för frivilligorganisationerna
och verka diskriminerande? Varför behöver vi öppenhet? Dessa frågor bör vi ställa oss när
det gäller alla organisationer i världen som vi stöder.

Israel är en demokratisk stat. Det var en livlig diskussion i Knesset om detta lagförslag, som
resulterade i lagförslaget från augusti i år. Samtidigt som jag tackar kommissionsledamot
Štefan Füle för alla upplysningar han har gett oss kan jag bara önska honom, kommissionen
och oss alla ett fortsatt, utvecklat och gott samarbete mellan EU och Israel.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Herr talman! Först och främst vill jag reagera på
uppfattningen att inblandning utifrån på något sätt skadar fredsprocessen. Om man följde
den uppfattningen skulle EU och hela världen vända ryggen åt varje konflikt i världen och
låtsas att den inte angår dem. Detta är ett mycket dåligt argument, fru Dodds, och jag
uppmanar er att revidera er åsikt om detta.

Det är helt legitimt att parlamentet undersöker potentiella hot mot yttrandefriheten och
organisationsfriheten i varje stat med vilken vi har handelsförbindelser. Enligt våra fördrag
måste vi bedriva handel på etisk grundval. Israel, som har mycket nära handelsförbindelser
med EU, kan inte undantas från en sådan granskning.

Jag välkomnar de förändringar som hittills har gjorts i lagförslaget om finansiering av
frivilligorganisationer i Knessets lagutskott, utan tvivel på grund av de internationella
påtryckningar som har iscensatts, men lagförslaget befinner sig fortfarande bara i första
skedet. Förslaget måste skickas tillbaka till utskottet och gå igenom en andra och tredje
behandling. Vi vet ännu inte hur den slutliga versionen kommer att se ut.

Lagförslaget är emellertid i sin nuvarande form ett mycket strängt och obalanserat lagförslag
som kommer att verka diskriminerande till förmån för privata donationer från utländska
organisationer som inte kommer att vara tvungna att avslöja ursprunget eller avsikten med
sådana donationer. Antingen är detta ett lagförslag om öppenhet eller också förhåller det
sig inte så. Om så är fallet måste det bli total öppenhet.
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Jag är skeptisk inför slutresultatet och anser att parlamentet, kommissionen och rådet
måste fortsätta att vara vaksamma och klargöra att om sådan lagstiftning går igenom, som
går längre än balanserade krav på öppenhet, kommer den att inverka på våra förbindelser.

Jag skulle i korthet vilja kommentera den föreslagna lagstiftningen om bojkott genom
vilken man kommer att försöka kriminalisera alla som stöder en bojkott av försäljning i
EU av varor som produceras olagligt inom området för de olagliga bosättningarna. Jag
skulle vilja betrakta detta som ett brott mot rätten att vidta politiska åtgärder.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Herr talman! För en stund sedan meddelade min kollega
Proinsias De Rossa att en debatt om det ifrågasatta lagförslaget redan hade ägt rum och att
man hade infört ändringsförslag. Får jag påpeka att denna debatt fortfarande pågår? Som
ordförande för den israeliska delegationen fick jag veta detta i början av denna vecka men
det som förvånar mig – och detta är anledningen till att jag riktar en fråga till er – är att
dessa ändringsförslag enligt er är ett resultat av påtryckningar utifrån. Antyder ni att våra
kolleger i Knesset inte har rätt att ändra sig, som ordföranden i det berörda utskottet gjorde
när han föreslog att privata givare också lyder under lagen om öppenhet? Är inte detta
motsatsen till yttre påtryckningar? Anser ni med andra ord att yttre påtryckningar är det
enda som kan få ledamöterna av Israels Knesset att ändra åsikt? Jag anser att denna
uppfattning är mycket snedvriden.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Jag vill inte komma med ett meningslöst påstående
om att enbart påtryckningar utifrån kan uppmuntra parlamentsledamöterna att ändra åsikt,
men det är tydligt att internationella påtryckningar bidrar till att man ändrar åsikt. Jag vet
att detta är fallet på Irland. Under fredsprocessen på Irland bidrog de till att IRA och Sinn
Féin ändrade sig. På Irland utövade vi också inre påtryckningar på dem, men internationella
påtryckningar är naturligtvis också en viktig del i den demokratiska processen. Vi tillhör
när allt kommer omkring en enda värld.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Herr talman! Jag förvånas ibland över innehållet i vissa
av våra debatter här i parlamentet. Det är fallet i dag.

Vad talar vi om? Vad står det på föredragningslistan? Inte Goldstonerapporten. Inte
bosättningarna. Inte operation ”Cast lead”. Nej, debatten har rubriken ”Lagförslag om
israeliska frivilligorganisationer”, ett lagförslag som fortfarande debatteras i Knesset och
där man ännu inte har haft någon omröstning om det.

Vårt parlament begärde därför i april att få diskutera denna fråga omedelbart sedan den
hade tagits upp av den israeliska regeringen, och till och med innan de israeliska
parlamentsledamöterna kunde diskutera den. Det är ännu mer förmyndaraktigt – det är
tyvärr det enda ord som kan användas om detta – med tanke på att detta lagförslag, vilket
redan har nämnts, nu har ändrats i stor utsträckning. Det är en förolämpning mot det
arbete som bedrivs av våra kolleger i Knesset att anse att saker och ting ändrades på grund
av vår muntliga fråga här i parlamentet. Det visar en total brist på förståelse för det israeliska
synsättet och för vitaliteten i den demokratiska processen, hos frivilligorganisationerna
och de israeliska parlamentsledamöterna.

Hans-Gert Pöttering talade om ett besök som han just har gjort i Israel. Jag har också nyligen
kommit tillbaka från Israel. Jag återvände i lördags. Jag träffade valda företrädare från
Kadima, från Labourpartiet och från Likud och jag kan försäkra er att de har samarbetat i
flera månader med frivilligorganisationerna i denna fråga. De har inte väntat på oss. Jag
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förstår inte därför att varje demokrati i världen – detta har också påpekats – rör sig i riktning
mot större öppenhet, mer etiska normer för uppförande och redovisningsskyldighet i det
offentliga livet. Detta gäller regeringar, politiska partier, den offentliga förvaltningen, även
medlemsstaterna, kommissionen och vårt parlament. Alla följer samma process när det
handlar om insyn, en process som är ännu nödvändigare och begripligare i en region som
är så utsatt som denna genom den tragiska konflikt som äger rum där.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Herr talman! Jag vill bara be fru Ries, eftersom
hon inte anser att det har funnits någon påverkan på Knesset eller på de israeliska
myndigheterna, att förklara den kommuniké från den israeliska ambassaden som vi just
talar om och att förklara vissa e-brev som vi har tagit emot under de senaste dagarna.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Herr talman! Jag påstod inte att de inte hade utsatts för
påverkan mer än Proinsias De Rossa, som otvivelaktigt ansåg att det endast var på grund
av vårt arbete som händelseförloppet i detta land hade ändrats. Allt jag har sagt, efter att
ha diskuterat frågan senast i förra veckan med parlamentsledamöter från detta land, är att
de hade inlett processen med att diskutera och ändra detta lagförslag långt innan och
oberoende av vårt ingripande. Jag anser att vissa av de påpekanden vi gör här är mycket
förmyndaraktiga och jag skulle mycket ogärna vilja tala till förmån för den ambassadör
som i går skickade ut den där kommunikén. Jag anser att det inte är min sak att göra det.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Herr talman! Jag har personligen ägnat en stor del av
min politiska karriär åt att främja öppenhet i politiskt beslutfattande, men jag kan också
med lätthet se att man i detta lagförslag är mycket selektiv i sina försök att skapa insyn.

I underutskottet för mänskliga rättigheter hade vi i juni besök av frivilligorganisationer
från Israel och vi ställde frågor till dem om denna lagstiftning. De var oroade. Vi har också
hört andra åsikter och personligen hade jag en skriftväxling med Israels EU-ambassadör
om detta lagförslag.

Därför vill jag säga att det arbete vi har gjort i parlamentet om denna muntliga fråga i
underutskottet har bidragit till att skapa förutsättningar för en sund offentlig debatt som
kommer att få resultat.

Men det som framför allt gjorde intryck på mig under utfrågningen i underutskottet var
den goda anda som utmärker de israeliska och palestinska frivilligorganisationernas
samarbete. Jag anser att vi bör hitta nya sätt att stödja deras samarbete, eftersom det skulle
kunna spela en mycket viktig roll för fredsprocessen.

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Denna debatt är en
bekräftelse på många fördomar om Israel som fortsätter att inverka på EU:s politik i
Mellanöstern.

I dag diskuterar vi ett lagförslag i Knesset som inte längre existerar, eftersom det har ändrats
i stor utsträckning. I det nya lagförslaget kräver man fullständig öppenhet när det gäller
utländsk finansiering till frivilligorganisationer som verkar i Israel, av vilka många uppriktigt
sagt ägnar sig mer åt politik än åt humanitärt bistånd.

Jag anser inte att detta krav på öppenhet innebär någon inskränkning av människors
organisationsfrihet, men i dag diskuterar vi det som om detta var fallet. Vi bör därför inte
förvånas över de israeliska politikernas osäkerhet inför EU och det kan vara förklaringen
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till varför vi inte sitter vid det israelisk-palestinska förhandlingsbordet, trots att vi är den
största givaren i regionen.

Vi bör i stället diskutera hur vi ska förbättra öppenheten och spårbarheten i våra förfaranden
för finansiering av frivilligorganisationerna och FN-byråerna som verkar i regionen. Genom
att göra det skulle vi avlägsna alla tvivel om våra politiska ståndpunkter.

Jag ska avsluta med ett förslag: Varför organiserar vi inte en debatt om den växande
antisemitismen i EU i stället för att diskutera detta lagförslag, framför allt efter Karel De
Guchts uttalanden?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Herr talman! I februari 2010 godkände Knesset en lag som
innebar att man avskaffade den skattebefrielse som beviljas alla organisationer som
samarbetar med utländska grupper. Detta följdes i april av ett lagförslag där man syftar till
att förbjuda alla frivilligorganisationer som är inblandade i rättsliga förfaranden utomlands
mot israeliska tjänstemän. Det är tydligt att de som kritiserar systemet snart blir
allmänhetens fiende nummer ett i Israel. Den nya israeliska fronten anklagas offentligen
för att ha förstört den israeliska statens grundvalar, helt enkelt därför att den bidrog till att
utarbeta Goldstonerapporten.

EU måste inta en tydlig ståndpunkt inför denna växande intolerans. I både Israel och den
palestinska staten är frivilligorganisationer en viktig del av medborgarnas engagemang i
politiken och därför förtjänar de att skyddas som en del av ett demokratiskt system. Vi
förväntar oss att varje land som i likhet med Israel vill närma sig EU ska följa EU-reglerna
och respektera EU-normerna.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Herr talman! Till min förvåning har jag fått veta att
Israel har försökt hålla denna fråga borta från den europeiska agendan. Jag följer alltid
principen att, om man tror på sin egen lagstiftning, ska man inte vara rädd för en debatt
och att man genom debatter kan skapa ett klimat där frivilligorganisationer, som det handlar
om här, utan hinder kan sköta sitt arbete i Israel. Därför kan en debatt i parlamentet endast
bidra till att skingra oron.

Herr talman! Det gläder mig att notera att mycket har hänt mellan den tidpunkt då Heidi
Hautala den 27 april ställde en muntlig fråga och dagens debatt. Jag förstår av
ambassadörens skrivelser och av översättningen av lagförslaget att viktiga ändringar har
gjorts. Det gläder mig att så är fallet, Men det som verkligen oroar mig är hur den nya
lagstiftningen kommer att genomföras och om den kommer att genomföras selektivt eller
inte. Enligt min åsikt ingår öppenhet när det gäller frivilligorganisationerna i varje demokrati.
Därför är det viktigt att även Israel ser till att det inte finns några orimliga hinder för deras
verksamhet. Jag vill ställa följande fråga till Štefan Füle: Har vi garantier för att alla
frivilligorganisationer i Israel kommer att behandlas lika och att denna nya lagstiftning
inte kommer att leda till restriktiva åtgärder mot frivilligorganisationer som helt eller delvis
finansieras utomlands?

Min tredje punkt gäller öppenheten, som används som argument – vilket är helt i sin
ordning – men vad jag inte förstår är varför privata donationer inte ingår i denna lagstiftning.
Som jag ser det är det en betydelsefull uteslutning.

Herr talman! I alla andra avseenden håller jag med det som min kollega Hans-Gert Pöttering
sade om bosättningspolitiken.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Jag måste säga att jag är förvånad över tonen
i denna diskussion. I dag var det meningen att vi skulle diskutera våra förslag och åsikter
om ett lagförslag som fortfarande är under utarbetande och då vi skulle kunna föreslå våra
kolleger i det israeliska Knesset, som är valda ledamöter i lika hög grad som vi i
Europaparlamentet, våra eventuellt goda råd eller våra värdefulla erfarenheter, när det
gäller att införa denna form av lagstiftning.

Tyvärr har denna diskussion urartat till en slags kamp från en del av parlamentet mot Israel
överlag. Vi bör komma ihåg att Israel befinner sig i ett mycket svårt läge, i en mycket svår
situation, att Israel är den enda demokratiska staten i regionen och att den riskerar att
anfallas av nästan alla sina grannar. Detta är min första invändning och för att klargöra
alla tvivel vill jag meddela att jag under den föregående valperioden var vice ordförande
för Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Israel. Därför har jag en viss,
till och med mycket god erfarenhet av att samarbeta med kolleger från det israeliska Knesset
och jag hade aldrig under våra besök i Israel en känsla av att de inte ville besvara våra frågor,
trots att vi hade frågor som de kanske ogillade. Slutligen samarbetade många av er som
också är närvarande under denna debatt med mig i denna delegation och gör det även i
dag. Låt oss därför gå vidare. Låt oss arbeta fram några goda förslag. Jag anser att våra
kolleger från Knesset kommer att ta till sig dessa förslag och att de med glädje kommer att
godkänna lagen i denna form.

Margrete Auken (Verts/ALE)   – (DA) Herr talman! Det föregående anförandet fick mig
att tänka på ett e-brev som vi för någon tid sedan fick från en amerikansk-israelisk
organisation, där man påpekade att det nu var hög tid att människor började betrakta Israel
som en demokrati. Det påminde mig om den välkända historien om Gandhi som en gång
tillfrågades om sina åsikter om den västerländska civilisationen. Han svarade: ”Det vore
en bra idé”. Jag anser att vi bör behandla Israel som en fri demokrati och ställa krav som
är nödvändiga för att Israel ska bli en god demokrati.

Det har redan framhävts tydligt här i dag att vi inte bara kan nöja oss med öppenhet för
offentlig finansiering, när vi inte har någon öppenhet för privat finansiering, även om alla
vet varifrån de stora privata medlen kommer ifrån. Vi kan inte ta Israel på allvar om de
åberopar judeförföljelserna och förintelsen som en ursäkt för att behandla andra illa. Denna
trivialisering av judarnas lidande betraktar jag som kanske det mest skandalösa vi har hört
under denna debatt. De grymheter som begicks får inte användas som en ursäkt för att inte
rätta sig efter de viktiga demokratiska grundreglerna. Vi måste ställa rimliga krav på Israel
och inte behandla landet som ett läger för sjukliga barn eller göra undantag för dem, som
om de var funktionshindrade på något sätt.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Denna fråga till kommissionen från ledamöterna till
vänster är ovidkommande och därför meningslös. Det beror inte bara på att det lagförslag
som Knesset kommer att rösta om nästan månad för närvarande har en annorlunda
utformning. Jag anser bestämt att ett demokratiskt land som Israel har rätt att stifta lagar,
så länge de inte strider mot internationell rätt och det var inte ens fallet med det ursprungliga
propositionen. Jag vill påminna er om att det i mitt land är normalt att frivilligorganisationer
namnger sina källor, även om pengarna kommer från utländska och privata sponsorer.

EU medfinansierar frivilligorganisationer över hela världen och vi är inte alltid säkra på
vad stödet slutligen används till. Å andra sidan bör vi därför välkomna att den israeliska
regeringen och det israeliska parlamentet försöker uppnå större öppenhet om de finansiella
medel som strömmar in från utlandet i de politiska rörelserna och de politiskt aktiva

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV110



frivilligorganisationerna. Vi bör snarare oroas över att vissa av dem använder resurser från
utländska terroristorganisationer för att undergräva fredsansträngningarna och hota de
israeliska medborgarnas säkerhet.

Tyvärr är vissa ledamöter till vänster besvärade av tanken på goda förbindelser mellan
Israel och EU. Vi prioriterar emellertid fredlig samlevnad mellan Israel och den framtida
palestinska staten och inte att man sprider fördomar och skvaller. Men det som oroar mig
är att kommissionen inte har inbjudits till de mellanstatliga förhandlingarna och min fråga
till kommissionen är följande: Kan ni ändra denna situation?

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Någon kan
säkert ha invändningar mot det som har fått Europaparlamentet att diskutera och bedöma
en rättsakt som ett demokratiskt valt parlament som det israeliska Knesset håller på att
anta.

Sådana invändningar är begripliga, men det finns minst två grundläggande skäl till att
denna debatt är nödvändig. Det första är den unika karaktären hos situationen i
Mellanöstern, som är en följd av den konflikt som har varat alltför länge och som inte berör
Israel. Det andra är den viktiga roll som spelas av frivilligorganisationerna i detta område,
både när det gäller humanitärt bistånd och politiken för utvecklingssamarbetet. Dessutom
bör de israeliska myndigheterna själva utvärdera denna roll noggrant. Utan det arbete som
görs av alla frivilligorganisationer skulle spänningarna i regionen vara större och mycket
allvarligare.

Av denna anledning är det helt naturligt att, när Knesset har för avsikt att lagstifta om denna
fråga, föreslå att de ska fastställa två tydliga mål, förutom de förändringar som redan har
gjorts: De bör garantera öppenhet om finansieringen, som utan undantag ska gälla alla,
däribland organisationer som bosättarnas frivilligorganisationer, och göra det praktiskt
möjligt för frivilligorganisationerna att arbeta, eftersom deras arbete är viktigt, inte minst
med tanke på de framtida fredsförhandlingarna.

Sari Essayah (PPE).   – (EN) Herr talman! Principen i lagförslaget är att den utländska
statliga finansieringen till frivilligorganisationerna ska var helt öppen.

Har vi något problem med öppenheten? Förhoppningsvis inte. I de flesta av EU:s
medlemsstater har vi en lagstiftning om finansiering av frivilligorganisationer och dess
öppenhet lika väl som av finansieringen av politiska partier. I Finland har vi t.ex. just antagit
en lag om finansieringen av politiska partier genom vilken vi ville förhindra alla former av
utländsk finansiering, utom från de europeiska systerpartierna. Vi vill inte att främmande
makter ska kunna köpa inflytande i Finlands politiska liv.

Vi politiker skulle bli mycket förvånade om en annan europeisk medlemsstat började
finansiera våra nationella frivilligorganisationer för att bedriva politiska kampanjer. Vi
skulle åtminstone vilja veta varifrån pengarna kommer och vilka motiven är.

Företrädaren för Mellanösternkvartetten, Tony Blair, påpekade i sitt tal i Herzliya förra
veckan den dubbelmoral som så ofta tillämpas i EU:s hållning mot Israel. Han förklarade
att man inte skulle tillämpa regler på Israels regering som man aldrig skulle drömma om
att tillämpa på sitt eget land.

Därför bör Europaparlamentet stödja de israeliska lagstiftarna för att garantera öppenhet
snarare än angripa dem med falska anklagelser och ingripa i en demokratisk
lagstiftningsprocess.
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Är vi som EU-medborgare helt medvetna om att EU-finansierade projekt ledda av
frivilligorganisationer inte alltid främjar freden utan snarare motarbetar ömsesidig förståelse
och skapar mer misstro och fientlighet mellan israeler och palestinier?

Därför är denna nya lagstiftning viktig även för de europeiska skattebetalarna så att vi vet
hur våra pengar används inom detta område.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Herr talman! Det sägs att innan man undertecknar ett avtal
med en bank bör man läsa det finstilta längst ned. När det gäller den fråga som vi diskuterar
i dag är det viktigt att läsa det som sägs i slutet av frågan. Författarna undrar hur denna
fråga kommer att beröra de framtida förbindelserna mellan EU och Israel. Mitt svar är att
den kommer att få en mycket gynnsam inverkan, eftersom vi i dag säger att vi har en partner
i Mellanöstern som är en demokrati och att det finns människor där som vill vara försiktiga
med EU-pengar och som vill bevaka hur dessa pengar används. Israel är det enda landet i
regionen där man är så försiktig med EU-pengar. Inte långt från detta land försvinner
miljontals euro spårlöst och vi vet inte hur dessa pengar används. Om vi i dag känner en
viss tillfredsställelse beror det på att vi främjar demokratin i Israel. Vi säger att Israel är ett
demokratiskt land där man bygger en demokrati som motsvarar våra normer.
Europaparlamentet har åstadkommit något enastående under denna debatt. I god tro har
vi försvarat frivilligorganisationer i Israel – organisationer som inte anser att de är i fara –
och vi skyddar dem från en lagstiftning som ännu inte har trätt i kraft. Jag vill att detta ska
betraktas som ett gott budskap från denna debatt.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Trenden med restriktiv lagstiftning i Israel är ett tecken på
en allt större klyfta mellan Israels ideal att, som vi stolt brukar framhäva, vara den enda
demokratin i Mellanöstern och den faktiska situationen som, trots denna obestridliga
demokrati, också inbegriper förtryck av den angränsande palestinska befolkningens legitima
rätt till självbestämmande, till sitt eget land och till frihet.

Eftersom detta är den israeliska regeringens politik kommer alla som opponerar sig mot
den, vare sig det är en enskild person eller en frivilligorganisation, förr eller senare att bli
en fiende till denna diktatur. Det är svårt, till och med omöjligt, att vara en demokrati
bakom höga murar och samtidigt förtrycka andra. Detta är en illusion.

Det är därför Israel måste välja mellan att förbli en demokrati och att utvecklas på ett
demokratiskt sätt – i fråga om att erkänna och tillåta sin angränsande befolkning,
palestinierna, att utöva sina demokratiska rättigheter – och att stå fast vid sin nuvarande
politik att undergräva dessa rättigheter och ibland övergå till odemokratiskt uppträdande,
brist på öppenhet, fördomsfullhet, främlingsfientlighet och förtryck av sitt civila samhälle.
Tyvärr kommer det oundvikliga priset för en sådan politik mot palestinierna att innebära
ett sammanbrott för Israels egen demokrati.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (EN) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamot
Štefan Füle för hans tydliga uttalande om det israeliska civila samhället – som vi alla vet är
mycket välfungerande – men också för hans kritik av den lagstiftning som har ändrats.

En av de punkter som jag ansåg vara mycket positiva i den pågående processen är att vissa
av de sämsta delarna i lagstiftningen har ändrats. Emellertid finns det några frågor som kan
behöva granskas närmare av ledamöterna i Knesset. Ni nämnde en av dem – att privat
finansiering inte ingår i den del av lagstiftningen där man kräver öppenhet. Vi vet mycket
väl – även i våra länder – att det finns privat finansiering och att det bör finnas öppenhet.
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Någon annan har sagt att politiska partier bör vara öppna när det gäller vilka privatpersoner
och företag, som finansierar dem. I mitt hemland finns det problem med detta.

Detta är en fråga som jag, trots all vänskap med Israel och Knesset, hoppas kommer att
ändras så att det civila samhället i Israel kommer att bli lika öppet som större delen av
landet trots allt är, men att man i framtiden också kommer att verka för fred i regionen.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Det är inget tvivel om att Israel är en demokratisk stat, men
ingen demokratisk stat är immun mot odemokratiska åtgärder eller påtryckningar.

I detta fall, som handlar om de påtryckningar som utövas på frivilligorganisationer i Israel,
har vi att göra med odemokratiska åtgärder. Vi varnades för att sådana åtgärder skulle
vidtas när vi besökte Israel som delegation. Dessutom anser jag nu bestämt, efter att ha
talat med några kontaktpersoner i Bryssel, att man inte vidtog några sådana åtgärder.

I dag diskuterar vi här i parlamentet en speciell lagstiftning. Det finns emellertid tre lagar
som var och en på sitt sätt i huvudsak innebär att frivilligorganisationer och alla som
samarbetar med dem hamnar i ett besvärligt läge. Detta är inte bra för någon demokrati.
Eftersom vår debatt också kommer att inverka på fredsförhandlingarna måste jag säga att
den största skada som hittills har drabbat fredssamtalen har varit uttalandet av Israels
utrikesminister Avigdor Lieberman att Israel ska fortsätta att bygga bosättningar på de
ockuperade territorierna.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Herr talman! Jag vill först tacka Israel för att de har
tagit de många farhågorna om den föreslagna lagstiftningen på allvar och för att de
åtminstone har mildrat bestämmelserna något.

Man har i många år krävt att frivilligorganisationerna på ett helt öppet sätt ska avslöja
varifrån deras finansiering kommer och till och med offentliggöra denna information på
sina webbplatser. Den planerade lagstiftningen vänder sig, även i sin urvattnade form,
endast till specifika frivilligorganisationer: Först och främst till människorättsorganisationer
och för det andra till dem som tar emot offentlig finansiering. Detta inbegriper t.ex.
offentliga medel från FN eller EU. Däremot är inte högerextremistiska grupper eller
frivilligorganisationer som är privat finansierade, och som t.ex. stöder uppförandet av
olagliga bosättningar utsatta för några rättsliga restriktioner och måste inte offentliggöra
varifrån deras finansiering kommer. Problemet med den föreslagna lagstiftningen ligger i
denna ojämlika behandling.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Dagens debatt har åter visat
den stora vikt vi alla i EU lägger vid det civila samhället. Ett fritt och aktivt civilt samhälle
stöder utvecklingen av en sund demokrati.

Jag har noterat de många påpekanden ni har gjort i dag och kommer att vidarebefordra
dem till våra israeliska partner. Jag ska också hitta ett sätt att informera vice ordföranden/den
höga representanten om vissa aspekter av våra diskussioner, eftersom hon är vår företrädare
i Mellanösternkvartetten och ser till att EU fortsätter att spela en mycket viktig roll i
fredsprocessen i Mellanöstern.

Låt mig komma med två viktiga kommentarer innan jag slutar. Den första är att vi kommer
att fortsätta att tillhandahålla finansiering till frivilligorganisationerna för stödberättigade
projekt som motsvarar våra målsättningar. För det andra kommer vi att fortsätta dialogen
med de israeliska myndigheterna inom ramen för befintliga politiska överenskommelser.
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Dialogen måste fortfarande hållas öppen på alla nivåer med denna viktiga partner och via
alla kanaler.

Låt mig till sist försäkra er om att kommissionen kommer att fortsätta att följa denna fråga
och att den kommer att fortsätta att inför våra israeliska partner förespråka behovet att
främja och ytterligare underlätta snarare än inskränka arbetet i en aktiv sektor för
frivilligorganisationer.

Talmannen.   – Debatten är avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149  )

Olga Sehnalová (S&D),    skriftlig. – (CS) Frivilligorganisationer är en legitim och viktig
del av det civila samhället i ett normalt demokratiskt land. Emellertid är det lika legitimt
att kräva öppenhet om deras ekonomi, både när det gäller offentliga och privata källor.
Den fråga som måste tas upp är därför nivån och en specifik lagstiftning för att garantera
denna öppenhet. Det vore därför bra att ta itu med denna fråga på ett lugnt sätt, utan
fördomar och med ett visst mått av förtroende för det arbete som görs av våra demokratiskt
valda kolleger i det israeliska Knesset.

13. Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet
(debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till kommissionen från Paolo
De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen och Adrian Severin för S&D-gruppen om
situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet (O-0092/2010
– B7-0452/2010).

Paolo De Castro,    frågeställare. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jordanfloden
är en viktig tillgång som inte bara är av miljömässig utan också av jordbruksmässig och
ekonomisk betydelse för Jordanien, Israel och de palestinska territorierna och det är
oundvikligt att vi oroas av den förstörelse som floden nu drabbas av.

Det är viktigt att påpeka att omkring 98 procent av de 1,3 miljarder kubikmeter naturligt
färskvatten i flodens nedre lopp omdirigeras varje år och långa sträckor av floden riskerar
att uttorkas. Detta är förödande, inte bara med tanke på den biologiska mångfalden, utan
framför allt med tanke på lokalsamhällenas tillgång till vatten. Flera internationella aktörer,
däribland den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, har tagit
itu med situationen gällande den allvarliga försämringen av Jordanfloden.

Vi måste också kräva ett ingripande, inte bara från de lokala regeringarna och
myndigheterna, utan också från rådet, kommissionen och medlemsstaterna för att
tillhandahålla teknisk och ekonomisk hjälp för att återställa floden. Framför allt måste vi
– som man fastställer i den gemensamma resolution som har undertecknats av alla de
politiska grupperna som jag tackar för deras helhjärtade stöd – be kommissionen att infoga
en tydlig, specifik hänvisning till detta projekt i handlingsplanerna för grannskapspolitiken
med Israel, Jordanien och den palestinska myndigheten.

Till att börja med skulle man kunna göra en gemensam studie om situationen i Jordanfloden.
Vi är mycket medvetna om att vatten är en dyrbar och omistlig tillgång och därför vill jag
påpeka att en rättvis fördelning av vattnet innebär att man i lika hög grad uppmärksammar
kraven från alla samhällen i regionen. Detta är en fråga av högsta betydelse om vi vill
åstadkomma varaktig fred och stabilitet i Mellanöstern.
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Vi har med ett visst hopp följt återupptagandet av fredsförhandlingarna mellan israelerna
och palestinierna under de senaste dagarna, eftersom man under dessa förhandlingar har
framhållit att resursförvaltning av vatten är en av deras viktigaste frågor. Vi hoppas att
regeringarna, de lokala samhällena och de civila samhällsorganisationerna i de berörda
länderna och territorierna så snart som möjligt kommer att börja samarbeta effektivt för
att rädda det nedre Jordanflodsområdet. Detta är en plikt, inte bara på grund av det höga
symbolvärdet hos denna flod, utan framför allt för att förbättra levnadsvillkoren för de
lokala samhällena.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill tacka
er för detta tillfälle att diskutera den kritiska vattensituationen i Mellanöstern.

EU anser att vattnet är ett allvarligt problem i regionen och jag delar helt
parlamentsledamöternas oro, eftersom denna region karakteriseras av vattenbrist,
vattenstress och försämring av vattenkvaliteten, som kommer att förvärras ytterligare
genom klimatförändringarna.

Vi är medvetna om de följder detta kan få för människorna i regionen, för miljön och för
den regionala säkerheten. EU anser att vatten är en prioritering för freden i regionen och
att denna regionala utmaning kräver en regional lösning.

Som ni väl känner till har EU verkat för att uppmuntra brådskande åtgärder för att
åstadkomma ett heltäckande fredsavtal mellan Israel och palestinierna, där vatten är en av
”frågorna om slutgiltig status” som ska lösas, tillsammans med gränserna, flyktingarna,
Jerusalem och säkerheten.

EU erkänner den specifika situationen för det nedre Jordanflodsområdet, inklusive bifloderna
och behovet av en effektivare vattenförvaltning. Vi är därför engagerade i en rad
verksamheter på nationell, subregional och regional nivå med alla närliggande parter. Vi
stöder vattenreformer och politik som innebär att man uppmuntrar tillämpningen av
hållbar vattenförvaltning.

Genom EU:s grannskapspolitik och andra åtgärder stöder Europeiska unionen
förtroendeskapande åtgärder, främjar gränsöverskridande samarbete och sammanför
vattenresurssamhällen som har gemensamma problem med vatten.

EU-åtgärderna syftar till uppbyggnad av kapaciteten för olika vattenmyndigheter och
användare, inklusive vattennätverk och effektiva bevattningssystem.

EU:s ansträngningar gäller både tillgången och efterfrågan inom vattensektorn och att
fastställa villkor som möjliggör ett integrerat förvaltningssystem för vattenresurserna i
framtiden.

EU är inte ensamt när det gäller dessa ansträngningar. Medlemsstaterna och andra givare
är aktiva och vi har ett nära samarbete med dem för att säkerställa komplementariteten.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,    för PPE-gruppen. – (EL) Herr talman, herr
kommissionsledamot, mina damer och herrar! Europaparlamentet tar ett mycket positivt
steg genom att betona den utmaning som Jordanfloden utgör i dag. Den parlamentariska
församlingen för Europa-Medelhavsområdet har utarbetat en specialstudie om Jordanfloden
och har i sina resolutioner betonat vikten av att området måste skyddas, eftersom
Jordanfloden är en viktig del av vårt världsarv, en religiös och kulturell symbol för miljontals
människor i världen och en ekologisk, turistisk och ekonomisk tillgång för regionen.
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Målet i dag är därför att belysa problemen och behovet av åtgärder för att skydda området,
att öka de ansträngningar som görs av EU – kommissionen hänvisade till dessa
ansträngningar och vi har berört dem vid andra tillfällen under arbetet med den
gemensamma ståndpunkten – och att efterlysa regionalt samarbete om rättvis tillgång för
människorna vid Jordanflodens stränder och gemensamt ansvar för att skydda denna flod.

I förslaget till resolution belyser man också de bästa åtgärderna, t.ex. den särskilda
handlingsplan som har utarbetats av Israel, där man efterlyser ett utbyte av de bästa
metoderna och utbyte av expertis, eftersom Jordanfloden är en gemensam fråga för området.
Det är viktigt att de faktiska riskerna också betonas: inte bara bristen på vatten, inte bara
föroreningarna utan också förlusten av den biologiska mångfalden och risken för att floden
torkar ut, om ingenting görs.

För att betona detta internationella och regionala samarbete föreslår man att ett särskilt
utskott inrättas för Jordandalen, där de länder som direkt berörs av Jordanfloden (Israel,
de palestinska territorierna och Jordanien) kan delta, tillsammans med andra länder i
området där Jordanfloden rinner upp och som även de bär en del av ansvaret, t.ex. Libanon
och Syrien. Jag anser att denna resolution kommer att få stöd i plenum och att det budskap
som Europaparlamentet sänder ut kommer att vara välformulerat, målinriktat och kraftfullt.
<BRK>

Véronique De Keyser,    för S&D-gruppen. – (FR) Herr talman! Som man redan har sagt
är situationen för Döda havet och Jordanfloden ytterst oroande, eftersom man förutspår
att om inga förändringar sker 2011 kommer floden att torka ut.

Om inga åtgärder vidtas på internationell och regional nivå för att hindra denna utveckling
kommer resultatet att bli en ovanligt stor förlust för kulturarvet, för den biologiska
mångfalden, vilket Rodi Kratsa-Tsagaropoulou nämnde, och även för säkerheten och
ekonomin i regionen.

Jag vill fästa er uppmärksamhet på en frivilligorganisation som har tagit vad jag anser vara
ett helt enastående initiativ. Denna frivilligorganisation, Jordens vänner Mellanöstern, har
beslutat att sammanföra de palestinska, jordanska och israeliska borgmästare som bor
längs floden för att ena dem och uppmuntra dem att tänka på vad de skulle kunna göra
för att i någon mån förbättra situationen.

Organisationen och borgmästarna har genomfört ett antal intressanta studier om de
åtgärder som varje land skulle kunna vidta och den verkan som dessa åtgärder skulle få.
De sträcker sig från torrtoaletter och förändringar av jordbruksmetoderna till förändringar
av de grödor som odlas, därför att de tar upp alltför mycket vatten, etc. En lång rad åtgärder
kan vidtas. Därför är detta inte någon politisk debatt, trots att vi är medvetna om att vi, så
snart vi talar om vatten i regionen, kommer in på politiska frågor.

Jag anser att alla skulle kunna stödja detta och jag skulle vilja att EU och kommissionen
tar intryck av de mycket tydliga slutsatserna i denna rapport i de förbindelser de har med
dessa länder, framför allt genom handlingsplanerna.

Emellertid finns det en punkt som jag lägger stor vikt vid – punkt E – där det talas om de
israeliska bosättarnas överanvändning av vatten. Detta är sant. Det har bekräftats genom
rapporter från Världsbanken och Amnesty International. Det återför oss till den
grundläggande politiken, men det är en sanning som ibland måste fram. Vi har inte placerat
detta i centrum för resolutionen, men vi lägger stor vikt vid denna punkt.
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Antonyia Parvanova,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Som vice ordförande för
den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdets utskott för energi,
miljö och vatten hade jag möjlighet att se den konkreta och dramatiska ekologiska
verkligheten i Jordanflodsområdet under ett studiebesök som ägde rum i februari förra
året.

I den särskilda rapporten om situationen i Jordandalen som jag var föredragande för
betonade man att alla berörda parter – framför allt Israel, den palestinska myndigheten
och Jordanien, men också Libanon och Syrien – måste hitta en gemensam lösning på de
två mest angelägna problemen: en rättvis fördelning av vatten som motsvarar behovet för
alla människor i regionen och en sund och skyddad miljö för kommande generationer.

Det första steg som framhölls i vår rapport är att Israel och de palestinska myndigheterna
måste komma överens om gemensamma uppgifter om den tillgängliga vattenfördelningen
och de demografiska förhållandena som en utgångspunkt för vidare förhandlingar, eftersom
man från båda sidor samt i oberoende rapporter hittills har anfört olika siffror.

En av våra viktigaste slutsatser var att man för att lösa vattenproblemet genom samarbete
måste genomföra planer för gemensam förvaltning, beslutsfattande på samma villkor och
gemensam förvaltning av vattenresurserna i regionen. Jag anser att rekommendationerna
i vår rapport motsvarar områden där EU har verklig expertis och där EU skulle kunna
engageras som aktiv partner och bana vägen för ett framtida partnerskap mellan de berörda
parterna.

Till sist vill jag påminna er om att vi, trots att ansträngningar görs för att återuppta
diskussionen för att åstadkomma ett övergripande fredsavtal, bär ansvaret att inte utnyttja
situationen i Jordandalen för politiska och ideologiska syften.

Jag hoppas att vår debatt i dag kommer att vara till gagn för alla parters intressen i regionen
och att den kommer att leda till konkreta och objektiva slutsatser för ett aktivt engagemang
från EU för att komma fram till hållbara lösningar i framtiden.

Margrete Auken,    för Verts/ALE-gruppen. – (DA) Herr talman! Jag håller helt med de två
föregående talarna, men jag vill ta tillfället i akt att säga att jag anser att många här inte
inser hur omöjligt det är att insistera på att palestinierna ska bära sin del av ansvaret. De
har ingen möjlighet att göra det. Hur många här är medvetna om att 50 procent av
Jordanflodens stränder sedan 1967 har varit ockuperade av israeliska bosättare? 50 procent!
Dessutom har 45 procent tagits i beslag som militärområden och naturreservat. Palestinierna
har helt enkelt blivit utestängda. Det hemska för palestinierna – framför allt i Jordandalen
– är att de helt enkelt har blivit bortglömda, därför att vi inte har sett något kraftfullt
motstånd från dem. Om det inte förkommer något militärt ingripande, om inget dramatiskt
inträffar, glöms de helt enkelt bort.

Det är naturligtvis en avskyvärd läxa vi lär de stackars palestinierna – att de måste ge sig
till känna – och det på ett störande sätt. Detta problem måste lösas. Men vi får inte glömma
att om möjligt är palestiniernas lidande ännu värre i detta område än på resten av
Västbanken och att de, under nuvarande omständigheter, inte har möjlighet att leva upp
till det ansvar de borde ta. Därför krävs det en integrerad lösning och därför måste vi också
överväga den politiska situationen. Nej, det handlar inte bara om Israel, inte om Syrien och
inte heller om Jordanien! Men palestinierna kan inte bli delaktiga så länge de inte har
möjlighet att bli det.
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Charles Tannock,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Vatten är en känslig och potentiellt
inflammerad fråga i Mellanöstern. Delegationer på hög nivå från Israel och den palestinska
myndigheten diskuterar för närvarande vattenrättigheter som en del av den heltäckande
ramen för fred.

Som medlem av Mellanösternkvartetten stöder EU en tvåstatslösning som yttersta garant
för fred och stabilitet i regionen. Därför måste vi akta oss för att skada de känsliga
förhandlingar som för närvarande pågår i Washington. Att som framför allt Véronique De
Keyser verkar göra, klandra de israeliska bosättarna för överanvändning av vattnet i
Jordanfloden sänder felaktiga signaler till människorna i Israel – vår demokratiska
bundsförvant – om EU:s uttalade ställning som ärlig medlare.

Att bevara Jordanflodsområdet är en viktig regional fråga som naturligtvis inte enbart
inskränker sig till Israel och palestinierna. Ändå försöker Israels motståndare i parlamentet
och på andra ställen uppenbarligen att utnyttja denna fråga som en del av deras kampanj
för att undergräva den judiska staten.

Genom att åter duka under för denna israelfientliga agenda riskerar vi att israelerna anser
att EU är ovärdig sin privilegierade roll som fredspartner.

Willy Meyer,    för GUE/NGL-gruppen. – (ES) Herr talman! Det är inget problem med att
Véronique De Keyser gör en särskild bedömning, inte alls. Faktum är emellertid att enligt
det fredsavtal som undertecknades mellan Israel och kungadömet Jordanien 1994 nådde
man en överenskommelse om att samarbeta om en ekologisk sanering av Jordanfloden
längs den gemensamma gränsen och att skydda dess vattenresurser.

Detta var ett avtal som, jämte andra som Israel undertecknade 1994, det nu inte följer. Det
är det problem som vi har med Israel: det följer inte de avtal som det undertecknar.

Därför är det ytterst viktigt att det initiativ som president Jacques Chirac tog 2008, då han
krävde någon form av åtgärd för Jordanflodsområdet, nu får ökad tyngd och stöds av EU.

Vi anser att det är mycket angeläget att man tillsätter en kommission för Jordanflodsområdet
som ett trepartsforum för att samarbeta om saneringen av denna flod, vilket utarbetar och
tillämpar en uthållig vattenhushållning och lämpliga saneringsmetoder. Det är riktigt att
palestinierna som en följd av misslyckandet med att uppfylla fredsavtalet från 1994 har
utestängts från det israeliska säkerhetsområde som etablerats på Västbanken längs nedre
Jordanfloden och att bosättarna olagligt ockuperar mark som inte tillhör dem. Mot bakgrund
av att ockupationen medför en oriktig och olaglig användning av vattnet, utökas det
politiska problemet av ytterligare ett, nämligen problemet med miljöhållbarheten.

Eftersom man fastställt 2011 som det år när det nya systemet för avloppsvattenrening ska
börja fungera, hoppas jag att EU stöder, verkar för och främjar behovet att tillsätta en
kommission för Jordanflodsområdet.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Dagens debatt om situationen för Jordanfloden är
ytterst viktig för den grupp som jag tillhör och jag skulle här i parlamentet, om jag får,
särskilt vilja välkomna att vår kollega Rodi Kratsa, Europaparlamentets vice talman, har
engagerat sig i denna fråga.

Jag skulle också vilja betona att, vilket ni mycket väl känner till, miljöskyddsorganisationer
länge har varnat för det kritiska ekologiska tillstånd som Jordanfloden befinner sig i. Detta
är en flod som förefaller dö av vad som är liktydigt med allmän likgiltighet.
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Å andra sidan har jag läst i pressen att kristna, särskilt de ortodoxa, trots de synnerligen
kritiska förhållandena fortsätter att döpas i Jordanfloden.

Emellertid finns det en risk för att floden torkar ut 2011, vilket skulle få drastiska
återverkningar på regionens redan ömtåliga ekosystem, särskilt för Döda havet. Detta
innebär att hundratusentals palestinier, jordanier och israeler kommer att drabbas av en
ekologisk katastrof.

Men bortsett från den ekologiska aspekten – vilken några andra av mina ledamotskolleger
också har framhållit här i parlamentet – en aspekt som vi verkligen skyndsamt behöver
åtgärda med hjälp av EU, är Jordanflodens situation också särskilt viktig som en faktor för
att främja regionalt samarbete.

Jag anser att vi måste undvika en situation där dess vatten används ensidigt med ett totalt
åsidosättande av regionens vattenförsörjningstrygghet.

Samarbete mellan de stater som gränsar till floden och lokala samhällen är därför av största
vikt för att sanera denna resurs som är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Detta
kan möjliggöra att Jordanfloden återigen blir en symbol för samarbete och samlevnad,
också från ett kulturellt perspektiv, om det finns en stark politisk vilja för detta.

Slutligen är Jordanflodens situation också viktig när det gäller att återuppta direkta
förhandlingar mellan Palestina och Arabstaterna eftersom kontroll av vattenresurserna är
en av de olösta frågorna.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Herr talman! Kanske kan jag få påpeka för Charles
Tannock att det inte hjälper alls att bortse från verkligheten att bosättarna avsiktligt väljer
tomter där de kan få bra vattenförsörjning, och att detta i sin tur berövar palestinierna den
vattenförsörjningen. De är inte det enda problemet när det gäller vattnet i området, men
de har förvisso del i det.

Jordanfloden berövas tyvärr ungefär 98 procent av sin tillströmning, eftersom andra stater,
däribland Israel, har lett bort vatten från den. Det är en gränsflod och ca fyra stater, inklusive
det palestinska Västbanken, gränsar mot denna flod. Den skulle, rätt hanterad och om EU
agerar korrekt i området, kunna vara en källa till försoning genom att man stöder en
gemensam förvaltning av vad som är en viktig kulturell, religiös och i hög grad ekonomisk
resurs för regionen.

Att driva den linje som ni gör, herr Tannock, att allt som bär minsta spår av kritik mot
Israel på något sätt är ett angrepp på Israel, är att helt enkelt bortse från verkligheten. Det
finns också andra där som har lett bort vatten. Jordens vänner, t.ex., framhöll vid ett
seminarium nyligen som organiserats av min grupp, S&D-gruppen, att Jordanfloden en
gång i tiden transporterade i genomsnitt 1,3 miljarder kubikmeter färskt vatten till Döda
havet. Det har nu reducerats till 20-30 miljoner årligen. I slutet av nästa år skulle den kunna
vara en död flod om vi inte agerar.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Herr talman! Först vill jag avvisa de många anklagelserna
utanför och i vissa fall inom parlamentet som hävdar att vi diskuterar detta ämne vid en
felaktig tidpunkt efter det att fredssamtalen har börjat. Den parlamentsfråga som jag hjälpte
till att utarbeta framlades vid en tidpunkt när ingen av oss trodde att direkta fredssamtal
skulle starta igen. Jag har varit engagerad inom detta område sedan första hälften av
1990-talet och detta ämne har diskuterats i parlamentet under lång tid.
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Detta handlar i sista hand helt och hållet om att förhindra att den nedre Jordanfloden till
sist torkar ut. Den nedre delen av floden har redan reducerats till att bara sippra fram. Den
består bara av avfallsvatten och innehåller inget färskt vatten alls. Alla forskare är överens
om att den nedre Jordanfloden kommer att vara så gott som död om ett eller två år.

Jag tycker att det är störande att man i resolutionen vänder sig till Israel, Jordanien, Syrien
och den palestinska myndigheten på samma villkor. Den nedre Jordanfloden ligger helt i
zon C, vilket innebär att den palestinska myndigheten inte ens har tillträde till området,
långt mindre då några administrativa rättigheter eller något inflytande alls över floden. Det
har redan påpekats att den palestinska myndigheten inte kan göra någonting i detta område.
Därför borde denna resolution riktas mot andra länder.

När ett land, i detta fall Israel, använder 75 procent av det vatten som är tillgängligt i den
nedre Jordanfloden, fastän en del av vattnet redan har tagits av andra länder, och lämnar
nästan inget vatten alls för palestinierna att leva av, är det en politisk fråga. Problemet
ansågs ha lösts i Oslo II-avtalet och vi har inte gjort några framsteg sedan dess.

Vad som är speciellt svårt för närvarande är att palestinierna hela tiden försöker att borra
brunnar, vilka omedelbart förstörs, och också att den israeliska vattentillsynsmyndigheten,
vilken är ett monopol, inte borrar brunnar för palestinierna utan bara för de olagliga
bosättarna.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle
bara vilja börja med att ge ett erkännande åt den koalition av ekologer som vi välkomnade
för några månader sedan i Bryssel, en sammanslutning av israeler, jordanier och palestinier.
Den utarbetade några utmärkta rapporter om situationen i regionen, om tillståndet för
Jordanfloden och om risken för dess försvinnande.

EU, som utdelar omfattande bidrag till utvecklingsprojekt i Mellanöstern, måste agera mer
för att utarbeta och genomföra en räddningsplan för floden som involverar alla parter i
regionen. De länder som gränsar till floden, som Syrien, Jordanien och Israel, leder bort
det mesta av vattnet, medan palestinierna – som någon just sade – endast får omkring 5
procent av resursen.

I Jordandalen förbrukar de israeliska bosättarna sex gånger mer vatten än palestinierna,
särskilt genom det miljöskadliga intensiva jordbruket som är avsett för export av
jordbruksprodukter till Europa. Utvidgningen av dessa bosättningar med sin yppiga
vegetation måste upphöra, vilket också förstöringen av beduinlägren och deras vattentankar
måste. Den upprepades återigen i somras, för några veckor sedan. Det är vansinne!

Bevarandet av vattnet och dess rättvisa fördelning i regionen måste prioriteras av oss.

Mário David (PPE).   – (PT) Miljökatastrofen som vi diskuterar i dag angår oss alla, som
européer, även om den inträffar utanför EU:s område.

Begreppet hållbar utveckling, som vi tror på, är ett begrepp utan administrativa gränser
eller religiösa trosläror. Det betraktar planeten som en helhet, inte som summan av dess
delar. Därför är Jordanfloden ett problem för hela mänskligheten, inte bara för de människor
och de samhällen som är direkt påverkade av vattenbrist eller dålig vattenkvalitet. Vårt
sunda förnuft säger åt oss ”tänk globalt, handla lokalt”. Det är därför vi är här i dag: för att
tänka globalt.

Som EU måste vi bidra till att agera lokalt som ett sätt att minimera och reparera den
fortsatta försämringen av Jordanflodens tillströmning och kvalitet. EU har redan lagstiftning,
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institutioner och verktyg till sitt förfogande för att agera eller hjälpa till att agera. Jag talar
om unionen för Medelhavsområdet, dess sekretariat och facilitet för investering och
partnerskap för Europa-Medelhavsområdet (Femip), som leds av Europeiska
investeringsbanken. Detta är uppenbarligen en fråga som den parlamentsdelegation som
jag är ordförande för, kommer att noggrant följa i våra förbindelser med länderna i
Mellanöstern.

Det är klart att alla åtgärder som leder till en lösning av denna miljötragedi i första rummet
borde vidtas av de stater och de lokala myndigheter vars invånare får direkt nytta av dem.
Med tanke på detta skulle jag vilja framhålla två idéer som nämns i resolutionen. Den första
är att skapa en kommission för att förvalta hela flodområdet bestående av företrädare för
de stater eller de myndigheter som använder Jordans vatten. Europa kan hjälpa till här,
t.ex. genom att ta del av erfarenheterna från den internationella kommissionen för skydd
av floden Rhen. För det andra kan bästa metoder stödjas och spridas till gemensamma
EU-projekt som involverar jordanier, israeler och palestinier, särskilt de som stöds av
Jordens vänner i Mellanöstern, som Proinsias De Rossa i dag redan har uppmanat att hjälpa
till med en effektiv och korrekt hantering av vattenresurserna i Jordandalens flodområde.

Till sist, herr talman, och i ett ännu vidare perspektiv, skulle jag vilja framhäva det exempel
på samarbete och fredlig samvaro som denna plan representerar. Vid en tidpunkt när vi
välkomnar och uppmuntrar återgången till direkt dialog i den nya processen mellan Israel
och den palestinska nationella myndigheten, även om vi beklagar EU:s frånvaro i processen,
välkomnar vi båda parters direkta engagemang.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Frågan om Jordanflodens uttorkning är utan tvivel ett
allvarligt regionalt miljöproblem vilket påverkar hela områdets ekosystem och dess
invånares liv och hälsa. Ett långvarigt alltför stort uttag av vatten tillsammans med
förorening och torka är huvudorsakerna till situationen, liksom en oförmåga att säkra en
effektiv vattenvård.

Som några ledamöter redan har påpekat, tas mer än 90 procent av flodens
vattentillströmning ut för försörjning av dricksvatten och särskilt för jordbruksbevattning
och industribehov. Den årliga tillströmningen har sjunkit från en tidigare nivå på 1,3
miljarder kubikmeter till omkring 100 miljoner kubikmeter. Den politiska konflikten gör
det självklart svårare att lösa detta miljöproblem.

Men vatten behöver inte vara en källa till konflikt. Det kan också vara ett exempel på positivt
praktiskt samarbete i regionen och det kan spela en nyckelroll i att bygga upp ömsesidigt
förtroende. Fred som baseras på vardagligt samarbete och gemensamma värderingar har
en större chans än någon lösning från en rundabordskonferens.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Den tilltagande uttorkningen av Jordanfloden är en direkt följd av
den tragedi som Palestina upplever. Vatten är en ytterst politisk fråga. Det får vi inte glömma.

Vi måste komma ihåg några fakta: Världsbanken upplyser oss om att under två år har de
en och en halv miljon invånarna på Gazaremsan varit utan klorin vilket är nödvändigt för
att rena vattnet; 50 procent av hushållen hade inte tillgång till vatten före bombningarna
i januari 2009, så man kan föreställa sig hur det ser ut nu. Läkare utan gränser säger att nu
efter Israels angrepp på infrastrukturen, är 90 procent av det vatten som levereras till
invånarna olämpligt som dricksvatten. Varje dag rinner 80 miljoner liter obehandlat
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avloppsvatten ut i Medelhavet som ett resultat av den skadegörelse som vållats på
infrastrukturen i Gaza.

Visserligen har Catherine Ashton besökt Gaza vid flera tillfällen, men var finns det politiska
modet för att tillämpa samma normer på Israel som vi har i EU? Måste rent vatten, liksom
marken, monopoliseras av de israeliska bosättarna? Som en följd av detta måste EU avbryta
associeringsavtalet med den nuvarande israeliska regeringen, som förblir döv för alla våra
önskemål, medan ockupationen och bosättningarna, vilka är olagliga, består. Utan rättvisa
blir det ingen fred.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Som vi har hört flera gånger i dagens debatt,
och som vi säkert kommer att få höra igen, har Jordanfloden en ofattbart stor kulturell,
miljömässig och ekonomisk betydelse, förutom en politisk och strategisk betydelse givetvis.
Exploateringen och den felaktiga användningen av floden är därför oacceptabla. Sedan
1964 har dess tillströmning riktats om till Israel och också till andra länder: till Jordanien,
Libanon, Syrien och andra länder som nämnts här. Många av dessa länder förstör och
förorenar floden. Enligt miljövårdare har den felaktiga användningen av Jordanfloden
nästan förstört hela dess ekosystem. Ett tillfrisknande från dess nuvarande tillstånd skulle
ta årtionden.

Enligt uppskattning är Jordanfloden en av de hundra mest hotade platserna i världen ur
miljöperspektiv. Naturligtvis beror detta också på en situation där Israel och de omgivande
arabstaterna är oförmögna att komma överens om bevaring och skydd av floden, och
därför anser jag fullt och fast att EU bör och måste engagera sig mycket aktivt i denna
process genom att göra ekonomiskt bistånd till utvecklingsprojekt i Mellanöstern beroende
av att man förnyar flodens nedre lopp, till exempel.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Herr talman! Konkurrens om vatten kan förvärra – eller
till och med framkalla – en konflikt, vare sig det gäller Jammus eller Kashmirs krympande
glaciärer, spänningarna emellan Centralasiens länder över den uttorkade Aralsjön,
rivaliserande stammar som kämpar om samma vatten mellan Sudan och Somalia, eller
faktiskt här, i denna debatt om den nedre Jordandalen.

Saneringen av Jordanfloden och det samarbete som krävs för att åstadkomma den skulle
eventuellt kunna öka utsikterna till fred också. Den floden har odödliggjorts i judendomens,
kristendomens och Islams heliga böcker med hänvisningar, som knyter den till profeterna
Moses och Elias, och som begravningsplats för fyra följeslagare till profeten Muhammed.
Israelerna gick över Jordanfloden under Joshua och det var här som miraklet ägde rum när
Jesus gick på vattnet.

Vi borde inte behöva ytterligare ett mirakel för att i dag skydda dess vatten för regionens
invånares skull och för att kommande generationen ska kunna leva där i fred och välstånd.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Jag anser att en partisk resolution om eller ett partiskt
ställningstagande till Jordanflodens situation är olämpligt i samband med att
fredsförhandlingarna återupptas mellan Israel och den palestinska myndigheten.

Vattentillgångar är ett ömtåligt ämne i Mellanöstern och bör diskuteras mot slutet av
förhandlingarna för att undvika att det skadar fredsprocessen. EU måste undvika att i
onödan göra detta till en politisk fråga och stödja undertecknandet av ett regionalt avtal
om Jordanflodens sanering.
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Eftersom jag betraktar Jordanfloden som en regional fråga välkomnar jag det fortsatta
samarbetet mellan israeliska och palestinska myndigheter om att förvalta vattnet. Det
gemensamma bidraget från båda stater har resulterat i godkännandet nyligen av 61 av de
96 projekt som har föreslagits för detta ändamål. Ändå är problemet med otillräckliga
vattenresurser fortfarande olöst.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Saneringen av Jordanfloden är en mångfasetterad fråga,
eftersom den har en universell historisk och religiös betydelse. De problem som saneringen
möter berör ekologiska, humanitära och internationella säkerhetsintressen som alla är
oupplösligt förenade.

Jag anser att den nuvarande debatten i huvudsak måste röra sig om hur man ska rädda
floden fysiskt och inte om att kritisera den ene eller den andre av de parter som är
inblandade. Om räddningsprojektet lyckas kommer detta att få en kedjeeffekt på alla de
andra aspekterna. I detta avseende anser jag att punkt E i resolutionsförslaget inte är direkt
knutet till ämnet i fråga, vilket kan skapa en oönskad förvirring.

EU kan och måste ge ett avsevärt bidrag till att vidta åtgärder för att förhindra den skadliga
inverkan som den berömda flodens totala försämring och i sista hand försvinnande kan
få. EU måste spela en mer aktiv roll i förhandlingarna mellan de berörda parterna och
hjälpa till att åstadkomma en jämvikt.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Herr talman! Vi vet att Jordanfloden spelar en viktig roll i
Mellanösterns politik på grund av sitt läge på gränsen till flera länder. Även om floden har
hjälpt till att åstadkomma fred mellan Israel och Jordanien som en följd av det avtal som
tillåter Jordanien att ta ut större vattenmängder, är situationen den motsatta för Syrien.
Det är en öppen hemlighet att Israels fruktan för att vattnet skulle kunna avlägsnas av
Syrien är det verkliga skälet till att Israel vägrar att lämna tillbaka Golanhöjderna.

Om Jordanfloden verkligen har blivit ett sipprande avloppsvatten på grund av det ständiga
vattenuttaget och det förmodligen är det pris som måste betalas för att få öknen att grönska,
kommer situationen i Mellanöstern utan tvivel att förvärras inom den närmaste framtiden,
särskilt som några av ledarna för Hamas talar om befrielsen av hela regionen mellan
Medelhavet och Jordanfloden som en moralisk och religiös plikt.

Emellertid har bristen på vatten i Jordanfloden också vidare återverkningar för när
Jordanfloden torkar ut reduceras också den mängd vatten som når Döda havet. Därför
kommer potentialen för en konflikt och konfliktområdet att öka. Vi bör ta hänsyn till detta
i vår Mellanösternstrategi.

Véronique De Keyser (S&D).   – (FR) Herr talman! Tack för att jag får klargöra en punkt
som det förefaller att jag inte lyckades övertygande behandla för en stund sedan.

Beträffande frågan om utnyttjandet av vatten och bosättningarnas överexploatering av
vatten skulle jag vilja hänvisa mina ledamotskolleger till den parlamentariska församlingen
för unionen för Medelhavsområdets särskilda rapport om situationen i Jordandalen, där
man gång på gång citerar från Världsbankens rapport om bedömningen av restriktionerna
för den palestinska vattensektorns utveckling och från Amnesty Internationals rapport
om vattenkrisen, med mera. Dessa rapporter sätter exakta siffror på denna exploatering
som är fyra till fem gånger större bland israelerna. Jag har siffror från ett till sex. Så ser fakta
ut; jag ber om ursäkt, men det är inte jag som har dokumenterat dem.
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Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) EU är en ansvarig partner och delar ansvaret för de
händelser som inträffar över hela världen genom sin utrikespolitik. Som donator vilken
engagerat sig för att finansiera utvecklingsprojekt i Mellanöstern och som aktiv deltagare
i Mellanösterns fredsprocess måste EU och särskilt parlamentet utarbeta sin strategi för
och lägga fram sitt eventuella bidrag till saneringen av Jordanfloden så att den bevarar sin
betydelse som en källa till liv för regionen.

För bara några månader sedan varnade den icke-statliga organisationen Jordens vänner i
Mellanöstern för att Jordanfloden kanske torkar ut om ett år om länderna i regionen
underlåter att agera. Att flodens nivå sjunkit för också med sig konsekvenser för hela
klimatet och landskapet i regionen. Situationen utgör ett reellt hot mot att trygga
befolkningens försörjningsmöjligheter i regionen där bevattning är svårt. Bortsett från den
rent pragmatiska aspekten av dessa problem får vi inte glömma att Jordanfloden är en
mäktig andlig symbol.

Ett av EU:s grundläggande kännetecken är jämvikten mellan värderingar och pragmatism.
Med detta i tankarna måste vi fortsätta att vara ansvarsfulla politiker och än en gång visa
vår unika europeiska hållning genom vårt intresse för Jordanfloden.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Gränsöverskridande utmaningar
kräver gemensamma ansträngningar. Parlamentet har med rätta riktat uppmärksamhet
på behovet av en samarbetspolitik på detta område. EU stöder den samarbetsanda som
behövs för att lösa Mellanösterns allvarliga vattenproblem och förespråkar behandling av
problemen vid källan, och inte bara symptomen nedströms.

Låt mig avsluta genom att bekräfta att EU kommer att fortsätta bidra till ansträngningarna
att lindra vattenbristen i denna region och att säkra tillhandahållande av rena vattenresurser,
bevara miljön och garantera dricksvatten för befolkningen i regionen. EU kommer att
fortsätta att stödja verksamhet som leder till en framtida sanering av Jordanfloden och till
en eventuell framtida etablering av gemensam och integrerad förvaltning av flodområdet
om det är vad länderna i regionen föredrar.

EU kommer fortsatt att stödja dialog och gränsöverskridande samarbete om vattenfrågor
mellan de olika grannarna i denna region och bidra till att bygga upp förtroende. Seriösa
satsningar och politiskt engagemang behövs från grannarna själva för att göra en avvägning
mellan de tillgängliga resurserna och kraven. Detta innefattar inte bara regeringar utan
också det civila samhället. Som i Europa måste individer, företag och lokalsamhällen bidra
till en hållbar hantering av vattenresurserna. Det är en utmaning som möter oss alla.

Talmannen.   – Jag har mottagit fem resolutionsförslag (1) , som ingetts i enlighet med
artikel 115.5 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum den 9 september 2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.55 och återupptogs för frågestunden kl. 18.00.)

(1) Se protokollet.
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ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till rådet)

Talmannen.   – Nästa punkt är frågestunden (B7-0454/2010).

Följande frågor är ställda till rådet.

Fråga 1 från Vilija Blinkeviciute (H-0355/10)

Angående: Funktionshindrade personer och Europa 2020-strategin

Europeiska rådet har antagit EU:s strategi för sysselsättning och tillväxt under det kommande
årtiondet, som ska bidra till Europas återhämtning efter krisen och främja
konkurrenskraften, produktiviteten och den sociala sammanhållningen, och på så sätt
stärka Europas roll på EU-nivå och internationell nivå. Det är dock mycket beklagligt att
de funktionshindrade, som för närvarande utgör 12 procent av EU:s befolkning, helt har
glömts bort i denna strategi. Även om rådet vid upprepade tillfällen har begärt att större
uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrades integration i samband med frågor som
rör funktionshinder, innehåller Europa 2020-strategin inte några specifika uppgifter, mål
eller åtaganden som kan ligga till grund för arbetet med att göra livet bättre för de mer än
65 miljoner funktionshindrade européerna. Nästan 78 procent av alla funktionshindrade
personer är inte integrerade på arbetsmarknaden och har inte möjlighet att försörja sig
själva. De flesta av dem är beroende av bidrag, och bidragen har tyvärr också sänkts till
följd av lågkonjunkturen.

Hur tänker rådet garantera sysselsättningen för funktionshindrade och se till att de har
tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor? Anser inte rådet att det är nödvändigt att anta
särskilda riktlinjer för en handikappolitik under nästa årtionde eller en särskild strategi
med klart fastställda mål och åtaganden?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Rådet har åtagit sig att öka
sysselsättningsmöjligheterna och deltagande i arbetsmarknaden för alla medborgare, också
för de funktionshindrade.

Några av de viktigaste mål som anges i Europa 2020-strategin vilken godkändes av rådet
den 17 juni 2010 riktar sig särskilt mot funktionshindrade personer: de har skapats för att
gynna sysselsättning, förbättra utbildningsnivån och stödja social integration, inte minst
genom att minska fattigdomen.

Europa 2020-strategin hänvisar också särskilt till personer med funktionshinder i
flaggskeppsinitiativet ”Europeisk plattform mot fattigdom”. Initiativet kommer att påverka
både på EU-nivå i form av kommissionsförslag och program för att bekämpa diskriminering,
också diskriminering mot funktionshindrade personer, och på nationell nivå.
Medlemsstaterna måste fastställa och genomföra målinriktade åtgärder för särskilda
riskgrupper, som de funktionshindrade.

I överensstämmelse med rådets slutsatser i juni 2010 måste medlemsstaterna agera nu för
att genomföra dessa prioriteringar på nationell nivå. All gemensam politik måste också
stödja strategin. Med detta holistiska tillvägagångssätt avser man att minska det sociala
utanförskapet för funktionshindrade personer, ett mål som också förekommer i resolutionen
om en ny europeisk politik för personer med funktionshinder som godkändes av rådet i
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juni. I resolutionen uppmanar man medlemsstaterna och kommissionen att göra frågor
om funktionshinder till en integrerad del av alla flaggskeppsinitiativ enligt Europa
2020-strategin och att utnyttja det mänskliga kapital som de funktionshindrade utgör,
inte minst genom att organisera lämplig utbildning och lämpliga sysselsättningsåtgärder.

I sin resolution uppmanade rådet också kommissionen att lägga fram en ny europeisk
strategi för de funktionshindrade för det kommande årtiondet i samverkan med de
funktionshindrade och deras företrädande organ, vilken bygger på Europa 2020-strategin
och andra viktiga dokument.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Herr minister! Tack för ert svar men jag vill ändå
fastslå att EU:s 65 miljoner funktionshindrade inte gör sig tillräckligt hörda. Därför ställer
jag också följande fråga: Borde vi inte snabba på godkännandet av direktivet om att bekämpa
diskriminering i alla EU:s medlemsstater för att garantera att personer med funktionshinder
kan leva som självständiga medborgare? Så min fråga lyder: Hur ser läget ut för direktivet
om att bekämpa diskriminering?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Rådets arbetsgrupp för sociala
frågor undersöker för närvarande kommissionens förslag om ett nytt direktiv för att
genomföra principen om lika behandling, oberoende av religion eller tro, funktionshinder,
ålder eller sexuell läggning.

Direktivet måste godkännas enhälligt av medlemsstaterna. Flera ordförandeskap har lagt
ned en hel del arbete på detta förslag och vid det här laget kan ordförandeskapet inte
förutsäga hur länge diskussionerna kommer att fortgå och inte heller vad resultatet kommer
att bli.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Jag tackar för er information men tyvärr var
den av mycket allmän karaktär. Ni talade om berättigade frågor men jag skulle vilja ställa
en mycket specifik fråga: planerar man extra finansiering för utbildning av personer med
funktionshinder och hur mycket pengar skulle ställas till förfogande? Utan extra finansiering,
utan ekonomiskt bidrag på en europeisk skala, kommer det att bli mycket svårt att hjälpa
dessa människor.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Jag skulle vilja fråga er vilken tidsplan som föreligger
och vilka rådets avsikter är beträffande förordningen om passagerares rättigheter vid
busstransport. Jag syftar särskilt på personer med funktionshinder och med reducerad
rörlighet.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) När det gäller finansiering kommer
det att bli en allmän budgetdebatt för att lösa frågan om hur kommande budgetar ska
kunna inbegripa olika flaggskeppsinitiativ och utveckling av system för lagstiftning som
godkänts som del av Europa 2020-strategin. Eftersom strategin innehåller flera nya åtgärder
till förmån för personer med funktionshinder måste vi överväga hur budgetmedel kan
användas för att avspegla denna nya politik.

Beträffande utveckling av system för lagstiftning måste vi överväga vad kommissionen
kan bidra med angående befintlig lagstiftning. Rådet försöker i huvudsak sörja för aktivt
skydd för personer med funktionshinder i överensstämmelse med dess behörighet som
angivits i fördragen. Till exempel godkände rådet för tio år sedan ett direktiv som förbjöd
diskriminering på arbetsplatser, bland annat på grund av funktionshinder. Rådet avser
självklart att fortsätta arbeta på denna fråga.
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Talmannen.    – Fråga 2 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0358/10)

Angående: Budgetanpassningen och den privata skulden

De försök till ekonomiska reformer som görs på europeisk nivå strävar till att förbättra de
offentliga finanserna och få till stånd en budgetanpassning i medlemsstaterna. Samtidigt
görs ansträngningar för att sanera finanssektorn i stort, särskilt banksektorn som har en
direkt koppling till den faktiska ekonomin. De här försöken ser emellertid enbart till
situationen vad gäller den offentliga skulden, men inte till den privata skulden som utgör
den andra komponenten i ett lands sammanlagda skuldsättning. Vilken inverkan på den
sociala situationen i de enskilda länderna har den privata skulden och på vilket sätt hänger
den samman med den offentliga skulden? Vad ämnar rådet göra i fall där den privata skulden
a) är större än den offentliga skulden och b) ökar i förhållande till denna? Hur kommer
rådet att hantera en sådan här tendens, med tanke på det faktum att tacklandet av den
privata skulden inte är något som tas upp i stabilitets- och tillväxtpakten?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) De gällande makroekonomiska
och finansiella övervakningsförfarandena som anges i artiklarna 121 och 126 i fördraget
utgör hörnstenen i samordningen av den ekonomiska politiken.

Rådet inrättade i mars 2010 en arbetsgrupp under ordförandeskap av rådets tjänstgörande
ordförande och bestående av alla medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska
centralbanken. Arbetsgruppen fick i uppgift att analysera de åtgärder som behövdes för
att skapa ett förbättrat krislösningssystem och bättre budgetdisciplin genom att undersöka
alla möjligheter till att förstärka den rättsliga ramen.

Arbetsgruppen lade fram en lägesrapport för rådet i juni. I rapporten framhöll man behovet
av en förstärkt budgetövervakning, vilken särskilt lade större vikt vid skuldnivåer och
trender, men som också tog hänsyn till skuldens totala hållbarhet med hänsyn till stabilitets-
och tillväxtpakten.

Arbetsgruppen förespråkade också att man skulle anta effektivare makroekonomiska
övervakningsmetoder för att upptäcka makroekonomiska obalanser på ett tidigare stadium
och då kunna lägga fram rekommendationer för att förhindra att situationen förvärrades
och undvika alla kedjeeffekter.

Slutligen kommer vi att behöva fastställa särskilda indikatorer, även om den privata skulden
otvivelaktigt kommer att vara en viktig fråga. Rådsmötet den 8 juni och rådet den 17 juni
godkände arbetsgruppens riktlinjer. Arbetsgruppen ska lägga fram sin slutliga rapport och
sina resultat vid rådets oktobermöte. Vi kommer då att kunna börja processen med att
anta nya EU-texter till rättsakter eller ändra befintlig lagstiftning om så är lämpligt.
Ordförandeskapet kommer definitivt att prioritera alla sådana initiativ.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Jag tackar er, herr minister, för att ni försökt
besvara min fråga, men tyvärr uppfattade jag inte något av vad ni sade som svar på min
fråga: tar man hänsyn till den privata skulden i de nya planerna – jag syftar på de planer
som ni fattade beslut om i oktober – och finns det, inom ramen för den planerade
ekonomiska styrningen, utrymme för en ny tolkning av stabilitetspakten,
tillämpningsmetoderna och den privata skulden? Jag vore tacksam om ni kunde besvara
min fråga.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Som jag sade, har processen satts
i rörelse, arbetsgruppen har mötts och möttes faktiskt för två dagar sedan. Det kommer
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att bli ett eller två möten till före oktoberrådet, och det är för tidigt att börja diskutera
detaljerna för hur skuldkriterier kommer att genomföras för framtiden i samverkan med
stabilitets- och tillväxtpakten. Så snart vi fått arbetsgruppens slutsatser om ekonomisk
styrning – gruppen kommer att lägga fram sin rapport för oktoberrådet – kommer vi att
kunna börja processen med att anta eller ändra EU-lagstiftning därefter, och det kan innebära
att vi tar upp privata skuldfrågor.

Talmannen.    – Fråga 3 från Silvia-Adriana Ticau (H-0361/10)

Angående: Omarbetning av det transeuropeiska transportnätet

Den 7 och 8 juni 2010 anordnade kommissionen en ministerkonferens i Saragossa i syfte
att inleda arbetet med att omarbeta det transeuropeiska transportnätet. Detta arbete kommer
framför allt att bedrivas under det andra halvåret 2010 och i början av 2011 och kommer
att inriktas på utarbetandet av en metod för att definiera stamnätet för det transeuropeiska
transportnätet och fastställa dess förbindelsepunkter med EU:s grannländers
transportinfrastruktur. När arbetet är klart ska varje transportsätt i större utsträckning
bidra till de transeuropeiska transporterna, möjligheterna att kombinera de olika
transportsätten ska garanteras och lämpliga finansieringssystem ska införas.

Skulle rådet, med tanke på att arbetet till stor del kommer att genomföras under det belgiska
ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, kunna redogöra för tidsplanen och de åtgärder
som planeras av det belgiska ordförandeskapet i fråga om omarbetningen av det
transeuropeiska transportnätet?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) I slutsatserna från rådets junimöte
2009 välkomnade man offentliggörandet av kommissionens grönbok om en omarbetning
av programmet för det transeuropeiska transportnätet för en bättre integration av
transportnätet för att gagna den gemensamma transportpolitiken och uppmanade
kommissionen att lägga fram ett förslag till institutionerna om att ändra riktlinjerna för
det transeuropeiska transportnätet.

Det viktigaste nya inslaget i förslaget är metoden att planera för två nivåer: det skulle
fortfarande finnas en transeuropeisk transportnätsbas bestående av ett ganska tätt nät av
järnvägar, vägar, inre vattenvägar, hamnar och flygplatser som utgör det övergripande
nätet, de flesta av dem delar av nationella nät, som sedan skulle inordnas i ett centralt nät.
Detta centrala nät skulle möjliggöra en verklig europeisk planering, som fokuserade på att
stadigt öka effektiviteten i nätets resurser och nå en avsevärd total minskning av
växthusgasutsläpp bundna till transporter.

I juni uppmärksammade rådet den information som ordförandeskapet och kommissionen
gav om resultaten av transportnätskonferensen, en årlig ministerkonferens om det
transeuropeiska transportnätet som hölls i Zaragoza den 8 och 9 juni 2010. Diskussionerna
rörde sig främst om hur man skulle omarbeta planerings- och genomförandeprogrammet
för det kommande transeuropeiska transportnätet och hur man skulle uppbåda finansiering
på ett effektivt sätt.

Kommissionen är för närvarande sysselsatt med ett offentligt samrådsprojekt om framtida
transeuropeisk transportnätspolitik för att utveckla kriterier och villkor för en övergripande
och central nätverksplanering. Samrådsförfarandet kommer att avslutas den 15 september
och resultaten kommer att läggas fram för transeuropeiska transportnätets finansutskott
den 30 september.
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Planeringsalternativen kommer sedan att diskuteras både bilateralt – av kommissionen
och medlemsstaten i fråga – och multilateralt i form av utskottsmöten för att diskutera en
omarbetning av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätverket.

I början av 2011 kommer kommissionen att lägga fram en konsekvensbedömning av den
föreslagna omarbetningen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet. Ett förslag
till riktlinjer bör vara tillgängligt i maj eller juni 2011.

Eftersom förslaget till riktlinjer ännu inte har presenterats och med tanke på det aktuella
projektet om offentligt samråd och de multilaterala och bilaterala diskussionerna som
planeras i slutet av 2010, har det belgiska ordförandeskapet självklart inte förutsättningar
att för närvarande göra framsteg beträffande omarbetningen av det transeuropeiska
transportnätet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ett av målen för översynen av TEN-T-nätet är att
integrera det europeiska nätet med transportinfrastrukturen i grannländerna.

Jag tror att det är viktigt att vi påskyndar den här processen, eftersom halvtidsöversynen
ska göras i år och i början av nästa år, och det är viktigt att vi också kan avsätta finansiella
resurser fram till och med 2013 och naturligtvis planera de framtida finansiella utsikterna.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Det problem som ni tar upp är
viktigt och kommer tveklöst att vara en av de gemensamma faktorerna för den aktuella
studien och de planer som genomförs när det gäller hur nätverken kommer att omvandlas,
anpassas och utformas.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Fru talman, herr minister! En skrivelse från
ordföranden för Europaparlamentets utskott för transport och turism offentliggjordes
nyligen, där han säger att Grekland inom ramen för den utgiftsnedskärning som landet
tvingas göra enligt samförståndsavtalet med Internationella valutafonden och Europeiska
unionen avser att lägga ned en rad järnvägslinjer som ingår i TEN-T-nätet och vars
modernisering nyligen finansierats genom strukturfonderna.

Eftersom detta beslut är oacceptabelt av miljöhänsyn, när det gäller en minskad vägtrafik
och med hänsyn till förenligheten med EU-lagstiftningen undrar jag om rådet avser att
granska de klagomål som utskottets ordförande lämnat och om rådet har för avsikt att
begära att detta beslut ska hävas.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Jag vill återknyta till den fråga som ställdes
för en stund sedan. Inrättandet av TEN-T-nätet är av avgörande betydelse för den europeiska
integrationen. Det är mycket kostsamt. Därför måste det genomföras med stor konsekvens.

I det sammanhanget har jag en fråga: planeras en ökning av de tillgängliga medlen för detta
syfte i den preliminära budgeten för 2014–2020?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) När det gäller den första frågan om
minskningen av Greklands kapacitet att investera i näten å ena sidan tror jag att
kommissionen är kvalificerad att gripa sig an frågan, men det kan vi ta reda på. Å andra
sidan har jag inget specifikt svar när det gäller hur vi borde ställa oss till Greklands minskade
kapacitet. Vi kan dock kontakta kommissionens tjänsteavdelningar för att ta reda på hur
vi mer specifikt kan hantera denna fråga.

När det gäller frågan om sammanhållningen och de finansiella medel som bör avsättas,
vill jag hänvisa er till budgetramen för 2014–2020 och jag hänskjuter denna fråga till
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parlamentet. Ni kommer också att ombes att framföra er synpunkt om frågan, i enlighet
med principen om medbeslutande i budgetfrågor, och jag räknar med att ni kommer att
föra upp budgetdiskussioner om vilka medel som krävs för att vi ska nå denna
sammanhållning i fråga om transportmålen på dagordningen framöver.

Talmannen.    – Fråga nr 4 från Georgios Papanikolaou (H-0362/10)

Angående: Utvärdering av den öppna samordningsmetoden

På områden där medlemsstaterna har behörighet (sysselsättning, social omsorg, social
integrering, allmän utbildning, ungdom och yrkesutbildning) tog rådet år 2000 i bruk
begreppet den öppna samordningsmetoden vars syfte var att främja bättre samarbete och
utbyte av bästa metoder mellan medlemsstaterna samt åstadkomma konvergens mellan
politiken i dessa länder.

Jag vill fråga rådet om följande:

Anser rådet att denna strategi är framgångsrik? Kan rådet lägga fram några konkreta resultat?

Anser ordförandeskapet att begreppet den öppna samordningsmetoden skulle behöva ses
över på nytt eller revideras?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) I sina slutsatser av den
30 november 2009 nämnde rådet att den öppna samordningsmetoden aktivt har bidragit
till en smidig hantering av arbetsmarknaderna, samt till socialt införlivande. Utbytet av
bästa metoder om sysselsättning har visat sig och kommer att fortsätta att visa sig vara
särskilt användbart. Detta utbyte kommer att förutsätta en effektiv övervakning av de
sysselsättningsriktlinjer som rådet snart kommer att anta, efter att parlamentet lämnat sina
synpunkter – vilket för övrigt skett i dag – samt en central roll för rådet (sysselsättning,
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) inom ramen för de nya
styrelseformerna, vilka Europeiska rådet ska besluta om, särskilt när det gäller den
europeiska terminen för samordning av den ekonomiska politiken.

Förra året när rådet antog en ny strategisk ram för EU-samarbete om utbildning erkände
dessutom de nya medlemmarna att för att nå de viktigaste strategiska målen i denna ram
krävs en effektiv användning av den öppna samordningsmetoden, vilket visar att de fortsatt
stöder denna särskilt användbara metod på de områden som omfattas av deras nationella
behörighet.

Av den nyligen offentliggjorda gemensamma framstegsrapporten för 2010 från rådet och
kommissionen om genomförandet av arbetsprogrammet 2010 för utbildning framgår att
avsevärda framsteg gjorts tack vare den öppna samordningsmetoden när det gäller europeisk
samordning av utbildning.

I sina slutsatser av den 7 juni 2010 uppmärksammade rådet även det intresse som visats
för de allmänna diskussioner som för närvarande förs om Europa 2020-strategin när det
gäller att utveckla den integrerade strategin fullt ut genom gemensamt arbete på EU-nivå,
genom att använda den ram som den öppna samordningsmetoden utgör på området för
socialt skydd och införlivande, som en mekanism som har visat sig ha en betydande
potential.

Inför de nya utmaningarna och möjligheterna i och med genomförandet av Europa
2020-strategin, särskilt med tanke på övervakningen av genomförandet av Europeiska
rådets mål om fattigdomsminskning och de sociala aspekterna av sysselsättningsriktlinjerna,
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framför allt riktlinje 10, uppmanade dock ordförandeskapet vid socialministrarnas
informella möte den 9 juli medlemsstaterna att inleda diskussioner om en förstärkning av
den öppna samordningsmetoden.

I sin resolution från november 2009, där en förnyad ram för EU-samarbete i ungdomsfrågor
för 2010–2018 fastställs, har rådet redan antagit ett antal allmänna principer som måste
följas i all politik och verksamhet som rör ungdomar, inom ramen för en förnyad och mer
integrerad samordningsmetod. I detta syfte kommer ordförandeskapet att anordna en
konferens den 14 september och rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor) kommer på ordförandeskapets initiativ återigen att diskutera
denna fråga och anta slutsatser om sysselsättning och socialt införlivande.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Tack för ert svar, men jag skulle vilja att ni
förtydligade följande: det är sant att den öppna samordningsmetoden inom mycket viktiga
områden – vilka ni även räknade upp: utbildning, sysselsättning, yrkesutbildning,
ungdomsfrågor – är ett mycket viktigt verktyg för oss inom ramen för
subsidiaritetsprincipen och Europeiska unionens befogenheter.

Min fråga är: kan vi få en rapport emellanåt om denna metod så att vi kan utbyta synpunkter
och skulle vi även kunna informeras på politisk nivå? Jag undrar också hur
Europaparlamentet kan delta mer aktivt i detta förfarande så att vi kan lyfta fram det bättre?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Jag vill hänvisa er till den sista delen
av mitt svar. Som jag sade kommer rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor) på ordförandeskapets initiativ att återigen ta upp frågan till
diskussion och torde anta vissa slutsatser om sysselsättning och socialt införlivande som
ni naturligtvis kommer att informeras om.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Herr minister, tack för ert svar om betydelsen av den
öppna samordningsmetoden, men jag vill påpeka att 2010 var Europeiska året för
fattigdomsminskning och när det finns en enorm arbetslöshet inom hela Europeiska
unionen och en allt större social utestängning måste vi bekämpa fattigdomen. Hur stor
anser ni att den öppna samordningsmetodens inverkan på fattigdomsminskningen är och
är det tillräckligt att vi t.ex. utbyter bästa metoder och ser hur de skandinaviska länderna
i hög grad uppmärksammar fattigdomsbekämpning och social utestängning? Kommer
det att minska fattigdomen i de baltiska staterna?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) En mer effektiv ömsesidig
samordning och inlärning torde absolut ha positiva effekter. Ni betonade just en av
aspekterna när det gäller att fastställa gemensamma mål för sociala frågor. Det är allmänt
sett sant att när det gäller tillväxt, sysselsättning och fattigdomsbekämpning – vilket är en
prioritering under 2010 – kan en aktiv politik för införlivande inte bara minska fattigdomen
utan även öka tillgången till arbetskraft. Reformerna av pensionssystemen kan också öka
sysselsättningen och stärka de offentliga finanserna. Det samma gäller hälso- och
sjukvårdssystemen.

Jag anser därför att vi under 2010, då fattigdomsbekämpning prioriteras, kommer att
kunna tillämpa denna ömsesidiga samordning och inlärning.
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Talmannen.    – Fråga nr 5 från Nikolaos Chountis (H-0366/10)

Angående: Samförståndsavtal mellan Grekland, EU och Internationella valutafonden samt
galopperande inflation

I det samförståndsavtal som Grekland slutit med Internationella valutafonden och EU står
det uttryckligen att en av den grekiska regeringens skyldigheter är att sänka landets inflation
till en nivå lägre än genomsnittet i euroländerna för att ge ekonomin mer konkurrenskraft.
I maj månad uppgick dock Greklands inflation till 5,4 procent samtidigt som inflationen
i euroländerna låg på 1,6 procent. Detta betyder ännu lägre disponibel inkomst för de
grekiska arbetstagarna och stor försämring av den grekiska ekonomins konkurrenskraft.
Den enorma inflationsökningen beror både på att EU och Internationella valutafonden
har höjt de direkta och indirekta skatterna och på den ohämmade och okontrollerade
spekulationen. Jag frågar rådet: Delar rådet uppfattningen att EU:s och Internationella
valutafondens beskattningsåtgärder i hög grad har bidragit till den enorma ökningen av
inflationen som urholkar den grekiska ekonomins konkurrenskraft ytterligare? Vilka
korrigeringsåtgärder tänker rådet föreslå till den grekiska regeringen för att begränsa
inflationen?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Rådet har ofta betonat den grekiska
ekonomins långsiktiga strukturella problem i olika multilaterala tillsynsförfaranden. Vid
sidan av förfarandet vid alltför stora underskott rekommenderade rådet den 16 februari
2010 att Grekland skulle anta en uppsättning åtgärder för att förbättra hanteringen av
varumarknaden och företagsmiljön, för att bevara produktivitets- och
sysselsättningstillväxten, öka effektiviteten hos och utnyttjandegraden för unionens
strukturfonder, korrigera landets alltför stora budgetunderskott och göra dess offentliga
finanser långsiktigt genomförbara.

Grekland presenterade sin första rapport om genomförandet av dessa åtgärder den 16
mars och den andra i maj. I juni gjorde kommissionen och Internationella valutafonden
en preliminär analys inom ramen för den finansiella stabiliseringsmekanismen som värderas
till 110 miljarder euro, vilken beviljats Grekland av samtliga medlemsstater inom
euroområdet och IMF. Analysen slutfördes i augusti men kommissionens slutliga rapport
har inte formellt lämnats till rådet.

Kommissionen har underrättat medlemsstaterna inom euroområdet om de preliminära
resultaten av analysen, och om ekonomin i enlighet med kommissionens bedömning
utvecklas i linje med de prognoser som utgör grunden för det justeringsprogram som den
finansiella stabiliseringsmekanismen bygger på kommer den ökade inflationstakten att
inverka negativt på varumarknaderna. Rådet kommer därför att noga övervaka situationen
och kommer att fortsätta att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa de grekiska myndigheterna
att främja ekonomisk tillväxt och fortsätta att föra en sund budgetpolitik.

Även om kommissionen anser att förändringarna inom ekonomin är förenliga med de
bakomliggande prognoserna för de anpassningsprogram som den finansiella
stabiliseringsmekanismen bygger på kommer den ökade inflationstakten som jag sade
sannolikt att inverka negativt på marknaderna. Detsamma gäller budgetsituationen, som
rådet kommer att övervaka noga.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Herr minister! Ni svarade tyvärr inte på min fråga.
De åtgärder som införts för Grekland inom ramen för samförståndsavtalet – det förfarande
som ni beskrev inom ramen för samförståndsavtalet med Internationella valutafonden
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och Europeiska unionen – är motsägelsefulla. Å ena sidan har skatter införts för att alstra
statliga intäkter, men dessa skatter kan inte drivas in eftersom varken arbetstagarna eller
småföretagen har någon annan inkomst, och samtidigt som man talar om att minska
inflationen planerar man nu å andra sidan nya intäktsthöjande skatter genom att höja
momsen för konsumtionsvaror och brännolja.

Jag vill ställa följande fråga: enligt mina källor uppmuntrades Grekland vid gårdagens
Ekofin-möte att införa nya intäktshöjande skatter och dessa åtgärder leder till en
galopperande inflation. Jag vill därför fråga er om man vid Ekofin-mötet diskuterade och
om EU föreslog korrigeringsåtgärder för att förhindra en galopperande inflation i Grekland
utöver intäktshöjande skatter?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Jag kan inte tala om exakt vilket
beslut Ekofin-mötet har fattat under de senaste timmarna, men rådet har upprepade gånger
kritiserat den grekiska ekonomins långsiktiga strukturella problem inom ramen för flera
multilaterala tillsynsförfaranden. I sina rekommendationer om medlemsstaternas
genomförande under 2009 av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken
noterade rådet att Grekland måste öka sina ansträngningar för att korrigera den
makroekonomiska obalansen och åtgärda de strukturella bristerna i dess ekonomi, i enlighet
med Lissabonstrategin för sysselsättning och tillväxt.

Rådet rekommenderar att Grekland ska öka sin konkurrenskraft inom sektorn för
yrkesmässiga tjänster samt öka sina investeringar i forskning och utveckling, använda
strukturfonderna mer effektivt, reformera den offentliga förvaltningen och vidta en rad
åtgärder på arbetsmarknaden inom ramen för en integrerad strategi för flexicurity.

Allt jag kan säga är att de grekiska myndigheterna har bekräftat att de har prioriterat flera
planerade strukturella reformer inom en hel rad områden, och att de fullt ut förstår vilka
problem som detta kommer att skapa i landet.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Herr minister! Min ärade vän Nikolaos Chountis
säger i sin fråga att inflationen låg på 5,4 procent i juli och rapporterades ligga på 5,5
procent i augusti, och det verkar som om det kommer att bli mycket svårt att minska
inflationen med de nya åtgärder som vidtagits, vilka liksom min kollega med rätta sade
tidigare avser konsumtionsvaror. Samtidigt säger ni att man i rådet återigen diskuterar
åtgärder och nya skatter.

Min fråga är: vi har fler specifika åtgärder för att främja tillväxt, som härrör från såväl rådet
och EU som stödmekanismen, men också Grekland. Har vi någon specifik tidsplan?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Även om jag förstår att en
galopperande inflation medför ett antal problem och att flera finansiella mekanismer om
denna inflation fortsätter måste justeras om, kan jag bara säga att Grekland är medlem i
euroområdet, delar ansvaret tillsammans med de övriga medlemsstaterna för att se till att
euroområdet är stabilt, och att Greklands ekonomiska politik, precis som alla andra
medlemsstaters ekonomiska politik, är en fråga som rör hela EU. Alla medlemsstater ska
föra en sund nationell politik i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten och med de
allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Grekland måste därför ta ansvar för
att hantera dessa frågor på ett effektivt sätt, för att minska risken för att äventyra en korrekt
fungerande ekonomisk och monetär union.
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Talmannen.    – Fråga nr 6 från Laima Liucija Andrikiene (H-0368/10)

Angående: Belgiska ordförandeskapets prioriteringar avseende FN och dess organ

Vilka är det belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar när det gäller FN generellt och
FN:s råd för mänskliga rättigheter i synnerhet? Har rådets och kommissionens
representationer i Genève redan slagits samman eller pågår processen fortfarande?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Inför FN:s 65:e generalförsamling
antog rådet vid sitt sammanträde den 14 juni 2010 Europeiska unionens prioriteringar.

Jag vill påpeka att efter Lissabonfördragets ikraftträdande företräder den höga representanten
för utrikes frågor och säkerhetspolitik unionen i frågor som rör den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken inom internationella organisationer.

Rådets prioriteringar rör följande ämnen:

Till att börja med att främja ett starkare FN – Europeiska unionen kommer att bidra till att
skapa ett förstärkt multilateralt system, framför allt genom att förbättra representationen,
insynen, ansvaret, effektiviteten och verkningsfullheten.

Den andra prioriteringen kommer att vara att bidra till internationell fred och säkerhet.
Europeiska unionen planerar att förtydliga sina ståndpunkter och bidrag när det gäller
krishantering inom de relevanta FN-organen, och i synnerhet i säkerhetsrådet.

Det tredje prioriterade ämnet kommer att omfatta miljön och hållbar utveckling, i synnerhet
i syfte att nå millennieutvecklingsmålen.

Den fjärde prioriteringen rör mänskliga rättigheter. Från första början har Europeiska
unionen alltid varit en av de mest ståndaktiga försvararna av de mänskliga rättigheterna
och en av de mest framträdande aktörerna inom FN-systemet på detta område. Europeiska
unionen kommer aktivt att uppmuntra integrationen av de mänskliga rättigheterna i alla
aspekter av FN:s verksamhet, genom att bekräfta att mänskliga rättigheter är oupplösligt
förbundna med FN:s andra målsättningar för säkerhet och utveckling.

Den femte prioriteringen är slutligen att reformera FN-systemet, i syfte att förbättra
systemets funktionssätt, effektivitet, insyn och representation. Beträffande översynen av
rådet för mänskliga rättigheter deltar Europeiska unionen i den formella och informella
samrådsprocessen. Unionen kommer att fortsätta att stödja det tredje utskottets kapacitet
att agera, eftersom det är det enda organ som har befogenheter att genomföra
människorättsnormer. Denna kapacitet bör bevaras fullt ut.

När det gäller frågan om diplomatisk representation har alla Europeiska kommissionens
delegationer utanför EU från och med den 1 december 2009 blivit EU-delegationer.
Beträffande Genève har unionens delegation och sambandskontoret vid generalsekretariatet
för Europeiska unionens råd antagit tillfälliga arbetsåtgärder i väntan på att den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder ska inrättas.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Låt mig för det första påpeka att en fortsatt
förvirring om hur EU företräds i Genève och New York riskerar att undergräva EU:s förmåga
att agera effektivt och arbeta konstruktivt med sina partner.

För det andra måste det belgiska ordförandeskapet och den höga representanten nu efter
omfattande interna diskussioner om prioriteringarna för översynen av FN:s råd för
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mänskliga rättigheter 2011 se till att tillräckliga resurser finns och att politisk
uppmärksamhet ges för att utvidga verksamheten till andra FN-medlemsstater.

Det behövs även ett ledarskap i ett antal viktiga resolutioner, framför allt resolutionen om
dödsstraffet och det fortsatta arbetet för att förhandla fram en internationell konvention
om vapenhandel.

Jag skulle gärna vilja höra er kommentera detta.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Jag vill bara tala om att Belgien,
som för närvarande innehar ordförandeskapet för EU, är medlem i FN:s råd för mänskliga
rättigheter och absolut kommer att vidta åtgärder för att framföra era farhågor.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru talman! Vi har fört en relativt intensiv diskussion i dag om
hur vi kan stödja rådet i dess ansträngningar för att göra besparingar i 2011 års budget
och vi har bland annat naturligtvis i detalj diskuterat den nyligen omstrukturerade
Europeiska utrikestjänsten.

Anser ni att vi borde försöka göra tjänsterna inom FN mer effektiva så att EU kan tala med
en röst där och så att vi kan spara in på resurser som skulle kunna användas mycket effektivt
på andra områden? Är det belgiska ordförandeskapet berett att lägga fram förslag till
besparingar på detta område för att se till att målet med ökad effektivitet i den gemensamma
europeiska representationen kan nås?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Extra kapacitet har redan ordnats,
såväl i New York som i Genève. Som svar på er fråga kan jag dock endast uppmärksamma
er på det brådskande behovet av att inrätta utrikestjänsten och särskilt på
Europaparlamentets åtminstone delade ansvar när det gäller de finansiella aspekterna av
inrättandet av denna tjänst.

Talmannen.    – Fråga nr 7 från Liam Aylward (H-0373/10)

Angående: Ökad biologisk mångfald i EU

Med tanke på att 2010 har utsetts till det internationella året för biologisk mångfald och
att det snart kommer att hållas en partskonferens för konventionen om biologisk mångfald
i Nagoya uppmanas rådet att besvara följande frågor: Vilka är rådets prioriteringar när det
gäller skyddet och stärkandet av den biologiska mångfalden? Hur fortskrider genomförandet
av EU:s åtgärdsplan för biologisk mångfald, och vilken roll planerar rådet att ge den
biologiska mångfalden i EU:s 2020-strategi?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Mot bakgrund av kommissionens
meddelande med titeln ”Förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter
2010” antog kommissionen den 15 mars 2010 slutsatser med titeln ”Biologisk mångfald
efter 2010 – Vision och mål inom EU och globalt samt internationellt system för tillträde
och fördelning av nytta”.

I sina slutsatser konstaterade rådet att den är djupt oroad över att 2010 års mål för biologisk
mångfald inte har nåtts, vare sig på EU-nivå eller globalt, att förlusten av biologisk mångfald
fortsätter i en oacceptabel takt, och att detta har mycket allvarliga miljömässiga, ekonomiska
och sociala konsekvenser. Rådet betonade dock att dessa mål hade haft mycket stor betydelse
för att skapa användbara åtgärder till stöd för den biologiska mångfalden.
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Rådet antog en långsiktig vision enligt vilken den biologiska mångfalden inom EU, samt
de ekosystemtjänster som EU erbjuder, dess naturliga kapital, senast 2050 ska skyddas,
värderas och återupprättas på lämpligt sätt, med tanke på den biologiska mångfaldens
inneboende värde och dess grundläggande bidrag till människors välmående och
ekonomiskt välstånd, och på ett sådant sätt att de katastrofala förändringar som orsakas
av förlusten av biologisk mångfald undviks.

Vidare antog rådet det centrala målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald och
försämringen av ekosystemtjänsterna inom Europeiska unionen senast 2020 och i största
möjliga mån garantera deras återuppbyggnad och samtidigt stärka Europeiska unionens
insatser för att förhindra förlust av biologisk mångfald globalt.

När det gäller EU:s prioriteringar för att skydda och stärka den biologiska mångfalden
konstaterade rådet att förstörelse, fragmentering och försämring av livsmiljöer utgör de
största hoten mot den biologiska mångfalden. När det gäller orsakerna till denna situation
för livsmiljöer pekade rådet på den skadliga förändringen av markanvändning,
överexploatering och ohållbara metoder för användning av naturresurser, invasiva
främmande arter, olaglig handel med utrotningshotade arter, havsförsurning och naturligtvis
föroreningar. Klimatförändringar skulle också allt mer kunna förvärra vissa effekter, t.ex.
antalet utrotningshotade arter.

Beträffande Europa 2020-strategin kräver rådet i de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken att medlemsstaterna och unionen ska införa åtgärder, omvandla
miljöhot till tillväxtmöjligheter och använda naturresurserna mer effektivt och därigenom
också bidra till att skydda den biologiska mångfalden.

Betydelsen av biologisk mångfald betonades också tydligt i slutsatserna från Europeiska
rådets möte i mars 2010, där rådet konstaterade att det finns ett brådskande behov av att
vända den ihållande utvecklingstendensen mot förluster av biologisk mångfald och
försämrade ekosystem. Europeiska rådet stöder den långsiktiga visionen om biologisk
mångfald senast 2050 och 2020-målet i rådets slutsatser av den 15 mars 2010.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Det är mycket tråkigt att höra ministern svara att det inte
sker några framsteg mot att uppnå de mål för biologisk mångfald som fastställts.

Med tanke på att åtgärderna för landsbygdsutveckling och den gemensamma
jordbrukspolitiken avsevärt kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden undrar jag
dock vilka åtgärder som rådet kan anta för att stödja EU:s jordbrukare, som är de främsta
beskyddarna av miljön, i deras viktiga uppgift med att fortsätta att skydda miljön och den
biologiska mångfalden?

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Jag anser att den bästa åtgärd vi
kan vidta för att skydda ett kvalitativt jordbruk är att fortsätta att stödja det. Jag räknar med
att alla närvarande ledamöter – trots att närvaron är låg – vid en kommande budgetdebatt
ska ge ekonomiskt stöd till den gemensamma jordbrukspolitiken i de beslut som
parlamentet fattar.

Talmannen.    – Fråga nr 8 från Mairead McGuinness (H-0375/10)

Angående: Informella mötet i rådet (jordbruk), september 2010

Vilka slutsatser har det belgiska ordförandeskapet dragit efter högnivåmötet om jordbruk
i Bryssel i juli? Kan ordförandeskapet säga något om det kommande informella mötet i
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rådet (jordbruk) den 19–21 september? Vad kommer ordförandeskapet att föreslå för
medlemsstaterna när det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013?

Kan rådet ge ledamöterna aktuell information om utvecklingen på rådsnivå när det gäller
de pågående förhandlingarna med Mercosur??

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Jag vill börja med att gratulera
kommissionen till framgångarna med dess offentliga samråd om den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) efter 2013. Detta samråd ledde till nära 6 000 bidrag från
allmänheten, aktörer, tankesmedjor och andra forskningsinstitut. Samrådet höll verkligen
vad det lovade.

Dessutom har en sammanfattning av bidragen visat att hela vårt samhälle är intresserat av
det europeiska jordbrukets framtid. Jordbrukarna är verkligen inte de enda som bryr sig
om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Som ni känner till utmynnade detta offentliga samråd i konferensen om den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2013, som kommissionen anordnade den 19–20 juli. I sin helhet
spelade bidragen, rundabordsdiskussionerna och debatterna vid konferensen alla en
värdefull roll när det gällde att ytterligare förbättra diskussionernas inriktning.

Beträffande rådet vet ni säkert att jordbruksministrarna under de senaste två åren har
genomfört ett samråd lett av de olika ordförandeskapen: Frankrike, Tjeckien, Sverige och
Spanien. När vi nu befinner oss på upploppet vill ordförandeskapet föra debatten framåt
så mycket som möjligt. Det är verkligen av avgörande vikt att förutsättningarna för dagens
gemensamma jordbrukspolitik och utmaningarna för morgondagens gemensamma
jordbrukspolitik fullt ut beaktas i denna andra viktiga debatt om EU:s budgetram för
2014–2020.

Som ni vet kommer den gemensamma jordbrukspolitikens framtid att vara det centrala
ämnet på dagordningen vid det informella mötet för EU:s jordbruksministrar, som kommer
att äga rum mellan den 19–21 september i Belgien. Ordföranden för utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling, Paolo De Castro, har också bjudits in att delta i detta möte
för att leda våra informella diskussioner. Ordförandeskapet har i sommar noga reflekterat
över resultatet av konferensen i juli och har utarbetat en sammanfattning som kommer
att slutföras under de kommande dagarna.

Ordförandeskapets rapport, som vi har för avsikt att granska närmare vid våra kommande
diskussioner, bekräftar relevansen för de mål som fastställts i Lissabonfördraget för den
gemensamma jordbrukspolitiken: att garantera EU-medborgarnas tillgång till säkra och
högkvalitativa livsmedel, främja ett hållbart jordbruk inom hela Europa, skydda miljön
och landskapet samt bidra till en hållbar utveckling av landsbygdsområden, vilket vi
diskuterade i föregående fråga.

Dessutom bekräftas i denna rapport som ordförandeskapet utarbetat det verkliga mervärdet
med en gemensam jordbrukspolitik på EU-nivå och vikten av denna politik inom ramen
för Europa 2020-strategin.

De kommande diskussionerna kommer i oktober att följas upp av en avslutande politisk
debatt i rådet (jordbruk) om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Rådet och
Europaparlamentet kommer därmed i hög grad att ha bidragit till samrådsprocessen. Jag
är säker på att kommissionen också erkänner rådets och Europaparlamentets hårda arbete,
och på att den kommer att göra allt den kan för att lägga fram ett meddelande som får båda
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institutionernas stöd. När väl meddelandet har lagts fram kommer ordförandeskapet att
inleda diskussioner i rådet.

Vad gäller förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Mercosurländerna vill jag börja
med att påpeka att samtidigt som Europaparlamentets utskott för jordbruk och
landsbygdens utveckling och jordbruksministrarna erkänner den avgörande ekonomiska
vikten av ett sådant avtal delar de i stort sett samma syn på de eventuella riskerna med ett
sådant avtal för de ”känsliga” sektorerna av EU:s jordbruk. Ni vet säkert att rådet i maj tog
del av de farhågor som ett stort antal medlemsstater framförde i en gemensam
överenskommelse.

För det andra vill jag påpeka att kommissionen måste följa sitt förhandlingsmandat.
Dessutom försäkrade kommissionsledamot Dacian Cioloş i maj rådet att kommissionen
skulle se till att förhandlingarna med Mercosur var i linje med den gemensamma
jordbrukspolitiken och de grundläggande intressena för EU:s jordbruk.

Sammanfattningsvis vill jag betona att rådet kommer att fortsätta att följa diskussionerna
med Mercosur mycket noga, särskilt inom ramen för den handelspolitiska kommittén.
Nästa förhandlingsmöte är planerat till oktober och jag försäkrar er om att ordförandeskapet
kommer att se till att förhandlingsmandatet följs mycket noga.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Svaret var detaljerat eftersom det var en detaljerad
fråga. Jag tackar för det och särskilt för era kommentarer om Mercosur. Jag hoppas att
kommissionen och för den delen rådet noterade parlamentets farhågor i vår debatt om
frågan.

Ert svar till min kollega Liam Aylward om biologisk mångfald och era kommentarer om
jordbruksbudgeten gör att jag vill fråga er om rådets ståndpunkt. Jag förstår det som att
sju rådsledamöter vill minska nästa års budget, vilket inte bådar väl för framtiden för
jordbruksbudgetposten 2013. Jag skulle vilja att ni kommenterade detta.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Ett antal medlemsstater vill minska
nästa års budget, men såvitt jag vet stöder rådet inte detta alls. Ni hörde förmodligen den
belgiska budgetministerns presentation i går av 2011 års budget och i så fall hörde ni även
budgetprognosen för 2011, eftersom diskussioner med parlamentet pågår. Jag måste säga
att jag inte instämmer i er analys av förändringarna av EU:s budget.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru talman! Vi diskuterar för närvarande 2011 års budget och
i det sammanhanget har rådet och kommissionen gemensamt föreslagit att medel från
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, vilket omfattar programmet
Intelligent energi – Europa, programmet för politiskt stöd till informations- och
kommunikationsteknik samt medel från det sjunde ramprogrammet och
jordbruksfinansiering, borde avsättas för vetenskapsprojektet om fusionsanläggningen
Iter. Vilken är det belgiska ordförandeskapets inledande ståndpunkt i den frågan?

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Fru talman! Med tanke på kommissionens extraordinära
beslut att på nytt ta upp samtalen med Mercosur, kan ministern ange om rådet granskar
eller bedömer de skadliga effekterna av dessa beslut för EU:s jordbrukare och i synnerhet
för jordbrukarna i mitt hemland Irland, som är beroende av exporten på 90 procent av
sina nötköttsprodukter, vilka produceras enligt mycket stränga normer som införts av
kommissionen och som inte är tillämpliga i Mercosurstaterna?
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Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande. – (FR) Som svar på den första frågan kan
jag för närvarande bara lämna en översikt över budgeten. Jag förstår att parlamentet har
ett antal projekt om innovation, konkurrenskraft och teknik i åtanke. Debatten har dock
bara inletts och ni har sedan den 1 december haft möjlighet att ändra vissa aspekter av
nästa års budgetprognos från början till slut. Jag hänvisar er därför till budgetdebatten så
att ni kan ta del av vad parlamentsledamöterna vill betona och prioritera i denna budget.

Beträffande den andra frågan om Mercosur är ordförandeskapet liksom jag nämnde
fullständigt medvetet om de farhågor som framförts av utskottet för jordbruk och
landsbygdens utveckling om beslutet att på nytt ta upp dessa förhandlingar.

Jag vill bara påpeka att kommissionen vid dessa förhandlingar är bunden av sitt
förhandlingsmandat och att eventuella positiva resultat av dessa förhandlingar bör gynna
EU:s jordbruksproduktion, t.ex. när det gäller främjandet och skyddet av EU:s
jordbruksprodukter, särskilt på området för geografiska beteckningar.

Talmannen.    – Fråga nr 9 från Ryszard Czarnecki (H-0379/10)

Angående: Utsikterna för en anslutning till EU av länderna på Balkan

Hur ser rådet på utsikterna för en anslutning till Europeiska unionen av länderna på Balkan,
från sydöstra Europa? Anser rådet att det finns en möjlighet att några av dessa länder
ansluter sig till EU inom ramen för den kommande budgetramen, dvs. under perioden
2014–2020?

Olivier Chastel,    rådets ordförande. – (FR) Målet med den politik som förs gällande västra
Balkan är att bidra till regionens stabilitet och hjälpa länderna i regionen att skapa långsiktig
fred, demokrati, stabilitet och välstånd.

Under 1999 beslutade EU att införa stabiliserings- och associeringsprocessen (ramen för
den anslutningsprocess som kulminerar i eventuell anslutning av dessa länder), för att
bättre sprida förberedelsearbetet inför EU-medlemskapet över tid. Dessa förberedelser är
fortfarande nödvändiga för regionens stabilitet, försoningsprocess och framtid. De utvecklas
och utformas i enlighet med Thessaloniki-agendan och den förnyade konsensus om
utvidgning som finns, vilken uppställer rättvisa och stränga villkor.

Av dessa skäl har rådet upprepade gånger gett sitt stöd åt EU:s orubbliga engagemang för
länderna på västra Balkan när det gäller deras förberedelser inför EU-medlemskap, mest
nyligen vid rådet (utrikes frågor) den 14 juni efter högnivåmötet i Sarajevo den 2 juni.

Under de år som gått har EU undertecknat sex stabiliserings- och associeringsavtal med
regionens länder, varav fyra redan trätt i kraft. I oktober 2009 föreslog kommissionen att
anslutningsförhandlingar skulle inledas med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Anslutningsförhandlingarna med Kroatien som pågår sedan oktober 2005 befinner sig i
slutstadierna. EU engagerar sig fortfarande politiskt i processen genom sina olika instrument:
tre uppdrag om gemensam säkerhets- och försvarspolitik (två i Bosnien och Hercegovina
och ett i Kosovo) och tre särskilda representanter i Skopje, Pristina och Sarajevo.

Det ekonomiska biståndet kommer att överstiga 900 miljoner euro under 2010 och nå
1 miljard euro under 2013. Totalt sett har EU försett regionens länder med över
13 miljarder euro i ekonomiskt bistånd sedan 1991.

Anslutningsdatum beror helt och hållet på uppfyllelsen av Köpenhamnsvillkoren och av
de villkor som ställs i stabiliserings- och associeringsprocessen. Denna process föreskriver
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en tydlig tågordning: stabiliserings- och associeringsavtal, kommissionens yttrande om
medlemskapsansökan, kandidatstatus, anslutningsförhandlingar och slutligen anslutning.

Rådet är angeläget om att processen går vidare, men det är upp till regeringarna i regionens
länder att efterleva de villkor som ställs, för att hålla – eller till och med öka –
genomförandetakten på reformerna och anta de stora utmaningarna. Länderna i regionen
bör öka sina ansträngningar när det gäller kampen mot korruption och organiserad
brottslighet, administrativ kapacitetsuppbyggnad samt när det gäller att lösa kvarstående
frågor.

Stabiliserings- och associeringsprocessens mål kommer inte att uppnås om inte regionens
folk och regeringar visar beslutsamhet och ansvarstagande genom att själva agera aktivt.
Regionens framtid beror djupast sett på de människor som bor där och deras regeringar.
Regionalt samarbete och goda grannförbindelser är två viktiga faktorer för försoning och
lösning av bilaterala konflikter. Denna politik är kärnan i EU:s syn på regionen, och EU
har systematiskt drivit den sedan 1995. Mot denna bakgrund bjöd rådet in berörda länder
den 14 juni för att lösa kvarstående tvistefrågor med angränsande länder.

Jag vill avsluta med att påpeka att rådet i november 2009 beslutade om att tillåta
viseringsfrihet för medborgare mellan tre av regionens länder och att det för närvarande
arbetar för identiska beslut för medborgarna i Albanien och Bosnien och Hercegovina. Jag
hoppas att Europaparlamentet och rådet kommer att fatta samma beslut även i år.

Slutligen är det inte möjligt för rådet att i nuläget uttala sig om vilken påverkan utvidgningen
kommer att ha på EU:s nuvarande budget, och på budgeten för 2014–2020, eftersom man
fortfarande inväntar kommissionens förslag på nästa budgetplan.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Fru ordförande! Stort tack för att ni har hanterat er
uppgift så väl. Det tjänar som förebild för andra. Herr Chastel! Jag är lite osäker på om jag
bör ta av mig kavajen för att ni ska känna er mer bekväm. Det föreligger en viss obalans
mellan oss.

Det ni har talat om är, i ärlighetens namn, välkänt i denna kammare, och jag förväntade
mig ett mer detaljerat svar. Vilket land är närmast en anslutning till EU? Serbien, som är
mycket viktigt politiskt och dessutom ekonomiskt välutvecklat? Montenegro eller kanske
Makedonien? Herr Chastel, ge oss ett tydligt svar.

Olivier Chastel,    rådets tjänstgörande ordförande – (FR) Att jag talar om vilket av de tre
länderna som ligger närmast en anslutning – att jag utskiljer ett land, närmare bestämt det
som gjort störst framsteg i processen – betyder inte att just det landet kommer att vara
först med att bli medlem i EU. Framsteg behöver fortfarande göras och de kan göras i
mycket olika takt.

Talmannen.   – De frågor som på grund av tidsbrist inte har besvarats erhåller skriftliga
svar (se bilagan).

Frågestunden är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS
Vice talman

(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)
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15. Fri rörlighet för arbetstagare – tillfälliga begränsningar för rumänska och
bulgariska medborgare på Europeiska unionens arbetsmarknad (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är debatten om den muntliga frågan till kommissionen från
Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas,
Gianni Pittella och Jutta Steinruck, för Progressiva förbundet av socialdemokrater och
demokrater i Europaparlamentet, om fri rörlighet för arbetstagare – tillfälliga begränsningar
för rumänska och bulgariska medborgare på Europeiska unionens arbetsmarknad
(O-0096/2010 – B7-0455/2010).

Rovana Plumb   (S&D). – (RO) Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, betonade
i sitt tal om läget i unionen att ökad sysselsättning för hela Europa är ett prioriterat mål.

Vi har alla dessutom förbundit oss att uppnå EU:s strategimål för de kommande 10 åren
om ökad sysselsättning och minskad fattigdom. I dag antog parlamentet riktlinjer för
sysselsättningen och vi har uppmanat rådet att beakta dessa.

Om vi verkligen vill uppnå målen, vilket vi har åtagit oss att göra, om vi verkligen vill att
Europa ska vara ledande när det gäller konkurrens, och om vi verkligen vill ha ett rättvist
Europa som ser till att alla medborgare mår bra, då måste fri rörlighet för arbetstagare
respekteras.

Den fria rörligheten för arbetstagare är en av EU:s grundläggande friheter. En kraftfull inre
marknad kan endast uppnås genom att helt öppna arbetsmarknaden.

Enligt kommissionens meddelande i november 2008 har rörligheten haft en viktig positiv
inverkan på den ekonomiska tillväxten inom EU. Den rörliga arbetskraften från Rumänien
och Bulgarien har haft gynnsamma effekter på värdländernas ekonomier utan att den haft
någon betydande inverkan på löner och arbetstillfällen för lokalbefolkningen.

Den ekonomiska krisen kan inte längre användas som en ursäkt för att vidmakthålla dessa
begränsningar på arbetsmarknaden. Genom att behålla begränsningarna hindras
arbetstagare från Rumänien och Bulgarien från att ta inkomstbringande jobb i relevanta
medlemsstater, vilket resulterar i att arbetstagare kringgår de regelverk som finns om att
söka och erhålla arbetstillstånd, och därmed ökar andelen olagligt arbete. Ett direkt resultat
av olagligt arbete är att åtkomsten till de rättigheter som utgår från det europeiska systemet
för samordning av de sociala trygghetssystemen blockeras.

I Rumänien och Bulgarien anser man att EU, i det nuvarande europeiska ekonomiska
klimatet och för kommande utmaningar, skulle har stor nytta av att hindren mot fri rörlighet
för arbetstagare inom EU avskaffades.

Herr kommissionsledamot! Jag vill ställa följande fråga eftersom jag vill att kommissionen
ska vara vår allierade och ge fullödig institutionell hjälp: vilka åtgärder kommer ni att vidta
för att uppmuntra medlemsstater som fortfarande tillämpar restriktioner att fullständigt
öppna sina arbetsmarknader?

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Fri rörlighet för arbetstagare är
en grundläggande princip inom EU. Tillsammans med fri rörlighet för varor, tjänster och
kapital utgör den en grundpelare för den inre marknaden, och den har bidragit till att göra
den europeiska integrationen framgångsrik.

Som ni redan mycket väl känner till kan rumänska och bulgariska arbetstagare under
Rumäniens och Bulgariens första sju år av medlemskap i EU inte fullt ut nyttja den fria
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rörligheten för arbetstagare. Detta beror på de övergångsbestämmelser som gäller enligt
anslutningsfördragen, som tillåter övriga medlemsstater att skjuta upp tillämpningen av
EU:s regelverk om fri rörlighet för bulgariska och rumänska arbetstagare under maximalt
sju år.

När Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i EU 2007 beslutade så många som 10 av
de 25 medlemsstaterna att öppna sina arbetsmarknader för bulgariska och rumänska
arbetstagare. I dag har antalet ökat till 15 och endast 10 medlemsstater fortsätter att tillämpa
restriktionerna. Det är värt att notera att bland dessa 10 medlemsländer tillämpar flera
länder mindre stränga villkor och förfaranden jämfört med dem som gällde innan Bulgarien
och Rumänien blev medlemmar i EU.

Det är viktigt att komma ihåg att beslutet om att tillämpa övergångsbestämmelserna och
begränsa tillgången till arbetsmarknaden endast ankommer på berörda medlemsstater.
Kommissionen har ingen formell roll att spela när det gäller att sluta med att tillämpa
restriktionerna.

Kommissionen ställer sig emellertid principiellt sett positiv till att fullt ut tillämpa fri
rörlighet för arbetstagare. Dessutom har kommissionen alltid arbetat för att se till att de
medlemsstater som tillämpar restriktioner gör det enligt de villkor som gäller enligt
anslutningsfördraget.

Kommissionen har även upprepade gånger betonat att övergångsbestämmelserna
definitionsmässigt är tidsbegränsade och att medlemsstaterna gradvis bör öppna sina
arbetsmarknader i stället för att skjuta upp tillämpningen av fri rörlighet för arbetstagare
till slutet av sjuårsperioden.

Kommissionens rapporter från 2006 och 2008 om övergångsbestämmelsernas
funktionssätt visar att den rörliga arbetskraften, efter utvidgningarna 2004 och 2007, har
haft en positiv inverkan på ekonomin och underlättat för länderna att möta efterfrågan på
arbetskraft. Dessa iakttagelser gäller fortfarande, även under rådande ekonomiska kris.
Kommissionen kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstater att ompröva sin hållning
när det gäller tillträde till arbetsmarknaden, vilket även bör omfatta en genomgång av
resultaten i rapporterna.

Det finns ingen detaljerad information om antalet irreguljära arbetstagare från
medlemsstater som nyligen blivit medlemmar eller om deras sociala situation. Det beror
just på den dolda naturen av deras närvaro i de aktuella medlemsstaterna.

I rapporterna från 2006 och 2008 betonar kommissionen att begränsningar av den fria
rörligheten för arbetstagare inte med automatik resulterar i att man skyddar den nationella
arbetsmarknaden, och att de kan försena arbetsmarknadsanpassningen. Dessutom kan
övergångsbestämmelser förvärra förekomsten av svart arbete. Man har visat att utvidgningen
har bidragit till att blottlägga delar av den svarta marknaden som tidigare bestod av
svartarbetare från nya medlemsstater.

Det finns även övertygande bevis för att medborgare från nya medlemsstater arbetat svart
på grund av de begränsningar de möter när det söker få tillträde till arbetsmarknaden i de
”gamla” medlemsstaterna. Detta överensstämmer med de rön som säger att rörlighet främst
bestäms av faktorer som har med tillång och efterfrågan att göra, och att begränsningar
av fri rörlighet för arbetstagare fördröjer omställningar på arbetsmarknaden.

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV142



Kommissionen avser inte utarbeta en särskild studie om levnads- och arbetsförhållanden
för irreguljär arbetskraft från Bulgarien och Rumänien eller om dess inverkan på den
inhemska arbetsmarknaden, främst på grund av bristen på information och de svårigheter
som det innebär att insamla sådana uppgifter. Frågan om ”irreguljära arbetare” från Bulgarien
och Rumänien kommer att tas upp i den mån det är möjligt i alla kommissionens framtida
analyser om övergångsbestämmelsernas funktionssätt för Bulgarien och Rumänien om,
såsom övergångsbestämmelserna säger, ett av de två länderna begär det. Dessutom kommer
kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, att fortsätta att främja särskilda
aktiviteter för att bekämpa svart arbete.

Kommissionen inser att det faktum att bulgariska och rumänska arbetstagare fortfarande
är underkastade begränsningar kan uppfattas som diskriminerande.

Jag vill understryka att övergångsbestämmelserna när det gäller fri rörlighet för arbetstagare
tillämpades för majoriteten av tidigare utvidgningar. Dessutom gäller
övergångsbestämmelserna inte endast bulgariska och rumänska arbetstagare utan även
för arbetstagare från åtta av de tio medlemsstater som blev medlemmar i EU 2004.

Det är även värt att notera att de nuvarande övergångsbestämmelserna ger medlemsstaterna
större svängrum genom att de tillåts besluta om när de ska börja tillämpa EU:s regelverk
om fri rörlighet för arbetstagare under sjuårsperioden, beroende på hur deras
arbetsmarknadssituation ser ur (de tidigare övergångsbestämmelserna sköt helt enkelt upp
införandet av EU:s regelverk om fri rörlighet för arbetstagare med ett antal år).

Den diskriminering som bulgariska och rumänska arbetstagare upplever för att de inte
fritt kan verka i de tio medlemsstater som fortfarande tillämpar restriktionerna utgör inte
diskriminering i rättslig bemärkelse. Även om artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt förbjuder diskriminering på grund av nationell tillhörighet, gör man i fördraget
vissa undantag, vilka framgår i de övriga EU-fördragen. Övergångsbestämmelserna som
anslutningsfördraget uppställer utgör sådana undantag.

Att tillfälligt begränsa tillträdet till arbetsmarknaden för bulgariska och rumänska
arbetstagare på grund av övergångsbestämmelser strider därför inte mot EU:s regelverk.

Thomas Mann,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman! Tyskland och Österrike använder
sig fullt ut av den sjuåriga övergångsperioden innan de inför fullständig rörelsefrihet för
arbetstagare från medlemsstater som blev medlemmar 2004. När det gäller Bulgarien och
Rumänien använder Tyskland hela den tillåtna tidsperioden under andra fasen från 2009
till 2011.

John Dalli har sagt att det finns tio medlemsländer som fortfarande är underkastade
restriktioner. Det finns godtagbara skäl för detta, eftersom medlemsstaterna har haft olika
erfarenheter. Begränsningarna är aldrig diskriminerande – ni har helt riktigt hänvisat till
artikel 18 i denna fråga – och de omfattar särskilda tidsbegränsningar. Möjligheten att
vänja sig gradvis vid förändring är ett viktigt och grundläggande politiskt val. Enligt vår
erfarenhet utsätter man arbetsmarknaden för stora risker om man tillåter fri rörlighet för
arbetstagare för tidigt. Det gäller olika målgrupper, t.ex. långtidsarbetslösa och även
lågkvalificerad arbetskraft, och, som t.ex. i mitt hemland, regionerna i östra Tyskland. Vi
kommer att behöva fortsätta att reglera tillgången till arbete inom EU på grund av de skilda
erfarenheter som finns inom olika områden, men det kommer naturligtvis att leda till
förändringar under den närmaste framtiden. Vi är emellertid inte tillräckligt förberedda
för dessa förändringar ännu.
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Att be kommissionen att genomföra en studie över olagliga bulgariska och rumänska
arbetstagares så kallade positiva effekter leder fullständigt fel. När olagliga arbetstagare
bryter mot lagen kan man inte bagatellisera det med hjälp av statistik, hur positivt det än
verkar. Jag förblir anhängare av stränga kontroller som hjälper oss bekämpa svarta arbeten.
Det är vi skyldiga dem som jobbar lagligt.

Det finns en annan viktig uppgift som vi tillsammans måste arbeta med, och det är att i
detalj granska den obegränsade rörelsefriheten som gäller från och med 2012. Denna
innebär både möjligheter och risker. Det är endast genom att se skillnad på dessa och
genom att handskas med fakta, och endast när vi har en upplyst detaljerad diskussion, som
vi kan få stopp på den tillbakalutade politiken, motverka utestängning och se till att vi inte
plötsligt arbetar mot istället för med varandra. Detta är PPE-gruppens åsikt.

Så tidigt som i december 2009 frågade jag kommissionen om det fanns någon användbar
information om vilka effekter fullständig rörelsefrihet för arbetstagare har. Svaret blev att
den fria rörligheten för arbetstagare har en positiv inverkan på ekonomin utan några
negativa bieffekter för arbetsmarknaden. Jag är ledsen, Herr Dalli, men det är inte gott nog.
Ni hade själv inte tillträtt vid den tiden, men det gör det så mycket viktigare för din avdelning
att kunna sätta sig in i människors rädslor och bidra med en hel del kunskap till den
diskussion vi måste föra om förändring, och ge innehåll till argumenten både i de gamla
och nya medlemsstaterna.

Ivailo Kalfin,    för S&D-gruppen. – (BG) Herr kommissionsledamot! Jag vill att vi ska utnyttja
denna debatt för att vädja till regeringarna i de medlemsstater där bulgariska och rumänska
medborgare fortfarande får utstå olika restriktioner på arbetsmarknaden att häva dessa så
fort som möjligt. Anledningarna till detta har inte bara att göra med Europeiska unionens
principer, varav en är fri rörlighet för personer.

Att öppna arbetsmarknaden skapar å ena sidan ett stort mervärde ur ett ekonomiskt
perspektiv, eftersom det ger ett större utbud av specialister inom områden där det inte
finns tillräckligt med kandidater på den inhemska marknaden. Ett exempel på detta är
bulgariska läkare och anställda inom hälsovårdssektorn som arbetar i sådana regioner där
medlemsstaterna helt enkelt inte har egen personal till förfogande. Detta vållar problem i
avlägsna regioner i Bulgarien, men löser problemen i brittiska och franska regioner till
exempel. Det innebär lägre kostnader och bättre samhällsservice för skattebetalarna. I den
ekonomiska sektorn är anställda från de nya medlemsstaterna vanligtvis antingen
högkvalificerade specialister som är attraktiva för alla ekonomier eller arbetstagare som
kompenserar brister på arbetsmarknaden, ökar konkurrenskraften och förhindrar
företagsflyttningar till länder utanför Europeiska unionen.

Det är ett fullständigt ogrundat och populistiskt antagande att medborgare från Europeiska
unionens nya medlemsstater tränger undan lokala lågavlönade arbetstagare. En bulgarisk
medborgare som åker till ett annat land för att arbeta behöver pengar till boende, försörjning
av familjen och barnens skolgång. Han försöker också spara pengar för att kunna återvända
hem en dag. Utöver detta finns det dessutom problemet med språkbarriärer. De rykten
som cirkulerar om den låga lön som en sådan medborgare skulle gå med på är en
vandringssägen avsedd för inhemsk konsumtion. Detta bekräftas även av Europeiska
kommissionens uppgifter, enligt vilka andelen migrerande arbetstagare från de nya
medlemsstaterna har ökat från 0,2 till 0,5 procent av befolkningen i de gamla
medlemsstaterna efter Europeiska unionens utvidgning. Tydligen finns det ingen
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migrationsvåg. Å andra sidan är problemet att det finns mycket färre migrerande
arbetstagare från medlemsstater än invandrare från tredjeländer.

Arbetsmarknadsrestriktionerna kan inte motiveras med objektiva argument. Lika tillträde
till marknaderna leder till en mycket större öppenhet, ger ekonomiska vinster och har en
positiv effekt på medlemsstaternas socialsystem. Vi förväntar oss, att kommissionen
övervakar utvecklingen mycket noggrant och informerar medlemsstaterna om föredelarna
med att öppna marknaden.

Adina-Ioana Vălean,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Det gläder mig att José
Manuel Barroso meddelade i tisdags att fördjupningen av den inre marknaden stod överst
på hans dagordning. Den inre marknaden har fortfarande inte förverkligats fullt ut, 24 år
efter Europeiska enhetsakten och 18 år efter att den skulle ha varit fullbordad. Liksom José
Manuel Barroso sade är det bara 8 procent av EU:s 20 miljoner små och medelstora företag
som bedriver handel över gränserna.

I Montibetänkandet identifieras 150 hinder inom Europeiska unionen för den fria
rörligheten för personer, varor, kapital och tjänster. Denna så kallade inre marknad är mer
som en fransk gruyère i mina ögon!

José Manuel Barroso försöker nu få oss intresserade av en inremarknadslag (”Single Market
Act”) och vill återuppväcka Jacques Delors Europatanke. Låt mig få friska upp våra minnen
om EU:s historia: Om vi vill skapa en inre marknad som verkligen bygger på principen om
fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster, om vi vill undvika ekonomisk
nationalism som en motreaktion på en ekonomisk kris och om vi vill vara den mest
konkurrenskraftiga ekonomin samt öka konkurrenskraften och skapa fler jobb och mer
tillväxt, måste vår allra första prioritet vara att undanröja dessa omotiverade hinder för
den fria rörligheten för arbetstagare för Rumänien, Bulgarien och de tio nya
medlemsstaterna, som bygger på irrationella rädslor som har visat sig vara obefogade.

Kommissionen måste vara extremt hård gentemot de medlemsstater som väljer att fortsätta
med tillfälliga restriktioner. Dessa måste motiveras utifrån pålitliga ekonomiska uppgifter.
Den påstådda sårbarheten hos eller de allvarliga störningarna i de nationella
arbetsmarknaderna måste bevisas med hjälp av rationella siffror och kommer att behöva
granskas på grundval av statisktik och fakta.

Om José Manuel Barroso vill återinföra den inre marknaden är det på tiden att vi går från
ord till handling. Det är dags att riva dessa skamliga murar av ekonomisk protektionism
och nationalism.

Rui Tavares,    för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Denna vecka har det förts många diskussioner
i parlamentet om fri rörlighet, särskilt från Rumänien och Bulgarien, inte bara när det gäller
frågan om arbetstagare utan även när det gäller den romska eller den resande minoriteten.
Vi förirrar oss ofta i de rättsliga detaljerna i denna fråga och glömmer bort att lagstiftningen
endast bör utgöra en grundläggande ram för andemeningen med Europeiska unionen,
som bygger på fri rörlighet.

Den allra första början till fri rörlighet är lagstiftning. För närvarande utnyttjar regeringarna
i olika medlemsstater lagstiftningen för att motarbeta EU:s konstitutionella innebörd. Vi i
parlamentet fastnar också alltför mycket i rättsliga analyser och glömmer samtidigt bort
att vi är en politisk kammare och inte någon juridisk konsultfirma.
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Vi måste vara de som bär fram en vision för EU, och vi måste vara mer bestämda när vi
betonar att fri rörlighet är målet med EU. På samma sätt anser jag att kommissionen långt
ifrån slår vakt om detta ideal. Kommissionens roll har nyligen förändrats. John Dalli säger
till oss att medlemsstaterna har rätt att införa restriktioner och att detta inte är
kommissionens sak. Det är det visst det! Kommissionen är fördragens väktare, och jag
anser att kommissionen måste vara mycket mer bestämd och engagerad när den förespråkar
fri förlighet. Vi vet att stora länder, till exempel USA eller Brasilien, eller våra konkurrenter
som i likhet med dessa två länder har fri inre rörlighet, reagerar på kriser mycket bättre,
eftersom deras arbetskraft kan flytta dit jobben finns. Vi i EU har redan från början haft
svårt att snabbt reagera på krisen.

Genom att agera utifrån nationellt egenintresse på detta område glömmer medlemsstaterna
bort det allmänna intresset. När de hanterar kapitalmarknaden på detta sätt säger
kommissionen till på skarpen, så varför kan inte kommissionen göra detsamma när det
gäller den fria rörligheten för arbetstagare?

Gerard Batten,    för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Denna fråga bygger på antagandet
att den fria rörligheten för arbetstagare gynnar medlemsstaternas ekonomier och att den
inte ger några allvarliga negativa sidoeffekter på deras arbetsmarknader.

Den amerikanske ekonomen professor George Borjas håller inte med om detta. Han säger
att invandring enbart leder till vinster om den inhemska lönen sänks till följd av denna.
Enligt en studie som den nederländska regeringen offentliggjorde 2003 kommer BNP att
öka, men ökningen kommer till stor del att tillfalla immigranterna i form av löner. Den
totala nettovinsten när det gäller invånarnas inkomst tros bli liten och kan till och med bli
negativ. Enligt en rapport från 2008 från det brittiska överhusets utskott för ekonomiska
frågor (House of Lords Select Committee on Economic Affairs), hade man inte funnit några
entydiga empiriska bevis för att nettoinvandringen skulle medföra betydande dynamiska
vinster för den bofasta befolkningen i Storbritannien, trots att det vore möjligt teoretiskt
sätt.

Okontrollerad och obegränsad invandring till Storbritannien har inneburit att de inhemska
arbetstagarnas löner har pressats ner, medan boendekostnaderna har pressats upp på grund
av en extra hög efterfrågan på bostäder. De människor som befinner sig allra längst ner i
den ekonomiska näringskedjan har direkt känt av detta.

Massinvandring av billig arbetskraft kan främja en expansiv utvecklingsekonomi i ett land
med stora reserver av outnyttjade naturtillgångar, som Amerika under 1800-talet. Den
kommer dock att ha motsatt verkan i en utvecklad postindustriell ekonomi som
Storbritannien, vilket har visat sig vara fallet.

Regeringarna bör först skydda de egna medborgarnas intressen och sedan hjälpa andra
länder med att utveckla deras ekonomier genom att anta en förnuftig internationell
handelspolitik, liksom Storbritannien brukade göra innan vi gick med i Europeiska unionen.
Därför är den politik som förs inom det brittiska självständighetspartiet, nämligen att gå
ur Europeiska unionen, den enda förnuftiga politiken för Storbritannien.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Herr talman! Den nuvarande ekonomiska krisen kräver
beslutsamma åtgärder för att förverkliga den inre marknaden. Vi kommer att ha mer att
vinna än att förlora om vi är beredda att öppna våra marknader, inklusive arbetsmarknaden,
för alla EU-medborgare. Några studier som Europeiska kommissionen nyligen har gjort
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visar att det kommer att vara fördelaktigt att öppna vår arbetsmarknad och att farhågorna
om avskedningar på grund av arbetskraftsinvandring är fullständigt obefogade.

Denna slags panikspridning har gång på gång visat sig vara obefogad. År 2006 uppskattade
brittiska experter att 300 000 rumäner skulle invadera Storbritannien i jakt på arbete. De
letar fortfarande efter dessa rumäner. Så blev det inte överhuvudtaget. Sanningen är att det
inte finns något rationellt skäl till att bibehålla arbetskraftsrestriktionerna för rumänska
och bulgariska arbetstagare. Tidigare erfarenheter visar att arbetstagare från medlemsstaterna
i öst fyller en lucka på arbetsmarknaden och tar arbeten som den lokala arbetskraften inte
vill ha eller räcker till för.

Vidare kommer rumäner och bulgarer aldrig att komma till Västeuropa för att utnyttja det
generösa välfärdssystemet. Både Rumänien och Bulgarien har höga inskrivningstal inom
gymnasieutbildning och högre utbildning. Båda länderna har en högkvalificerad stark
arbetskraft. Om EU vill utnyttja sina resurser till max i dessa kristider, måste det upprättas
en riktig politisk tillit och ekonomisk öppenhet mellan medlemsstaterna. För två dagar
sedan sade José Manuel Barroso i sitt tal i detta parlament att tillsammans är vi starka och
att ensam är svag. Han menade med andra ord att antingen arbetar vi tillsammans eller så
blir vi var och en sysslolösa.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Herr talman! I kommissionens rapport anges tydligt att
det snarare är tillgången och efterfrågan på arbetskraft som är avgörande för arbetskraftens
volym och inriktning, än eventuella restriktioner på arbetsmarknaden. Vidare anges det
att det är högst osannolikt med framtida invandringsflöden från Bulgarien och Rumänien.

Restriktionerna stimulerar uppkomsten av dåliga metoder, på grund av sårbarheten hos
de illegala arbetstagare som är lätta att utnyttja. Liksom kommissionsledamot Karel De
Gucht sade, skulle inte detta flöde av människor förändras om det blev officiellt, men
resultatet skulle vara att de skulle betala socialförsäkringsavgifter och skatt.

Flödena från Bulgarien och Rumänien efter utvidgningen är även betydligt mindre än den
senaste tidens invandring från utomeuropeiska länder. Icke-diskriminering och fri rörlighet
är självklart grundläggande rättigheter för alla arbetstagare i Europeiska unionen, och det
är olyckligt att vissa EU-medlemsstater, precis som påpekas i rapporten, har beslutat att
inte respektera dessa grundläggande principer.

Jag vill betona något mycket viktigt: Om man tolererar ett andra klassens
EU-medborgarskap, kan man ifrågasätta okränkbarheten av unionen som helhet.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar!
När vi talar om en gemensam europeisk union och en gemensam europeisk marknad kan
vi inte stödja restriktioner som på ett artificiellt sätt har införts för varje medborgare i
Europeiska unionen som utövar den garanterade rätten att arbeta i andra medlemsstater
utan att diskrimineras på grund av medborgarskap. Detta skulle nämligen utgöra en grov
kränkning gentemot bulgariska och rumänska medborgare på arbetsmarknaden. I samma
anda som i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, måste vi
förhindra uppkomsten av en separat kategori människor, vilket även Evgeni Kirilov nämnde,
eftersom vi inte vill bli andra klassens medborgare i Europeiska unionen. För att lyckas
med detta måste vi häva de tillfälliga restriktionerna för den fria rörligheten för bulgariska
och rumänska arbetstagare.

Med tanke på detta uppmanar jag kommissionen att föreslå konkreta åtgärder för att
möjliggöra betydande framsteg och för att medlemsstaterna ska ge reguljära arbetstagare
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från Bulgarien och Rumänien större tillträde till arbetsmarknaderna utan att bryta mot de
lokala arbetsrättsbestämmelserna i medlemsstaterna i fråga.

De senaste händelserna i EU när det gäller den romska minoritetens migrering från båda
dessa länder – ett folk som utnyttjar möjligheten till fri rörlighet i sin strävan för en bättre
framtid – framhäver tydligt att det är dags att kommissionen vidtar åtgärder. Med tanke
på den bevisade positiva effekten av rörlighet efter EU:s utvidgning och för att säkerställa
att den inre marknaden fungerar på ett effektivare sätt, uppmanar jag kommissionen att
föreslå ett paket med tänkbara åtgärder för att uppmuntra medlemsstaterna att ändra sin
arbetsmarknadspolitik och få de nationella regeringarna att lova att inte förlänga de
nuvarande restriktionerna för bulgariska och rumänska medborgare.

Avslutningsvis vill jag betona att alla grunder till diskriminering i arbetet måste elimineras,
för att hålla den mest effektiva drivkraften till europeisk integration vid liv, det vill säga
EU:s medborgare.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Herr talman! Frankrike är tyvärr en av de
tio medlemsstater som har infört restriktioner för rumänska och bulgariska arbetstagares
fria rörlighet. Om den information som jag har fått stämmer, var det dessutom Frankrike
som krävde att de åtgärder som hade införts när de första åtta östeuropeiska länderna
anslöt sig till EU skulle utökas till Rumänien och Bulgarien. Det måste sägas att den franska
regeringen vid den tiden inte skiljde sig så mycket från den som nu har makten och att den
var särskilt skeptisk mot medborgare från dessa två länder. En enorm mängd lagar antogs
under denna tid för att förhindra inträde av medborgare från dessa två länder eftersom de
franska myndigheterna ansåg att det bakom rumäner och bulgarer finns romer.

Herr kommissionsledamot! Som ni sade är fri rörlighet en grundläggande princip i EU. I
denna kammare talar vi ofta om gemensamma värden och vårt engagemang för de
mänskliga rättigheterna. Varför behandlas då män, och kvinnor givetvis, sämre än kapital
och varor?

Ni säger att rörlighet för arbetstagare ger positiva effekter på ekonomin och att det
fortfarande är så, även under den nuvarande ekonomiska situationen. Varför lägger då inte
kommissionen lika mycket energi på att övertyga länderna om att dessa restriktioner måste
hävas som den lägger på andra ekonomiska frågor?

Slutligen säger ni att det inte är länderna som diskriminerar dessa arbetstagare. Som
fransyska kan jag verkligen inte hålla med om detta.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Mina damer och herrar! Europaparlamentet har alltid i sitt
arbete betonat sin uppgift att ge uttryck för EU-medborgarnas intressen. Jag tror att de
flesta av oss är överens om att diskriminering oavsett grund inte får förekomma i det EU
som vi vill ha och som vi vill att våra barn ska växa upp i. Restriktionerna för arbetstagare
från Bulgarien och Rumänien utgör i grund och botten diskriminering på grund av
nationalitet, även om de är rättsligt dokumenterade i de båda ländernas anslutningsfördrag.
Vi kan inte tala om orättvis behandling av romer och samtidigt blunda för de olika sätt
som arbetstagare från två fullvärdiga EU-medlemsstater behandlas på.

Jag håller med om det som mina kolleger har sagt. Europeiska kommissionens forskning
och rekommendationer bevisar verkligen att utvidgningen av arbetsmarknaderna har haft
en positiv effekt och bidrar till den allmänna utvecklingen av EU:s gemensamma inre
marknad. Faktum kvarstår dock att tio medlemsstater kommer att bibehålla sina
restriktioner för tillträde till arbetsmarknaderna fram till 2013.
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Europa står vid ett vägskäl och vi måste nu välja riktning: mot mer eller mindre integration.
Enligt min mening finns det utan tvekan bara en väg att gå: mot ett starkt, enat EU. Denna
väg innebär dock att vi alla måste uttrycka vår tydliga vilja att respektera de grundläggande
europeiska värdena, det vill säga den fria rörligheten för personer och arbetstagare. Jag
hoppas verkligen att protektionism inte får härska när nationell politik utformas, för vi
kommer att vara så mycket starkare om vi arbetar tillsammans än om vi gör det på var sitt
håll. Jag vill, med stöd från Europaparlamentet givetvis, uppmana kommissionen att
verkligen samarbeta mer aktivt och bestämt med de länder som fortfarande inför
restriktioner så att de kan häva dessa i tidigt skede. Jag tror att detta också kommer att bidra
till att EU:s ekonomi återhämtar sig snabbare från nedgången, så att vi kan se våra
medborgare i ögonen med gott samvete och säga att det inte finns någon diskriminering
i Europeiska unionen på 2000-talet.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina
damer och herrar! Bulgarien och Rumänien motsvarade uppenbarligen inte EU-medborgares
farhågor om enorma flöden av arbetstagare som skulle ha hotat deras arbetsmarknader.
Europeiska kommissionens statistik visade att mindre än 1 procent av den bulgariska
befolkningen söker arbete i de gamla medlemsstaterna. Denna trend ändrades inte ens mot
bakgrund av en allvarlig finansiell och ekonomisk kris och nya farhågor om en kraftigt
stigande arbetslöshet. Arbetstagare skulle helt klart migrera till det land där det finns en
efterfrågan på arbetskraft, men siffrorna visar att arbetslösheten är högre i några av dessa
tio länder än i Bulgarien och Rumänien.

Fortsatta restriktioner främjar den informella ekonomin och förekomsten av odeklarerat
arbete. Jag undrar om ni är medvetna om att den andel bulgarer och rumäner som arbetar
på den svarta marknaden har ökat med åtta procent bara i Nederländerna. Arbetsgivare
och nederländare finner sig i detta eftersom det minskar deras kostnader. Vidare kan nämnas
alla säsongsarbetare utan anställningsavtal och sociala rättigheter. Restriktioner kommer
inte att lösa arbetslöshetsproblemet i EU.

Jag är säker på att Europeiska kommissionen har mekanismer till förfogande för att utöva
påtryckningar på de tio länderna för att de ska ompröva restriktionerna för bulgariska och
rumänska arbetstagare. Ni hänvisade förvisso till fördragen, vilket är på sin plats. Vi får
dock inte glömma att fördragen ratificerades under olika förhållanden. Det råder nu andra
förhållanden, nämligen en lågkonjunktur. Det är hög tid för en ny diskussion om denna
fråga även i rådet, vilket ni skulle kunna ta initiativ till. Vi förväntar oss inte bara att ni är
våra allierade, utan även att ni föreslår konkreta åtgärder. Ni är EU-fördragens väktare och
får inte tillåta olikartad behandling av bulgarer och rumäner oavsett vilka böjelser som
uppenbarligen finns och som även uttalas i denna kammare.

Renate Weber (ALDE).   – (EN) Herr talman! Jag medger att det vore bättre om jag talade
på mitt eget språk, men efter att ha hört kommissionsledamotens svar har jag bestämt mig
för att lägga mina förberedda anteckningar åt sidan och tala på engelska. För det första tror
jag att vi vill att kommissionsledamoten ska förstå oss direkt, snarare än via tolkarna. För
det andra förmodar jag att vi i annat fall mestadels skulle få höra rumäner och bulgarer
under denna sena debatt i kammaren i kväll.

Herr kommissionsledamot! Ni nämnde att flera studier har visat att problemen inte fanns
i de länder där arbetstagarna accepterades, efter att länderna från Öst- och Centraleuropa
anslöt sig till EU. Det var i själva verket helt tvärtom: De hade faktiskt en positiv inverkan
och BNP ökade, så det finns inga farhågor om en tillströmning av arbetstagare från dessa
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länder. Det faktum att ni även nämnde andra länder än Rumänien och Bulgarien är inte
alls betryggande för oss. Det är faktiskt snarare tvärtom: Det visar att det finns diskriminering
mot ännu fler EU-medborgare.

Jag måste erkänna att jag blev överraskad när ni sade att det är upp till medlemsstaterna.
Om vi inte kan tala om en gemensam marknad utan att ta upp arbetsmarknaden och om
vi alla erkänner att detta är en grundläggande rättighet, hur kan det då vara upp till
medlemsstaterna? Vi vet att det är Europeiska unionens ansvar att säkra efterlevnaden av
de grundläggande rättigheterna, så subsidiaritetsprincipen gäller alltså inte.

Ärligt talat anser jag att kommissionen borde göra mycket mer för att förmå
medlemsstaterna att häva dessa restriktioner som rubbar förtroendet för Europeiska
unionen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fri rörlighet för personer är en av EU:s grundläggande
principer. Förverkligandet av den inre marknaden utgår från fri rörlighet för arbetstagare,
och arbetskraftsrörlighet är en nödvändig förutsättning för att minska arbetslösheten i EU.

Den ekonomiska krisen får inte användas som ursäkt för en fortsatt tillämpning av de
tillfälliga åtgärder som begränsar den fria rörligheten för rumänska och bulgariska
arbetstagare.

Jag vill även betona att medlemsstaterna måste ge företräde åt medborgare från
EU-medlemsstaterna framför utomeuropeisk arbetskraft.

De nuvarande hindren för den fria rörligheten för rumänska och bulgariska arbetstagare
kan leda till odeklarerat arbete och social dumpning. Om dessa hinder hävs kommer detta
att innebära ett lika stort skydd för såväl migrerande som lokala arbetstagare.

Med tanke på att näringslivet i de länder där dessa hinder finns har krävt att arbetsmarknaden
ska öppnas helt och hållet, visar detta att chefer och fackföreningar har insett att ett hävande
av dessa hinder medför lika lön för lika arbete och kunskap. Framför allt innebär det att
varje arbetstagare inte bara kommer att betala avgifter och skatter, utan även bidra till det
sociala trygghets- och hälsovårdssystemet.

Europeiska unionen handlar först och främst om sina 500 miljoner invånare och respekten
för deras rättigheter. Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att visa den
politiska viljan att avlägsna hindren för den fria rörligheten för arbetstagare.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) I kväll diskuterar vi ett problem, en lösning och en
attityd från kommissionens sida som jag har svårt att förstå.

Bristen på arbetskraft i Västeuropa och den åldrande befolkningen kompenseras, om man
vill uttrycka det så, med arbetskraft från Östeuropa. Dessa människor är EU-medborgare
som reser tusentals kilometer för att arbeta, om än bara för en kort period, i de
västeuropeiska länderna.

Det finns arbeten som spanska, italienska eller franska medborgare inte vill ha och som
dessa arbetstagare utför. De arbetstagare som kommer från östeuropeiska länder löser i
praktiken Västeuropas problem. Det är dock svårt att förstå kommissionens attityd, för
man bör reglera dessa problem och respektera dessa arbetstagares rättigheter.

För närvarande är det ingen som riktigt vet hur situationen ser ut, till exempel när det gäller
socialförsäkringsavgifter som arbetstagare i Spanien och Italien betalar efter att de har
återvänt till sitt ursprungsland.

08-09-2010Europaparlamentets överläggningarSV150



Corina Creţu (S&D).   – (RO) Som redan har nämnts bevittnar vi, nästan fyra år efter att
vår anslutning till Europeiska unionen, denna klyfta som är en utmaning inte bara för
integrationsprojektet utan även för den verklighet som beskrivs i rekommendationen från
Europeiska kommissionen. Där framhölls för bara två år sedan den positiva effekten av
rörligheten på arbetsmarknaden efter Rumäniens och Bulgariens anslutning.

Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande princip och den nuvarande situationen
bekräftar bara hur absurd den begränsning är som har införts för rumäner och bulgarer.
Effekterna av den åldrande befolkningen och bristen på arbetskraft inom vissa områden
är kännbara för EU:s ekonomi, och följaktligen blir arbetskraftsinvandring en nödvändig
lösning.

Samtidigt diskuterade vi den här veckan i Frankrike den krissituation som har uppstått när
det gäller romerna. Denna situation skulle ha kunnat undvikas om dessa EU-medborgare
hade fått arbeta och inte hade marginaliserats och om dessa anställningsförbud inte hade
funnits. I stället för att behandla orsakerna tror tyvärr vissa människor att de kan lösa allt
genom att tillgripa polisiära åtgärder mot effekterna. Detta visar på bristande realism, vilket
sorgligt nog är sammanflätat med hyckleriet med olikartad behandling.

Prostitution, tiggeri och brott är också konsekvenser av fattigdom som förvärras om det
inte finns några jobbmöjligheter. Den enda praktiska lösningen är rättvis,
ickediskriminerande behandling för alla invånare i EU.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) En mängd rapporter och statistik visar att den fria
rörligheten för arbetstagare är gynnsam för ekonomin och att den inte ger några allvarliga
skadliga sidoeffekter på arbetsmarknaderna. Personligen anser jag att största möjliga frihet
att röra sig, inklusive möjligheten att arbeta i en annan medlemsstat – vilket gäller för alla
människor inom EU:s inre gränser – är en nödvändig förutsättning för att den inre
marknaden ska fungera på ett optimalt och enhetligt sätt.

Med tanke på alla EU-medborgares lika värde, är jag för att arbetsmarknaderna öppnas för
arbetskraft från samtliga medlemsstater och därmed även för EU-medborgare från Rumänien
och Bulgarien. Vidare uppmanar jag kommissionen att inte tillåta en onödig förlängning
av de befintliga åtgärderna gentemot dessa arbetstagare. Detta skulle enligt min mening
vara oförenligt med andemeningen i och syftet med fördraget om Europeiska unionen och
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller med den rättsligt bindande Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I den senare anges klart och tydligt
i artikel 45 att varje EU-medborgare ”har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier”.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Jag hoppas verkligen att de restriktioner som hindrar
rumänska och bulgariska arbetstagare från att få tillträde till EU:s arbetsmarknad inte
kommer att finnas kvar även efter 2011.

Jag tycker inte att vi bör tillåta att vissa farhågor, som inte har någon som helst ekonomisk
och social grund, utnyttjas politiskt och resulterar i en begränsning av den fria rörligheten
för arbetstagare.

Arbetskraftsinvandringen från de nya medlemsstaterna har stärkt den ekonomiska tillväxten
i EU och hade en begränsad inverkan på lönerna och arbetslösheten på de avreglerade
marknaderna. Dessutom har mobila arbetstagare drabbats ännu hårdare än arbetstagare
från värdländerna under krisen, eftersom det var de som friställdes först.
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Slutligen känner jag att det, mot bakgrund av debatterna om problemet med romerna i
Frankrike, är nödvändigt att analysera integrationsnivån när det gäller migrerande
arbetstagare från nya medlemsstater. Dessa arbetstagares anpassning efter lokala
bestämmelser måste också övervakas där tillträdet till arbetsmarknaden har avreglerats.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Det är absolut nödvändigt att EU:s politik för
den fria rörligheten för arbetstagare erkänner de grundläggande sociala rättigheterna för
EU-medborgare och för dem som nyligen har gått med i EU, i såväl deras ursprungsländer
som i deras värdländer.

EU måste omedelbart anta en gemensam standardram för att reglera tillträdet till
arbetsmarknaden för arbetstagare från de nya medlemsstaterna.

Så länge som socialpolitiken inte ger några garantier på dessa områden kommer många
medborgare och arbetstagare i hela EU att ha svårt att godta lagförslag om att främja lagliga
kanaler till stöd för den fria rörligheten för arbetstagare i EU.

Kommissionen måste på ett enhetligt sätt säkerställa efterlevnaden av de rättigheter och
skyldigheter som man har som medborgare i Europeiska unionen, när det gäller såväl
gamla som nya medlemsstater. Jag syftar här på rumänska och bulgariska arbetstagares
rätt till fri rörlighet.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Den franska regeringens nyliga massutvisning av
rumänska och bulgariska medborgare vittnar om de allvarliga konsekvenserna av de
tillfälliga restriktioner som drabbar medborgare i Europeiska unionens nya medlemsstater.
Utöver den allvarliga rasismen och främlingsfientligheten på statlig nivå, som drabbar
romska medborgare på ett oacceptabelt sätt, försöker Frankrikes och andra
EU-medlemsstaters regeringar med dessa åtgärder även dölja misslyckandet med sin
nyliberala politik som leder till arbetslöshet och fattigdom.

Det viktigaste i detta sammanhang är följaktligen att ta reda på om Europeiska
kommissionen, rådet och de nationella regeringarna är redo att fokusera på en politik för
fler jobb med rättigheter och social utveckling, vilket kan garantera välfärd för alla och
sätta stopp för diskriminering mellan människor som alla är EU-medborgare. Detta är den
utmaning som vi står inför.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Detta är ett intressant ämne. Fri rörlighet bör vara
en grundläggande rättighet för alla EU-medborgare. Många arbetstagare från hela unionen
har åtnjutit denna frihet och många länder har dragit nytta av detta därefter.

I mitt eget land drog vi under åren med stark ekonomisk tillväxt stor nytta av inflödet av
arbetskraft, särskilt från länderna i öst. De gjorde en enorm insats och hjälpte till att skapa
den keltiska tigern. Nu är tigern dock död och Irland betraktas som ett negativt land
ekonomiskt sett. Många lämnar landet och många ungdomar i synnerhet har svårt att hitta
jobb.

Sett på lång sikt, skulle sann fri rörlighet för arbetstagare endast kunna garanteras om man
hade samma lönenivåer i hela Europeiska unionen och samma sociala förmåner. Det är
en lång väg att gå och det är nästan idiotiskt att tala om det, särskilt under denna
lågkonjunktur. Avslutningsvis är det på detta sätt som vi kan säkra situationen och
säkerställa den frihet som vi strävar efter.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Herr talman! Det är sant att den fria rörligheten för arbetstagare
inom Europeiska unionen är en viktig indikator för EU:s inre fullbordan. Det är också sant
att den fria rörligheten för arbetstagare är något som vi kommer att ta för givet inom en
snar framtid.

Vid stora skillnader i inkomstnivåerna och i synnerhet tillsynssystemen i medlemsstaterna,
måste vi dock införa lämpliga övergångsperioder. Detta handlar helt enkelt om att skapa
förtroende människor emellan. Övergångsperioder är ett mycket viktigt medel för att ge
människor förutsättningar att närma sig varandra som vänner. Övergångsperioder varar
dock under en begränsad tid. Vi är för detta, men vi behöver även ha en initierad debatt
om förlängningen av dessa.

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Sammanfattningsvis är
övergångsbestämmelserna till för att hjälpa medlemsstaterna att undvika
arbetsmarknadsstörningar efter de nya medlemsstaternas anslutning, och inte bara för att
förhala tillämpningen av den fria rörligheten för arbetstagare för dessa medborgare fram
till slutet av övergångsperioden.

Liksom Antonyia Parvanova sade, är det medborgarna som är vår största tillgång, och vi
måste fortsätta att kämpa för fri rörlighet för att kunna uppnå en effektiv inre marknad
inom området för arbetskraft.

Ivaylo Kalfin tog även arbetstagare inom hälsovårdssektorn som exempel på arbetstagarnas
rörlighet. Jag måste i detta avseende säga att det vi nu ser är att länder som bibehåller dessa
restriktioner snor åt sig arbetstagare inom hälsovårdssektorn från de nya länderna, vilket
ibland är till skada för de nya medlemsstaterna. Därför håller jag med Ivaylo Kalfin om att
vi bör uppmana medlemsstaterna att häva restriktionerna snarast möjligt.

Kommissionen kommer inte bara att fortsätta att övervaka hur medlemsstaterna tillämpar
dessa övergångsbestämmelser, utan kommer även att fortsätta att främja vissa insatser för
att bekämpa odeklarerat arbete i samarbete med medlemsstaterna.

Ännu viktigare är att kommissionen kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna
att ompröva sina beslut om begränsad tillgång till arbetsmarknaden för bulgariska och
rumänska arbetstagare, mot bakgrund av situationen på deras arbetsmarknader.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Kommissionens rapport från november 2008 visar
att rörlighetsflödena efter EU:s utvidgning 2007 på det hela taget hade en positiv effekt.
De medlemsstater som bibehåller restriktionerna för tillträde till EU:s arbetsmarknad bör
nu ompröva sin ståndpunkt. Enligt övergångsbestämmelserna i det anslutningsfördrag
som Rumänien och Bulgarien har undertecknat, utgör det dock ingen diskriminering att
begränsa rätten till arbete. Men nu när det har gått så lång tid sedan anslutningen är det
inte normalt och moraliskt riktigt att bibehålla sådana restriktioner inom området för
frihet, säkerhet och rättvisa. Det är dags att kommissionen vidtar åtgärder för att förmå de
medlemsstater som fortfarande har kvar restriktionerna att häva dessa. Hur ska vi kunna
förklara för EU:s rumänska och bulgariska medborgare att vi i det här parlamentet, deras
valda företrädare, kan erbjuda lika arbetsrättigheter till alla lagliga invandrare, men att vi
inte kan göra någonting för just dem? Kommissionen och medlemsstaterna måste handla
i EU:s anda och genomföra fri rörlighet för sina medborgare i praktiken.
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Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Den fria rörligheten för arbetskraft är en
ständig tvistefråga i Europeiska unionen. Varför måste kommissionen överväga åtgärder
för att öppna marknaden i det särskilda fallet med Bulgarien och Rumänien? I den nuvarande
ekonomiska krisen vore det med all säkerhet mycket bättre att hitta ursäkter som
”rättfärdigar” öppnandet av arbetsmarknaden.

Det är ett välkänt faktum att alla de så kallade nya medlemsstaterna i EU har en befolkning
som är andra klassens medborgare. Frågan för kommissionen bör snarare vara vad man
tänker göra åt detta. Vid rekryteringen av personal som ska sköta den tekniska sidan när
det gäller driften av EU-institutionerna krävs det förresten fortfarande att man har goda
kunskaper i två av de elva språken i de första 15 medlemsstaterna. Eller har denna regel
ändrats nu? Om vi tittar på våra parlamentariska passerkort, mina damer och herrar, ser
vi fortfarande – mer än sex år efter EU:s utvidgning till länderna i Centraleuropa – bara de
elva språken i de ”gamla” 15 medlemsstaterna. Utgör inte det också diskriminering av de
nya medlemsstaterna? Är det dessutom förenligt med Lissabonfördraget och EU:s stadga
om de grundläggande rättigheterna?

16. Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om
produkter från klonade djur i livsmedelskedjan.

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman, ärade ledamöter! Det gläder mig
att jag har fått denna möjlighet att säga var kommissionen står i den känsliga frågan om
kloning av djur för livsmedelsproduktion.

För det första bör jag understryka att det inte finns någon anledning till oro vad beträffar
livsmedelssäkerheten när det gäller produkter från klonade djur. Det finns dock några
frågor om djurs välbefinnande som kräver ytterligare uppmärksamhet. Denna oro kommer
dock sannolikt att minska med tiden, allt eftersom tekniken utvecklas och förbättras. Denna
fråga har självklart en etisk dimension som, vilket jag bör tillägga, ligger utanför EU:s
lagstiftningsbefogenheter. Andra saker som bör beaktas i den allmänna debatten om denna
fråga är konsumenternas rättigheter att få kännedom om framställningsprocesserna och
de konsekvenser som det kan innebära för handeln med att vidta åtgärder på detta område.

Den viktigaste frågan för kommissionen är att bedöma behovet, genomförbarheten och
proportionaliteten av möjliga åtgärder för att reglera användningen av kloningstekniken
samt klonade djur och produkter. Jag är naturligtvis fullt medveten om parlamentets
ståndpunkt när det gäller tillämpningen av kloningsteknik för livsmedelsproduktion i EU.
Ärade ledamöter vill ha ett förbud som utökas till klonade djurs avkomma.

Kommissionens ståndpunkt är att livsmedel från klonade djur inte bör släppas ut på
marknaden utan föregående godkännande, eftersom de betraktas som nya livsmedel och
nu faktiskt omfattas av förordningen om nya livsmedel. Det är värt att tillägga att det är
högst osannolikt att de skulle användas direkt för livsmedelsändamål, med tanke på klonade
djurs värde.

Situationen när det gäller klonade djurs avkomma är dock något annorlunda. Sådana djur
kan inte särskiljas från de som är av ”vanlig” härkomst. Denna aspekt måste också beaktas
i de eventuella åtgärder som kommissionen kan komma att föreslå.
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För att återgå till kommissionens nuvarande ståndpunkt, medger kommissionen att
förordningen om nya livsmedel inte utgör någon lämplig rättslig ram för samtliga aspekter
av kloningsfrågan. Framställningen och saluföringen av andra produkter än livsmedel, till
exempel ägg, sperma eller embryon, kan i synnerhet inte omfattas av förordningen av nya
livsmedel, som endast handlar om godkännande av livsmedel före utsläppandet på
marknaden.

Som ni säkert känner till, håller vi för närvarande på att sammanställa en rapport som
kommer att omfatta samtliga aspekter av tillämpningen av kloning för
livsmedelsproduktion. Denna rapport kommer att offentliggöras i november och kommer
att bli ett bra underlag för framtida diskussioner inom institutionerna.

Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med såväl parlamentet som rådet för att nå en
lyckad överenskommelse.

Pilar Ayuso,    för PPE-gruppen. – (ES) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten
för hans redogörelse om kloning av djur för livsmedelsändamål.

Både parlamentet och kommissionen är ense om att förordningen om nya livsmedel faktiskt
inte är den lämpliga rättsliga ramen för att hantera denna fråga. Vi är överens om detta,
vilket förklarar varför frågan inte längre omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Vi är alla också medvetna om att kött från klonade djur och från deras avkomma uppfyller
samtliga krav på livsmedelssäkerhet, åtminstone enligt alla de vetenskapliga kommittéerna.
Det är bara här som jag ser ett problem, nämligen att det är omöjligt att veta huruvida ett
kött kommer från ett klonat djur eller från dess avkomma eller från ett djur som inte har
klonats. Därför finns det ett behov – ett väsentligt behov – av märkning och spårbarhet så
att konsumenterna kan hållas välinformerade.

Konsumenter vill och har rätt att veta om det kött som de äter kommer från ett klonat djur
eller inte, oavsett om man känner till att det är hälsofarligt eller inte, för de kan vägra att
äta köttet av de skäl som ni har redogjort för, till exempel djurs välbefinnande, eller av
etiska skäl.

Med tanke på denna situation verkar det därför också bli förbjudet att konsumera och i
synnerhet att producera klonade djur i EU. Vi kommer alltså att förbjuda våra producenter
att använda en ny teknik, en teknik som främjar djuruppfödningen och som dessutom kan
skapa vinster, eftersom anledningen till att djur klonas självklart är att de har mycket
speciella egenskaper. Ett exempel på detta är tjurfäktningstjurarna i Spanien där man som
bekant har klonat två tjurfäktningstjurar.

Och vi ska förbjuda detta! Ska vi frånta dem möjligheten att använda denna teknik? Om
så är fallet kommer våra lantbrukare och boskapsuppfödare, att förlora konkurrenskraft.
Detta skulle vara i sin ordning om vi i EU kunde förbjuda import av kött från klonade djur
och deras avkomma från utomeuropeiska länder. Men ska vi förbjuda det? Vi kan inte göra
detta. Världshandelsorganisationen kommer inte att acceptera vårt förbud. Därför kommer
vi att hamna i en absurd situation där våra boskapsuppfödare inte kommer att kunna
använda en ny teknik som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga. Vi kommer
dock att äta detta kött i Europeiska unionen, oavsett om det har försetts med lämplig
märkning eller inte.

Det är detta som oroar mig, och jag anser att vi måste finna en lösning. Varför ska vi förbjuda
det? Varför ska vi hindra våra boskapsuppfödare från att använda denna teknik? Är det
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bara för att se till att detta livsmedel så sent som möjligt kommer in i EU från andra länder,
eftersom vi inte kan förbjuda importen av det?

Luis Manuel Capoulas Santos,    för S&D-gruppen. – (PT) Herr talman, herr
kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill också tacka för den information
som ni har gett oss. All slags bioteknik väcker farhågor bland allmänheten som är mycket
känslig för dessa frågor. Kloning av djur är inget undantag. Det är upp till oss, som politiska
beslutsfattare, att främja en debatt som är så pass upplyst att vi kan göra en objektiv analys
av frågan. Det är viktigt att notera att det är kloning av djur för livsmedelsproduktion som
jag talar om. När det gäller livsmedelssäkerhet, omfattas detta av befintliga förordningar
och prövningen av nya livsmedel har blivit föremål för en ingående diskussion i parlamentet.

Det som hände i Storbritannien i somras har uppmärksammat allmänheten på denna fråga
och har avslöjat en tydlig brist på överensstämmelse mellan EU:s lagstiftning och
tillämpningen av denna på nationell nivå. De vetenskapliga rapporterna från Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) pekar på slutsatsen att det bara för nötkreatur
och svin finns patologier som har samband med utvecklingen av kloner vilket ger upphov
till frågor om djurs välbefinnande. Dessa ansågs vara så pass allvarliga att Europeiska
gruppen för etik ansåg det otillbörligt att klona djur för livsmedelsproduktion.

När det gäller livsmedelsäkerhet drogs det i nämnda vetenskapliga rapporter slutsatsen att
det inte fanns någon bevislig skillnad mellan komjölk och nöt- och griskött från friska
kloner och deras avkomma å ena sidan och motsvarande produkter från vanliga djur å
andra sidan. Det påpekades dock i rapporterna att det bara finns begränsade uppgifter till
förfogande och att det har varit omöjligt att göra uttömmande studier under klonernas
och deras avkommas hela livslängd. Detta medför en viss osäkerhet när det gäller de
befintliga slutsatserna och innebär att det finns ett behov av att fortsätta diskussionen,
utifrån vetenskapliga fakta, för att kunna ge svar på allmänhetens frågor utan att på ett
oansvarigt sätt inlägga veto mot de möjligheter som vetenskapen innebär.

Jag välkomnar därför att kommissionsledamoten är här och ser fram emot den rapport
som han kommer att lägga fram om den nödvändiga förordningen om kloningsteknik,
liksom om de produkter som redan har erhållits.

George Lyon,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Som andra har sagt och som till
och med kommissionsledamoten sade i sitt anförande, anser jag det viktigt att produkter
från klonade djurs avkomma inte medför någon som helst risk för människors hälsa. Jag
betonar ordet klonade djurs ”avkomma”, snarare än den särskilda frågan om klonade djur
i sig, eftersom dessa är två olika frågor.

Herr kommissionsledamot! Precis som jag gjorde i går med er vid vårt informella möte,
vill jag ta upp den situation här i dag som Innes-släkten i Skottland hamnade i tidigare i
somras. Innes-släkten är en gammal lantbrukarsläkt i Skottland. De är mycket energiska
och företagsamma lantbrukare och har alltid strävat efter att använda den bästa genetiken
i världen. De köpte en tjur som hade fötts upp i Förenta staterna och som visade sig ha en
klonad förälder. De ställde då alla befogade frågor angående användningen av djuret och
om det skulle kunna användas på gården. De trodde inte att det skulle vara några problem,
eftersom djuret i sig inte var klonat utan var ett klonat djurs avkomma. De har nu 90 kvigor
som har avlats från just denna särskilda tjur på gården, och dessa är värda någonstans kring
200 000 brittiska pund.
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Det var först när de började fundera på att sälja mjölken från dessa djur, eftersom djuren
började bli gamla nog att producera mjölk, som de upptäckte att det fanns ett problem.
Den brittiska tolkningen av de nuvarande bestämmelserna är att inte bara produkten från
det klonade djuret utan även produkten från avkomman inte är tillåtna produkter i den
brittiska livsmedelskedjan. Denna tolkning infördes av den brittiska byrån för
livsmedelsstandarder (Food Standards Agency). Detta har medfört att dessa djur är
oanvändbara, förutom om man flyttar dem till en annan medlemsstat där det finns en
annan tolkning beträffande dessa djur och där mjölken från dessa djur är tillåten i
livsmedelskedjan, eller om man i rentav säljer tillbaka dem till USA.

Det är detta problem som vi har när det gäller den bristande överensstämmelsen bland
medlemsstaterna. Jag anser att det ligger i såväl konsumenters som lantbrukares intresse
att vi får visshet om detta. När det gäller parlamentets ståndpunkt anser jag att vi har fått
för långt när vi säger att kött och mjölk från klonade djurs avkomma bör förbjudas i
systemet. Jag tycker att det är fel och vi måste ha en förändring här. Enligt min mening
måste vi acceptera att alla vetenskapliga fakta tyder på att det inte finns någon skillnad
mellan dessa djur som är avkommor och andra djur. De bör således vara tillåtna i
livsmedelskedjan.

Jag hoppas att vi någon gång de kommande månaderna kan nå en kompromiss och skapa
säkerhet som inger lugn hos såväl konsumenter som lantbrukare om något som är en
mycket känslig fråga.

Bart Staes,    för Verts/ALE-gruppen. – (NL) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina
damer och herrar! Må vara att ni har gett oss en mycket utförlig och intressant förklaring,
men det förvånar mig att ni faktiskt inte har sagt någonting om en sak som hände i somras
och som i viss mån utgör bakgrunden till denna debatt. Jag talar om något som hände i
Skottland i somras: ett antal tjur- och koembryon som har importerats från Förenta staterna,
rapporter om att kött från minst en av tjurarna definitivt har kommit in i livsmedelskedjan
och att en del av detta kött nu finns i min valkrets i Belgien. Ni har inte sagt något om detta,
och jag vill gärna få en förklaring på det, för det är när allt kommer omkring en viktig
händelse. Ni har själv sagt att problemet delvis ligger i att konsumenter har rätt att veta var
deras livsmedel kommer ifrån. Nu är det så att vissa invånare i min valkrets inte har fått
någon sådan information. De har ätit kött från tjurar som har fötts upp i Skottland av
importerade embryon. Jag vill därför höra vad ni har att säga om detta.

Ni vet att hela debatten också har samband med det förlikningsförfarande beträffande
förordningen om nya livsmedel som vi inledde i förrgår med Kartika Liotard som
föredragande. Ni vet att vi är oense med rådet i denna fråga. Troligen vet ni också mycket
väl att kommissionens ståndpunkt kommer att vara avgörande för utgången av hela det
förlikningsförfarande som ska slutföras någon gång i november, kanske i början av
december, men hur som helst någon gång detta år. Ni tillkännagav i en tidigare debatt i
juli att ni skulle utarbeta en rapport ”by November 2010” för att citera er på engelska. Nu
säger ni dock någon gång i november, vilket betyder allra sist i förlikningsförfarandet. Jag
skulle hoppas att ni och er personal kommer att vara lite mer dynamiska när ni tar ställning
i denna fråga, för som förhandlare kommer vi att behöva er ståndpunkt för att nå en
överenskommelse med rådet.

Vidare har ni inte sagt någonting eller åtminstone inte så mycket om ståndpunktenn inom
parlamentet, som är för ett moratorium. Det finns kommissionsledamöter, kolleger till er,
som just nu utövar påtryckningar på våra kolleger för att de inte ska samtycka till moratoriet,
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eftersom detta skulle kunna orsaka ett enormt handelskrig, som kanske är större än det
banankrig som vi har haft med andra länder på handelsområdet. Kan ni vara vänlig och
kommentera detta?

Till de av mina kolleger som påstår att detta inte utgör något som helst hot för allmänhetens
hälsa vill jag avslutningsvis säga att jag skulle vilja tro att så är fallet. Men låt mig dock än
en gång lyfta fram Efsas rekommendation där det anges att de vetenskapliga beläggen för
detta fortfarande är ganska klena på området, trots att det inte finns någon anledning till
att betvivla detta. Jag medger att rekommendationen är från 2008. Vi borde få nya
rekommendationer snart, men jag vill titta på dem innan jag vågar göra någon slutgiltig
bedömning.

Janusz Wojciechowski,    för ECR-gruppen. – (PL) Herr talman! Dagens diskussion visar
att debatten om rättslig reglering av djurkloning kommer att bli svår. Jag tycker att det är
som om vi hoppar i en simbassäng utan att först kolla att det är vatten i den, när det gäller
de nya teknikerna för livsmedelsproduktion. Detta gäller genetiska modifieringar, odling
av genetiskt modifierade växter och kloning. Vetenskapen har mer att säga på detta område.
Vetenskapen ger enorma möjligheter, men vi har inte någon fullständig bild av de
långtgående effekterna av att använda den nya tekniken, det vill säga vilka effekter detta
kommer att ha på den biologiska mångfalden, balansen mellan olika arter samt människors
och djurs hälsa. Det finns tecken på att kloning inte är bra för hälsan för djuren i fråga, att
djuren inte är friska och att det ofta innebär lidande för deras del.

Vi måste därför vara försiktiga i dessa frågor. Vi vet fortfarande inte tillräckligt för att ta en
sådan enorm risk. Jag är därför för ett fortsatt förbud mot kloning av djur för köttproduktion
i Europeiska unionen.

Kartika Tamara Liotard,    för GUE/NGL-gruppen. – (NL) Herr talman! Redan i maj gjorde
jag ett offentligt uttalande om att jag var rädd för att kött från klonade djur skulle komma
in på EU:s marknad. Då bagatelliserade faktiskt kommissionen detta. För två och ett halvt
år sedan, och återigen den 7 juli, gav detta parlament – som är här för att företräda EU:s
medborgare – sitt stöd till mitt krav på ett förbud mot klonat kött med en överväldigande
majoritet. I motsats till vad kommissionsledamoten har antytt, kommer det inte att vara
lätt för medborgarna att känna igen klonat kött om de får det på sina tallrikar. Faktum
kvarstår dock att klonat kött nu finns i livsmedelskedjan. Jag hörde inte
kommissionsledamoten säga någonting om hur han tänker förhindra att detta återupprepas
i framtiden. Det enda som han sade var att vi, återigen, måste vänta tills någon gång i
november. Jag är fullständigt urless på all denna väntan.

Herr Dalli! Jag har även en fråga till er: Ni kommer säkert inte att finna er i att Karel De
Gucht förkunnar bakom kulisserna att det förbud mot klonade djur i livsmedelskedjan
som parlamentet kräver skulle leda till ett handelskrig med Förenta staterna, Brasilien och
Argentina. Jag skulle hellre ha ett handelskrig än ett krig som innebär onödig blodspillan.
Kloning är oetiskt och extremt grymt mot djuren. Kloning leder till dödfödslar i stor
omfattning eller till att djur måste avlivas på grund av missbildningar. Medan kommissionen
väntar kommer oklarheterna i lagstiftningen att leda till att även Europeiska unionen
invaderas av denna metod. Kommissionen bör lägga fram lagstiftning omedelbart och
redan i dag införa det moratorium för produkter från klonade djur och deras avkomma
som parlamentet kräver.

Avslutningsvis uppmanar jag Karel De Gucht att sluta spela knähund åt Förenta staterna
och dess bioteknikindustri. Ni har utsetts för att företräda Europeiska unionens och
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medborgarnas allmänna intresse och, som ledamot av kommissionen, behöver ni inte
godta instruktioner från några som helst regeringar, institutioner, organ eller myndigheter.
Jag säger bara vad som står i fördraget om Europeiska unionen. Har saker och ting verkligen
försämrats så pass mycket att EU tillåter att vår politik sätts i gungning, till skada för våra
medborgare, på grund av rädsla för återverkningar från Världshandelsorganisationen? I
sådana fall skäms jag just nu över tillståndet i Europeiska unionen.

John Stuart Agnew,    för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Ni kommer att bli glad över
att höra att jag bara tänker tala i en minut. Vi står inför en situation som i mångt och mycket
liknar kontroversen om genetiskt modifierade grödor. De objektiva vetenskapliga
säkerhetstesterna har alltid gett positiva resultat, men varje fall har inneburit ett subjektivt
och känslomässigt bakslag som inga kvalitetstester kan styra.

Kommissionen tillåter nu att beslut om genetiskt modifierade grödor fattas av
medlemsstaternas valda regeringar. Självklart är det där som alla beslut borde fattas. Denna
utveckling har inte skett förrän efter ett mångårigt dödläge och undanflykter från olika
EU-institutioners sida. Det är inte överraskande att det har uppstått förvirring i den
nuvarande EU-lagstiftningen när det gäller den kommersiella användningen av klonade
djurs avkomma, och det är verkligen inte det här parlamentets jobb att spä på denna oreda
med ännu mer reglering på EU-nivå.

Det korrekta tillvägagångssättet i detta avseende är att tillåta medlemsstaterna, som har
vitt skilda kulturer, att själva bestämma om dessa produkter ska få produceras kommersiellt
eller inte. De länder som väljer att inte tillåta detta måste ha fullständig frihet över den
metod som ska tillämpas för märkning av importerade produkter. EU ska inte blanda sig
i detta. Tillämpningen av garantisystem i sådana länder kommer att skapa möjligheter för
ländernas lantbrukare.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Herr talman! Jag välkomnar det uttalande som kommissionen
har gjort i kväll i denna fråga. Liksom George Lyon har angett, har det uppstått flera problem
i Storbritannien den senaste tiden som rör saluföringen av klonad avkomma. Bristen på
ett samstämmigt budskap i riktlinjerna från kommissionen och de från den brittiska byrån
för livsmedelsstandarder har skapat stor förvirring. Jag måste säga att detta inte är
kommissionens fel, men det har gjort det besvärligt för producenterna och har absolut
inverkat på förtroendet för livsmedels säkerhet.

Det är ohållbart och ologiskt att den brittiska byrån för livsmedelsstandarder betraktar
produkter från klonade djurs avkomma som nya livsmedel i Storbritannien, när så inte är
fallet i andra länder runt om i EU. Det gläder mig att få höra att diskussioner i frågan har
förts mellan kommissionen och byrån för livsmedelsstandarder för att försöka bringa
klarhet i frågan till förmån för såväl producenter som konsumenter.

Det måste klargöras vad som utgör ett nytt livsmedel när det gäller klonade djur och klonade
djurs avkomma. Om det finns ett enhetligt förhållningssätt i denna fråga runt om i EU –
och faktiskt även utanför EU när det gäller importer från tredjeländer – måste de motstridiga
riktlinjer som hittills har getts i Storbritannien slopas. Liksom vi alla vet, är det nödvändigt
med förtroende både när det gäller livsmedels ursprung och livsmedels säkerhet. Jag
välkomnar kommissionens försök att upprätthålla förtroendet för livsmedels säkerhet.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Herr talman, herr Dalli! Under diskussionen om er
förordning om nya livsmedel före sommaruppehållet, beslutade vi att inte ta med frågan
om klonat kött i förordningen, utan att i stället uppmana kommissionen att anta ytterligare

159Europaparlamentets överläggningarSV08-09-2010



en förordning. Därför välkomnar jag att John Dalli lägger fram förslag i dag om den riktning
som denna förordning bör gå i. Jag ser dagens diskussion som en utgångspunkt för den
förordning som vi förväntar oss att kommissionen lägger fram i november. Därför är det
mycket viktigt att vi för denna diskussion här i dag.

Vi är väl medvetna om att det är bråttom, och detta har redan nämnts vid ett flertal tillfällen.
I USA till exempel håller man en klonad nötkreatursbesättning på minst 150 individer för
avelsändamål. Sedan har vi det som inträffade i Storbritannien under sommaruppehållet.
Ingen har ännu förklarat om detta bara var en dum semesterhistoria eller om det faktiskt
ligger någon sanning i det. Jag vill dock påminna alla om anledningen till att vi efterlyste
den särskilda förordningen.

Å ena sidan sade vi att det inte är helt klart om klonat kött verkligen är helt ofarligt eller
inte. Stöd för detta är att man hittills bara har gjort jämförelser av de olika materialen, med
andra ord jämförelser av kött från djur som inte är klonade och kött från klonade djur.
Följaktligen har vi ännu inte några riktiga bevis, liksom även Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (Efsa) har sagt. Vi måste göra fler tester och invänta resultaten av dessa.

Vi har dock också tagit upp en andra aspekt av frågan, vilken inbegriper en etisk dimension
och djurs välbefinnande. Det är fel att säga att vi inte har några rättigheter på detta område.
Lissabonfördraget omfattar frågan om djurs välbefinnande och vi kan hänvisa till fördraget
om överträdelser görs eller om djur kontinuerligt utsätts för risker. Självklart måste vi
klargöra detta och få de rätta bevisen om vi ska förespråka ett förbud. Jag anser att detta
är nödvändigt.

Om ni går in i en livsmedelsaffär och tittar på märkningen av nötkött kommer ni inte att
kunna bevisa att det som anges på märkningen är korrekt. Detta innebär att det är möjligt
att lägga till information om att köttet är klonat på märkningen. Vi har ett register över
djur genom vilket vi kan spåra ett djurs ursprung utan att detta anges på märkningen. Vi
kan spåra alla uppgifter ända tillbaka till djurets förfäder. Därför har vi lättillgängliga medel
för att bevisa om ett kött kommer från ett klonat djur eller inte. Som ordspråket säger kan
en människa försvinna men inte ett djur, för samtliga uppgifter om djuret finns registrerade.

Vi har medlen och vi bör utnyttja dem om vi beslutar att tillåta försäljning av klonat kött.
Det är möjligt att bevisa om ett kött är klonat eller inte, men vi behöver fullständig
spårbarhet och strikt märkning för konsumenternas skull. Dessutom får ni inte glömma
frågan om djurs välbefinnande. Vi anser att det är mycket, mycket viktigt.

Linda McAvan (S&D).   – (EN) Herr talman! Jag undrar om kommissionsledamot Dalli
skulle kunna förtydliga exakt vad han tänker presentera för oss i november. Han talar om
en rapport, men det som vi har hört om här är ett riktigt kryphål i lagen där lantbrukare
har försatts i en omöjlig situation eftersom det inte finns någon klarhet i vad den faktiska
gällande lagstiftningen nu innebär. Vi vill ha mer än en diskussion och en rapport i
november. Även om kommissionen lägger fram nya förslag kan det ta 18 månader innan
vi har en ny lagstiftning.

Under tiden, innan det finns någon ny lagstiftning och klarhet, skulle jag på det bestämdaste
vilja rekommendera att vi inför ett moratorium för livsmedelsprodukter från klonade djur.
Jag vill upprepa vad Horst Schnellhardt nyss sade angående kommissionsledamotens
påstående om att vi inte kan ta oss an etiska frågor i lagstiftningen. Det stämmer inte.
Lissabonfördraget innehåller en bestämmelse om att djurs välbefinnande måste beaktas i
all EU-politik. Jag undrar om kommissionsledamoten har läst rapporten från Europeiska
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gruppen för etik (EGE). För de kolleger som inte känner till denna grupp, är det den grupp
som kommissionens ordförande José Manuel Barroso inrättade för att undersöka de etiska
aspekterna av EU-politiken. I rapporten anges klart och tydligt att det finns en stor oro
över djurs lidande i samband med kloning och livsmedel. Dessutom anges att ytterligare
studier bör göras om djurs välbefinnande på lång sikt när det gäller klonade djur och deras
avkomma.

Ett annat problem som kommissionen inte har nämnt är den biologiska mångfalden. Enligt
rapporten skulle förekomsten av bestånd med djur som alla kommer från samma klonade
släkte vålla enorma korsningsrelaterade problem och öka sårbarheten i
livsmedelsförsörjningskedjan. I rapporten behandlas även problemet med att klonad mat
leder till en ökad köttkonsumtion, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för miljön.
Slutsatsen från denna etiska grupp – som är kommissionens egen etiska grupp – är att vi
behöver mer offentlig debatt innan vi kan tillåta livsmedel från klonade djur på marknaden.

Vi behöver en sådan debatt. Ni måste stanna upp nu – och inte försätta lantbrukarna i
denna omöjliga situation – samt förtydliga lagstiftningen. Vi kan inte vänta två eller tre år
innan vi gör detta. Ni måste vidta snabba åtgärder i form av ett moratorium och sedan föra
en riktig debatt om en riktig lagstiftning.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Herr talman, herr Dalli, mina damer och herrar!
Jag blev mycket överraskad över vad ni sade, herr Dalli. Ni låtsades som om ingenting. I
juli intog parlamentet en mycket tydlig ståndpunkt och uppmanade er att införa ett
moratorium. Sedan dess har ingenting gjorts. Vi krävde att ett förslag till lagstiftning skulle
utarbetas, men ingenting har hänt där heller. En fråga som jag ställde i maj, där vi frågade
hur många klonade djur och hur många avkommor till klonade djur det fanns i systemet,
har gjort det mycket tydligt att ni inte har någon som helst aning. I ert svar sade ni att ni
inte vet, att ni inte kan säga något om detta och att ni inte har någon aning. Ni vet med
andra ord inte vad som pågår, men ni uppträder som om vi skulle ha möjlighet att vänta
till november när ni lägger fram er rapport. Detta räcker inte. Vi har uppmanat er att vidta
åtgärder och så här långt har ni inte gjort någonting.

Det som Jo Leinen sade stämmer inte. Parlamentet har klart och tydligt förespråkat ett
moratorium när det gäller den andra generationen. Vi kan inte bara förneka det nu. Vi
måste göra det mycket tydligt att detta också är ett problem, för alla studier visar att denna
teknik helt enkelt inte har testats tillräckligt. Inga långsiktiga utredningar görs. Mot bakgrund
av vad som hittills har hänt, blir det uppenbart att det vid kloning av djur görs betydande
överträdelser av lagstiftningen om djurs välbefinnande, inklusive EU-lagstiftningen. Det
faktum att bara 15 procent av djuren överlever eller kan överleva är en uppenbar kränkning
av EU:s direktiv om djurs välbefinnande. Försiktighetsprincipen gäller inom EU och vi
måste ta den på allvar. Vi får inte experimentera med detta, så länge som det finns hälsorisker
och tekniken inte är fullt utvecklad.

Allmänheten är tydligt emot kloning för livsmedelsproduktion. Varken befolkningen eller
lantbrukarna i EU sitter och väntar på att klonat kött ska produceras. Tvärtom är
allmänheten mycket kritisk till allt detta, och när allt kommer omkring får vi inte äventyra
konsumenternas kritiska medvetenhet. Allmänheten förväntar sig mycket mer av oss. Vi
förväntas hantera denna fråga med största omsorg och inte bara säga att det är en ny,
innovativ teknik och att vi kommer att börja använda den. Vi måste vara högst kritiska till
ny teknik, men jag misstänker att kommissionen inte är beredd att göra detta. Liksom är
fallet inom andra områden, har kommissionen nu en orubblig tro på utvecklingen. Vi bör
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dock fråga oss själva om vi är på rätt spår och om vi handlar i konsumenternas och
lantbrukarnas intressen. Jag anser inte att så är fallet. Därför bör ni på allvar överväga att
införa ett moratorium samt lägga fram några förslag till lagstiftning, för det är detta som
vi väntar på. Det som hände i Skottland belyste kommissionens bristande handlingsförmåga
och visade hur lite kommissionen faktiskt kommer att göra i fall som detta. Inget gjordes
överhuvudtaget.

För att återgå till de handelsrelaterade frågorna, har vi i Europeiska unionen mycket tydligt
motsatt oss användningen av hormoner. Vi har vidhållit vår ställning och kan göra
detsamma i andra frågor. Detta innebär inte att vi utsätter oss själva för risken att tvingas
acceptera handelsrestriktioner.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Europaparlamentet diskuterade kloning av djur för att säkra
en livsmedelskälla, så länge sedan som i september 2008. En resolution godkändes i
omröstningen, där några ledamöter krävde ett fullständigt förbud mot kloning av djur för
livsmedelsproduktion i EU liksom ett förbud mot import av klonade djur och produkter
från klonade djur.

I den antagna resolutionstexten noterades de farhågor som finns bland många
EU-specialister, i synnerhet när det gäller hälsoriskerna i samband med användningen av
klonade djur i livsmedelsindustrin. Kloning vållar allvarliga problem som har samband
med en hög förekomst av dålig hälsa och dödlighet hos de klonade djuren, i synnerhet i
ett tidigt stadium.

De vetenskapliga och tekniska resultaten från Världsorganisationen för djurhälsa visar att
bara 6 procent av de klonade embryona resulterar i friska, långlivade kloner. Detta beror
främst på att en klon redan från början har originalets genetiska ålder. Om originalet är en
sju år gammal ko, kommer klonen därför att vara en kalv som redan från början har sju år
gamla gener. Kloning skadar även individens genom, vilket sedan gör att klonen blir mer
mottaglig för sjukdomar och parasiter.

Problemen med kloning handlar inte bara om djurs hälsa och skäliga levnadsvillkor för
djur, utan också om konsumenters förtroende för de livsmedel som kan komma från sådana
källor. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) anser att kött-
och mjölkprodukter från klonade djur, som svin, får, nötkreatur och deras avkomma, är
lika säkra som produkter från djur som har fötts upp på vanligt sätt. Trots detta anser jag
att det vore oklokt att öppna dörren för sådana produkter enbart av kommersiella skäl och
utsätta den europeiska allmänheten för en otillbörlig risk med de konsekvenser som det
innebär att produkter av klonade djur och deras avkomma kommer in i livsmedelskedjan.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Herr talman! Det har utan tvekan bevisats att det medför
ökade risker för människors hälsa att släppa in kött från klonade djur på marknaden,
särskilt eftersom klonade djur och deras avkomma är mer mottagliga för en lång rad olika
sjukdomar. Det nuvarande förbudet mot produkter från klonade djur måste därför utökas
så att det även omfattar deras avkomma. Vi kan även ge etiska skäl till detta och ta med
argument om djurs välbefinnande i spelet.

Dessutom är det viktigt för oss att så snart som möjligt säkerställa att konsumenter från
komplett information om ursprunget när det gäller det kött som de köper. Konsumenter
måste ha möjlighet att välja att inte köpa en viss produkt. Framför allt måste vi se till att
människor inte luras till att köpa produkter av detta slag.
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Liksom vi nyss hörde, har produkter från klonade djurs avkomma nu hittat in i den brittiska
livsmedelskedjan. Det är dock möjligt att fallet i Storbritannien inte är någon
engångsföreteelse. Tyvärr är det troligt att medborgarna i EU-länderna äter klonat kött
utan att vara medvetna om det. Detta är inte acceptabelt.

Renate Sommer (PPE).   – (DE) Herr talman, herr Dalli! Jag är väldigt mycket för
växtbaserad genteknik, men kloning är något helt annat. Dessa två saker kan inte jämföras.
Kloning är grymt för djuren, liksom många av mina kolleger redan har sagt. Under den
diskussion som vi hade före sommaruppehållet förklarade jag att bara en bråkdel av
djurklonerna överlever. Många av dem som faktiskt överlever i början dör mycket tidigt i
oerhört svåra plågor. De har deformerade extremiteter och organ. De har nedsatt
immunsystem och är lättmottagliga för sjukdomar. Detta leder till smärta, lidande och en
ångestfylld död. Kan vi bära ansvaret för detta? Om vi verkligen vill främja djurens välfärd,
bör vi då stödja sådana här metoder? Nej, det bör vi inte. Därför beslutade vi i juli att vi inte
ville ha klonat kött eller produkter från klonade djur. Detta är en samstämmig inställning.

Det är sant att vi vet att produkterna från klonade djur och deras avkomma antagligen inte
är farliga för människors hälsa. Personligen tror jag att de är lämpliga för mänsklig
konsumtion, men det råder ingen brist på kött som produceras på vanligt sätt. Så varför
ska vi använda kloner? Det är fullständigt onödigt att behandla djur på ett grymt sätt.
EU:s befolkning vill inte detta och vill inte ha dessa produkter. Vi behöver dem inte. Det
finns inget argument för att introducera klonat kött i EU.

Detta är anledningen till att vi vill ha en tydlig förordning som särskilt gäller klonade djur
och deras avkomma. Jag vill se ett förbud mot kloning och klonade produkter i EU, och
jag anser att vi kan driva igenom detta. Självklart måste det även gälla importer. Jag vill
vara säker på att jag inte blir pålurad klonat kött i smyg, eftersom detta inte framgår av
märkningen, liksom just hände i Skotland. Jag tror inte att allt kött kan spåras tillbaka till
dess ursprung. Detta är kanske möjligt när det gäller nötkött. Det är dock inte möjligt att
säga om det finns ett klonat djur bland ett särskilt svins förfäder på grund av den mängd
griskött som produceras.

Detta är en grundläggande, etisk fråga. Andra ledamöter har sagt att vi måste ta itu med
de etiska frågorna eftersom vi bär ansvaret för dem. Detta är självklart en fråga om djurs
välbefinnande, men det handlar även om något annat. Erfarenheten visar – och jag är
boskapsuppfödare och har studerat detta ämne – att alla de reproduktionsmetoder som
har visat sig fungera i boskapsavel allt eftersom kommer att börja tillämpas inom området
för humanmedicin. Därför måste vi fråga oss själva i dag om vi vill och kan acceptera
kloning av människor inom en eventuellt inte alltför avlägsen framtid. Jag vill inte och kan
inte göra det. Även om en klon skapades av mig i ”reservdelssyfte” och om den kunde ge
mig ett viktigt organ i framtiden, skulle jag fortfarande inte vilja det. Jag anser inte att detta
är någon överdriven skräckhistoria. Jag tror att detta skulle kunna vara möjligt inom en
inte alltför avlägsen framtid om vi skulle tillåta kloning.

Följaktligen behöver vi omedelbart ett förbud inte bara mot kloning utan även mot klonade
djur och deras avkomma i hela EU. Jag är inte rädd för Världshandelsorganisationen (WTO).
Vi kan driva igenom detta. Vi behöver inte apa efter USA i allt, trots våra transatlantiska
förbindelser.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Herr kommissionsledamot! Sedan ni blev
kommissionsledamot förra året har jag uppfattat er som en person som värnar om
EU-konsumenters och EU-medborgares intressen. Både Linda McAvan och Renate Sommer,
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vilka talade före mig, liksom min kollega, Capoulas Santos, talade om detta. Argumenten
har presenterats. Vi har hört hälsorelaterade argument om att vi, trots den forskning som
har bedrivits i USA, vill ha en oberoende europeisk forskning som inte har påverkats av
några amerikanska intressegrupper och som faktiskt visar att dessa produkter inte är
hälsofarliga. Även om det är så och om de inte är hälsofarliga, kan man dock fortsätta med
den vetenskapliga forskningen. Jag har dock också hört sägas att det inte finns någon
anledning till att fortsätta med forskningen. Som fullvärdig medlem i utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling anser jag inte att det finns något inom EU:s jordbrukssektor
som gör det befogat att ha klonade livsmedelsprodukter på våra butikshyllor.

Vidare har det angetts att det finns kryphål i systemet. Jag håller fullständigt med om detta.
Jag kommer ihåg att jag nyligen kontaktade er i en fråga som gällde frukt och grönsaker
från Marocko. Detta visar att vi verkligen behöver skydda våra marknader även mot
importer. Såväl Linda McAvan som andra har tagit upp saker som rör djurs välbefinnande,
och jag håller fullständigt med mina föregående talare om att vetenskapen måste få fortsätta.
Vi måste dock sätta stopp någon gång och begränsa förekomsten av kloning, för varken
jag eller mina medhjälpare skulle vilja råka på min klon. Detta är etiskt ohållbart och vi
uppmanar kommissionen att utfärda ett moratorium.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Herr talman! Den diskussion som vi har haft i kväll
visar tydligt hur känslig denna fråga är. Vi diskuterade det nyligen, vi diskuterar det
fortfarande i kväll och vi kommer att diskutera det än en gång när kommissionen lägger
fram sitt meddelande om denna fråga. Jag anser dock att man bör vara mycket noggrann
när man hanterar en sådan känslig fråga som produkter från klonade djur i livsmedelskedjan.

Jag har hört en hel del om hälsoriskerna. Jag vill bara påpeka att vår nuvarande position är
baserad på Efsas ståndpunkt, nämligen att det för närvarande inte finns något som tyder
på att produkter från klonade djur eller deras avkomma innebär någon ny eller extra hälso-
eller miljörisk jämfört med produkter från djur som har avlats fram på vanligt sätt.

Därför måste vi ta det säkra före det osäkra. Vi får inte per automatik ta ställning för det
ena eller det andra innan vi verkligen har alla vetenskapliga fakta till förfogande. Vi måste
vara försiktiga så att vi inte intar en försvarsställning eller, ännu värre, en inrotad ställning
i en fråga som är så komplex – vilket våra diskussioner så tydligt har visat – och som
förtjänar att undersökas noggrant, i synnerhet när det gäller internationella handelsregler.

Herr kommisionsledamot! Ni hade faktiskt rätt när ni sade att risken i EU är begränsad. Vi
har en konventionell boskapsuppfödningsindustri som verkligen är effektiv. Men vad
händer när lantbrukare importerar sperma som kan komma från USA och från klonade
djur? Även här måste vi ha allt tänkbart skydd för att se till att Världshandelsorganisationens
regler följs och att det inte finns några möjligheter till orättvis konkurrens. Våra lantbrukare
väntar på att få dessa svar och det är i slutändan de som befinner sig i en svår situation
i dag.

Jag håller med mina kolleger när de säger att konsumenter definitivt inte vill äta kött från
dessa djur. Jag tvivlar dock inte det minsta på kommissionsledamot Dallis vilja att sätta
ljuset på denna fråga och att svara på de många frågor som fortfarande är obesvarade i dag.
Jag har redan fullt förtroende för vad kommissionsledamot Dalli kan komma att säga till
oss, och jag väntar på hans rapport.

EU:s konsumenter måste veta vad de äter, och spårbarhet är nödvändigt. Om vi ska
säkerställa detta behöver vi dock en noggrann analys för att kunna vidta initierade åtgärder
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i syfte att finna en lämplig lösning på frågan om import av livsmedel från klonade djur och
deras avkomma till vår livsmedelskedja.

Detta är anledningen till att jag kommer att vänta på kommissionsledamot Dallis
meddelande, som är planerat till november, innan jag fattar mitt beslut.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Jag fick nyligen höra den förfärande nyheten att
produkter som kommer från klonade djur från Nordamerika har tagit sig in i EU:s
livsmedelskedja.

Europaparlamentet har vid mer än ett tillfälle uttryckt åsikten att dessa livsmedel av en
mängd etiska och miljömässiga skäl bör förbjudas. Vi kommer även fortsättningsvis att
anta en stark och enad hållning i denna fråga, nu när det pågår förhandlingar om reglerna
för nya livsmedel.

Uppgifter från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska gruppen
för etik inom vetenskap och ny teknik visar att allvarliga hälsoproblem drabbar både
klonade djur och deras surrogatmödrar.

Samtidigt kan effekterna av den ökande köttkonsumtionen få förödande effekter för
miljöskyddet, och ett stort antal klonade djur skulle påverka den biologiska mångfalden
och öka djurens känslighet för epidemier, vilket skulle äventyra livsmedelssäkerheten.

Vi har redan hört argumenten om handeln och WTO:s regler. Vi får höra att vi inte kan
förbjuda införandet av dessa livsmedel i EU utan att bryta mot de skyldigheter WTO har
fastställt. Europeiska unionen har dock beslutat att stoppa införandet av vissa produkter
på marknaden när det har förekommit tvivel om konsumentfördelar eller oro för att
konsumenterna vilseleds. Vi kommer att överväga alla rättsliga alternativ som finns
tillgängliga för att införa ett sådant förbud.

Med tanke på situationen som helhet bör vi dessutom insistera på att WTO:s regler också
tar hänsyn till liknande etiska och miljömässiga faktorer.

Det finns starka argument mot livsmedel från klonade djur. Dessutom finns det inga klara
bevis på deras fördelar. Det är dags att kommissionen lägger fram en konkret lösning på
det här problemet som även tar hänsyn till den åsikt som parlamentet förespråkar, eftersom
det är vi som företräder EU-medborgarna. Vi kan inte tillåta experiment som äventyrar
medborgarnas hälsa eller miljön.

Anne Delvaux (PPE).   – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag vill uttrycka
mina starka reservationer i den här frågan.

Å ena sidan förespråkar vi i EU större insyn i livsmedelskedjan för våra konsumenter och
försöker att inrätta ett system för att spåra kött från gård till bord och på så sätt införa
mycket stränga normer för uppfödarna när det gäller djurhållning och slakt samt vissa
kontroller för att så långt det är möjligt garantera matens ursprung och kvalitet. Å andra
sidan fick vi veta i somras att brittiska konsumenter helt ovetandes hade ätit klonat nötkött.
I mitt land Belgien finns även en risk att medborgare har konsumerat kött från klonade
djurs avkomma i tredje generation, som man säger inte alls är klonat. Är det verkligen detta
vi menar när vi talar om spårbarhet?

Lite skämtsamt kan jag säga att jag inte vill ha klonad bœuf bourguignon och genmodifierade
morötter på min tallrik! I synnerhet om jag inte har valt att äta det. Detta verkar vara den
rådande uppfattningen i EU, eftersom det har blivit bekräftat i flera
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Eurobarometerundersökningar om kloning av djur i livsmedelssyfte att EU-medborgarna
är mycket tydligt emot detta.

Mitt första argument mot förekomsten av produkter från klonade djur i livsmedelskedjan
är följande: vi kan inte å ena sidan kräva att konsumenterna ska ges ett större ansvar och
begära att de ska vara bättre informerade om vad de äter och å andra sidan nonchalera
deras önskan om att inte behöva äta klonat kött.

Mitt andra argument är hälsorelaterat. Det är sant att man inte i någon vetenskaplig studie
har kunnat bevisa några potentiellt negativa effekter av att äta klonat kött, kött från klonade
djurs avkomma eller ens mjölk från ett klonat djur. Man har inte kunnat bevisa någonting,
inte heller att den här typen av konsumtion är säker på lång sikt. Därför anser jag att
försiktighetsprincipen fortfarande bör tillämpas.

Mitt tredje och slutgiltiga argument är av etisk karaktär, och ni lyfte själv fram detta i början
av ert anförande. EU vill gå i bräschen för djurskyddet. I eftermiddags röstade parlamentet
återigen för en skärpning av reglerna om djurförsök för att minimera den smärta och det
lidande som åsamkas djuren. Det går dock inte förneka att kloning orsakar lidande för
djuren. Fåret Dolly är ett exempel på detta, och i Efsas vetenskapliga yttrande från juli 2008
konstaterar myndigheten att en betydande andel av alla klonade djur visade sig ha drabbats
på ett negativt sätt, ofta allvarligt och med dödlig utgång.

Linda McAvan nämnde också yttrandet från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap
och ny teknik, som betvivlade att kloning av djur i livsmedelssyfte var etiskt berättigat, i
synnerhet med tanke på att det inte kan rättfärdigas med ett behov av livsmedelsmångfald.
Det finns tvärtom anledning att befara att främjandet av livsmedel från klonade djur kommer
att få direkta eller indirekta effekter på den genetiska mångfalden på grund av den överdrivna
användningen av ett begränsat anta djur i avelsprogrammen. Detta är vad som har hänt i
andra livsmedelssektorer, en mängd tomatsorter har exempelvis försvunnit. År 1900 fanns
det 7 000 sorter och i dag finns det bara 150 kvar, varav 70 finns tillgängliga i handeln,
och ett stort antal av dessa är genmodifierade.

Är det den typen av utveckling vi vill ha? Det är frågan vi måste ställa oss.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Herr kommissionsledamot! Jag kan verkligen inte dra mig
till minnes att vi har varit så eniga i parlamentet under någon annan debatt. Varför är det
så? Det är så av den mycket enkla anledningen att EU-medborgarna är totalt eniga i sin
ståndpunkt mot klonade produkter. Ni och mina ärade kolleger har nämnt problemet med
WTO. Det är ett argument som vi har hört flera gånger här i parlamentet, ett politiskt
argument.

Vad kommissionen och dess juridiska rådgivare måste göra är dock inte att lyfta fram dessa
farhågor, utan att undersöka hur vi kan få till stånd det moratorium som begärs i
plenarsammanträdet utan att stöta på sådana problem. Vi måste faktiskt bestämma oss
för vad som är viktigast: WTO eller Lissabonfördraget med sin försiktighetsprincip som
innebär att en produkt inte ska få cirkulera på den europeiska marknaden om det inte finns
tillräckligt tydliga vetenskapliga uppgifter som garanterar att produkten kan saluföras på
ett säkert sätt. Här vet vi inte exakt vad som gäller för klonade produkter.

Därför behöver vi detta moratorium, eftersom alla vi i parlamentet är överens om att vi
inte kan experimentera med EU-medborgarnas hälsa.
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Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag är personligen inte alls övertygad om att klonade
djur är nödvändiga, moraliskt försvarbara, säkra eller spårbara.

När det gäller nödvändigheten har vi under många år förespråkat en extensiv produktion
i stället för en intensiv, och det finns tillräckligt många sätt att säkra den naturliga
reproduktionen, och andra sätt att se till att djurbeståndet ökar om så behövs. När det gäller
den moraliska aspekten vill jag säga som Renate Sommer, att om det är moraliskt försvarbart
att klona djur så är det bara en tidsfråga innan det är moraliskt försvarbart att klona
människor. Vi har tillräckligt många galningar i världen i dag utan att klona ännu fler!

Bart Staes nämnde säkerheten, och jag håller med honom. Hur kan vi i det här skedet
slutgiltigt fastställa att det är säkert för människor att äta avkomma från klonade djur? Jag
tror inte att det är möjligt. Slutligen vill jag säga när det gäller spårbarheten att en av de
viktigaste saker vi har åstadkommit i EU är, som Anne Delvaux sade, att vi kan spåra
livsmedel från gård till bord. Vad ska vi göra nu – garantera att vi kan spåra köttet från klon
till bord? Jag anser att vi inte bör göra det. Vårt mål bör vara att få ett slut på kloningen,
inte underlätta den.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Herr talman, herr Dalli! Första gången klonat kött
nådde livsmedelsbutikerna var i Storbritannien. Detta fick stor uppmärksamhet i medierna
och har dels lett till osäkerhet bland konsumenterna, dels till grundlösa anklagelser. Eftersom
den brittiska livsmedelsmyndigheten inte kunde ge någon förklaring lades skulden
omedelbart på lantbrukarnas rapporteringsvanor.

Lantbrukarna får inte hållas ansvariga för resultaten av att EU:s lagstiftningsförfarande drar
ut på tiden. Hittills har endast produkter från klonade djur krävt tillstånd i EU, och inte
produkter från klonade djurs avkomma. Europaparlamentet uttryckte sin tydliga åsikt i
förordningen om nya livsmedel. Det är särskilt viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas
när det gäller livsmedel.

Oavsett de etiska aspekterna så behöver vi inte kött från klonade djur för att trygga
livsmedelsförsörjningen. Det råder uppenbarligen stora åsiktsskillnader mellan de olika
institutionerna när det gäller hanteringen av klonade livsmedel. Därför måste vi uppmana
kommissionen att omedelbart få till stånd en överkommelse för konsumenternas och
producenternas skull, och att vidta lämpliga åtgärder.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Herr talman, herr Dalli! Vetenskapliga uppgifter utgör
grunden för det politiska beslutsfattandet. Jag anser emellertid att vi skulle åsidosätta vårt
politiska ansvar om vi tolkade ett vetenskapligt utlåtande om att någonting är möjligt som
att vi måste göra det. Min uppgift är inte att göra det som är tekniskt möjligt, utan att
företräda mina väljares intressen. En överväldigande majoritet av dem, och detta gäller
hela EU, vill inte ha klonat kött på sina tallrikar.

Det handlar inte bara om att undvika att äventyra människors hälsa. Ägg från burhöns
utgör ingen risk för människors hälsa, men trots detta agerade EU snabbt och effektivt i
det fallet. Jag förväntar mig samma typ av åtgärder när det gäller kött och köttprodukter
från klonade djur, inbegripet från andra generationens djur.

Det finns starka etiska och djurskyddsrelaterade argument mot klonat kött. Vi kommer
att få höra vad forskarna på hälsoområdet säger i framtiden. Vi behöver ett moratorium
som även omfattar produkter från andra generationens djur. Vi måste tydligt säga nej till
produkter från klonat kött.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr talman! Om EU upprätthåller högsta möjliga
standard för livsmedelsproduktion innebär det att vi kan garantera produkter av hög kvalitet
och uppfylla konsumenternas förväntningar. Resultaten av den vetenskapliga forskning
som för närvarande finns tillgänglig visar att köttet från klonade djur inte på något sätt
skiljer sig från köttet från konventionellt uppfödda djur när det gäller kvalitet. Trots detta
utgör frågan om själva kloningen och användningen av sådana tekniker mycket allvarliga
problem. Behöver vi verkligen använda oss av kloning med de moderna tekniker vi har i
dag för att framställa livsmedel? Därför ligger det i lantbrukarnas, livsmedelsproducenternas
och konsumenternas intresse att dessa frågor regleras, inte bara för att de inte ska äventyra
livsmedelsäkerheten, konsumenthälsan och det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.
De etiska och moraliska dilemman som uppstår när medborgarna i ett enat EU får kött
från klonade djur på sina tallrikar bör också tas i beaktande.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Herr talman! Jag har skrivit ner fyra argument mot klonat kött,
men vi kan inte lösa dem alla med vetenskapliga medel.

För det första vill EU:s medborgare inte äta kött från klonade djur. Detta gäller även
produkter från avkomman till klonade djur. För det andra har man ännu inte kommit fram
till någon slutsats om huruvida det utgör en risk för människors hälsa att äta klonat kött.
För det tredje har det visat sig att kloning av djur har haft skadliga effekter på djurens hälsa.
För det fjärde bör kloning av djur i livsmedelssyfte fördömas av etiska skäl.

Därför måste vi tydligt motsätta oss kloning av djur i livsmedelssyfte och användningen
av klonat kött. Vi måste nu införa regler för att kontrollera klonat kött så snabbt som
möjligt. Det är vad EU:s medborgare förväntar sig av oss. Som en allra minsta åtgärd måste
det klonade köttet märkas tydligt.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Herr talman, herr kommissionsledamot! Att icke
godkända och oidentifierade produkter från klonade djur obemärkt har tagit sig in i
livsmedelskedjan måste betraktas som oroväckande. Det är särskilt oroande med tanke på
att denna information nådde oss bara några veckor efter det att parlamentet återigen hade
röstat för ett förbud mot dessa produkter på EU:s marknader. I nuläget verkar detta vara
en korrekt och lämplig försiktighetsåtgärd.

EU:s åtgärder på detta område bör framför allt styras av en strävan efter att värna
allmänhetens intressen, att upprätthålla ett högt folkhälsoskydd och att trygga
livsmedelssäkerheten och miljöskyddet genom att främja djurskyddet. Dessa värderingar
bör prioriteras framför andra värderingar. Om saluföringen av dessa produkter ska
godkännas i framtiden måste vi respektera principerna om insyn, information och
konsumenternas valfrihet. Detta är tyvärr inte fallet i dag med t.ex. livsmedel som delvis
är sammansatta av genetiskt modifierade organismer eller djur som har utfodrats med
dessa organismer.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Vi hade en lång debatt i morse om skydd av djur som
används för vetenskapliga syften, för experiment som kan bidra till att finna botemedel
mot allvarliga sjukdomar som drabbar människor. En stor majoritet av ledamöterna
fördömde att djur som används för dessa syften ska behöva lida. Det är samtidigt uppenbart
att kloning orsakar stort lidande för djuren. Mer än 95 procent av alla kloningsexperiment
misslyckas. Allvarliga sjukdomar och fysiologiska skador uppstår, och dessa djur dör tidigt.
De flesta konsumenter är emot sådant kött i livsmedelskedjan.
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Som min kollega Renate Sommer sade är detta ett allvarligare problem. Reproduktion av
djur genom kloning öppnar dörren till reproduktion av människor genom kloning. Detta
tillåts varken av naturens lagar eller av Lissabonfördraget. Jag undrar om någon i nuläget
vill ändra Lissabonfördraget i detta avseende. Herr kommissionsledamot! Europeiska
kommissionens ståndpunkt måste vara tydlig.

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag är inte överraskad över att
denna fråga har väckt sådan uppmärksamhet och debatt, och jag tackar er alla för era
åsikter. De olika aspekter som har tagits upp visar att vi behöver en grundlig förståelse av
dessa frågor så att vi kan fatta informerade och proportionerliga beslut.

Som jag sade i mitt inledningsanförande planerar kommissionen att senare i år anta en
omfattande rapport där man kartlägger de viktigaste frågorna i kloningsdebatten. Jag
hoppas att detta kommer att bringa klarhet i denna komplicerade fråga och komma till
användning som underlag för de kommande debatterna och diskussionerna inom
institutionerna.

Jag vill understryka att alla EU-institutioner måste vara eniga för att vi ska kunna förbättra
den rådande situationen. Denna debatt har pågått sedan januari 2008, och jag ser fram
emot gemensamma framsteg i den här frågan, med det slutgiltiga målet att komma överens
om hur vi rent praktiskt ska gå vidare på ett sätt som vi kommer att ha nytta av under de
kommande åren.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Vi har i Europaparlamentet redan nämnt
de etiska, medicinska och ekonomiska argumenten mot livsmedel från klonade djur, och
dessa skäl är lika goda som alltid. Det finns också ett annat argument som är minst lika
viktigt, nämligen att EU-medborgarna inte vill ha klonade produkter på sina tallrikar. De
motsätter sig tanken på att ge sina barn mat som kommer från ett laboratorium för genetiska
experiment. En Eurobarometerundersökning som genomfördes 2008 visar att de flesta
EU-medborgare är emot kloning av djur, särskilt kloning i livsmedelssyfte. Enligt 84 procent
av de svarande har vi inte tillräcklig erfarenhet av de långsiktiga effekterna på hälsan och
livsmedelssäkerheten för att använda klonade djur i livsmedelsproduktionen. Enligt 75
procent är kloning av djur för konsumtion oacceptabelt av etiska skäl. Detta är höga
procenttal som talar sitt tydliga språk. Folk vill inte äta produkter som framställts genom
kloning, de litar inte på produkterna och de tycker inte om metoderna. Vi måste komplettera
och förbättra EU-lagstiftningen så att det aldrig mer finns någon möjlighet att tänja på eller
kringgå principer eller beslut som vi tror på.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Reglerna för användningen av
nya tekniker inom livsmedelproduktionen är ett välkommet steg i rätt riktning. Men
samtidigt som vi uppmuntrar innovation får vi inte glömma bort farorna. En av dessa faror
är saluföringen av klonade djur, deras avkomma och produkter från klonade djur. Hittills
har denna fråga orsakat betydande problem med koppling till flera olika aspekter. Bland
dessa problem finns de djurskyddskrav som är förankrade i Lissabonfördraget,
konsumenternas rätt att informeras om ursprunget till de varor de konsumerar samt etiska
problem. Hittills har vi fler frågor än svar på alla dessa områden. Därför måste vi noggrant
övervaka saluföringen av dessa djur, deras avkomma och produkter innan diskussionen
inom EU:s institutioner tar fart.
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17. Europeiska potatisstärkelsesektorn efter 2012 (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till kommissionen från
Esther de Lange och Albert Deß, för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), och
från Thijs Berman och Jo Leinen, för gruppen Progressiva alliansen av socialister och
demokrater i Europaparlamentet, om europeiska potatisstärkelsesektorn efter 2012
(O-0097/2010 – B7-0456/2010).

Esther de Lange,    frågeställare. – (NL) Herr talman, herr kommissionsledamot! De två
största grupperna i parlamentet, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och
gruppen Progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet har
gemensamt tagit initiativet att anordna den här debatten med Europeiska kommissionen
om potatisstärkelsesektorns framtid i Europa. Finanskrisen har gjort framtiden för denna
sektor så osäker att den riskerar att helt försvinna från vår kontinent. Trots detta kan sektorn
i slutändan komma att spela en viktig roll i genomförandet av våra egna EU 2020-mål.
Som ni vet är stödet till denna sektor delvis kopplat och delvis frikopplat till följd av
hälsokontrollen. Denna situation kommer att upphöra 2012 då stödet kommer att bli helt
frikopplat. Jag vill vara tydlig med att jag stöder denna utveckling, men i den rådande
situationen kräver den en lämplig strategi. Om den europeiska stärkelsesektorn ska överleva
och kunna konkurrera med andra stärkelsesektorer kommer den att behöva gå in på nya
marknader efter en fullständig frikoppling, och det finns goda chanser att det kommer att
lyckas, i synnerhet inom den biobaserade ekonomin, som verkligen är ett av de viktigaste
verktygen i EU 2020-strategin. Ett exempel är plast baserad på potatisstärkelse i stället för
olja, eller kemiska element för industrin. Finanskrisen har dock äventyrat förberedelserna
för denna övergång och inträdet på nya marknader eftersom potentiella investerare och
innovatörer tyvärr har tvingats ligga lågt. Därför kommer vi under 2012 att stå inför hotet
om en krasch i den här sektorn, och om detta skulle inträffa kommer enligt vissa
undersökningar 40 procent av EU:s marknad att slås ut. Vi talar om 6 000 direkta
arbetstillfällen, minst lika många indirekta arbetstillfällen och cirka 15 000 jordbrukare
som kommer att påverkas direkt, eftersom de levererar råvaror till denna sektor. Detta
kommer vi inte bara att se i min egen region, norra Nederländerna, utan även i länder som
Danmark, Tyskland, Polen och Frankrike. Därför vill vi ringa i varningsklockan och be
kommissionen att se till att denna sektor får en mjuklandning i stället för en kraschlandning.

Mina frågor till er är följande: Är Europeiska kommissionen beredd att vidta tillfälliga
åtgärder, t.ex. för en tvåårsperiod och utan att påverka budgeten, genom att ta oanvända
medel från potatisstärkelsesektorn eller jordbrukssektorn? Är Europeiska kommissionen
t.ex. beredd att inrätta en frivillig omstruktureringsfond som ger stöd till producenter som
på eget initiativ vill minska sin produktion?

Jag vill avsluta med det som givetvis är huvudfrågan bakom hela den här debatten: Delar
Europeiska kommissionen vår uppfattning att potatisstärkelsesektorn kan spela en viktig
roll i en biobaserad ekonomi och att det därför kan löna sig att tillfälligtvis hjälpa denna
sektor att klara sin övergång?

Thijs Berman,    frågeställare. – (NL) Herr talman! Potatisstärkelseindustrin riskerar att
drabbas alltför hårt under den nya period som inleds 2012, efter decennier av ett
bidragsberoende som i sig har varit ohälsosamt. Tusentals arbetstillfällen står redan på spel
endast i norra Nederländerna, ett ekonomiskt utsatt område där det inte finns många andra
stora arbetsgivare. Alla dessa människor, i Groningen och på andra platser, vill dock
fortsätta att bo och arbeta i sin egen region. En balanserad fördelning av arbetstillfällen är
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viktig i alla regioner i Europa, även i de rikare norra delarna. Därför behöver vi
övergångsbestämmelser. Det är EU:s ansvar att se till att det finns sådana. Det behöver inte
innebära merkostnader. Vi har vissa reservmedel från tidigare år i sektorn, eftersom
skördarna under dessa år var sämre än väntat. Dessutom är det möjligt att justera
jordbruksbudgeten. Bidragen till potatisstärkelsesektorn måste givetvis upphöra 2012.
Ingen ifrågasätter det, och inom sektorn har man själva har insett detta. Samtidigt måste
den här industrin ha en framtid, eftersom den är central i våra jordbrukssamhällen och ger
oss nya alternativ till oljeproducenter och därför snart kommer att bli oumbärlig.

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman, ärade ledamöter! Tack för era
frågor om potatisstärkelsesektorns framtid. Kommissionen välkomnar detta tillfälle att ge
sin syn på denna sektor.

Reformen av potatisstärkelsesektorn var en del av den så kallade hälsokontrollen, och det
var på begäran av sektorn som rådet beslutade att frikopplingen av allt stöd skulle
sammanfalla med upphörandet av kvotsystemet. Kommissionen hade faktiskt föreslagit
en mer gradvis strategi, där frikopplingen skulle fasas in i två steg. Sektorns främsta
argument var att om frikopplingen av stödet sköts upp ytterligare skulle detta göra det
möjligt för stärkelseproducenterna att förebereda sig för en marknad utan kvoter och utan
förädlingsstöd.

Begäran om en omstruktureringsfond som den inom sockerindustrin är svår att tillmötesgå
inom den budget som tilldelats potatisstärkelsesektorn. Även om alla nuvarande
bidragstagare, inbegripet odlarna av stärkelsepotatis, skulle gå med på att avstå från sitt
kopplade stöd för att finansiera nedrustningen av potatisstärkelsefabriker, skulle den
tillgängliga budgeten troligtvis inte räcka för att ge ett tillräckligt starkt incitament.

Att inrätta en omstruktureringsfond inom den rådande rättsliga ramen kräver en förordning
som skulle träda i kraft tidigast den 1 juli 2011 och ge oss en omstruktureringsperiod på
endast ett år med en mycket begränsad budget som inte skulle vara tillräcklig för att råda
bot på en överkapacitet som, enligt sektorns företrädare, kan uppgå till så mycket som 40
procent av den totala produktionskapaciteten.

Som jag nämnde tidigare är det inget alternativ att ändra de beslut som fattades som en
del av hälsokontrollen. Vi håller just nu på att diskutera den gemensamma
jordbrukspolitikens framtid efter 2013. För jordbrukssektorn som helhet vill vi ha en
gemensam jordbrukspolitik som är stark, effektiv och välbalanserad. Potatisstärkelsesektorn
kan, precis som alla andra sektorer, delta i denna debatt.

Peter Jahr,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Rådets förordning
(EG) nr 73/2009 om gemensamma bestämmelser för direktstöd för jordbrukare inom den
gemensamma jordbrukspolitiken har förändrat EU:s regler om systemet för samlat gårdsstöd
och har ytterligare frikopplat det finansiella stöd som tidigare var kopplat till produktionen.

Det finns två typer av bidrag inom potatisstärkelsesektorn som fortfarande är kopplade
till produktionen. Dessa är produktionsstödet till odlare av stärkelsepotatis, det vill säga
stöd till jordbrukare, och stödet för potatisstärkelsen, det vill säga stöd till företag och
fabriker. Efter denna ändring av EU:s lagstiftning kommer dessa båda bidrag att frikopplas
från produktionen och omfattas av reglerna om systemet för samlat gårdsstöd. Detta
kommer att inträffa senast 2012. Produktionsstödet till odlarna kan frikopplas från 2010
och framåt, beroende på medlemsstaternas beslut. Detta innebär att potatisstärkelsesektorn
just nu stöds av ett produktionsrelaterat, omfattande marknadsordningssystem för EU,
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men att användningen av dessa förvaltningsinstrument kommer att upphöra senast 2012
som ett resultat av hälsokontrollen.

De beslutade åtgärderna kommer att innebära ett stort bakslag för denna sektor. Endast
framtiden kan utvisa huruvida odlingen av stärkelsepotatis kan förbli konkurrenskraftig
med de nya reglerna. Det finns inget alternativ till större marknadsfokus och mindre statligt
ingripande, men vi måste överväga lämpliga övergångsperioder för att möjliggöra en
organiserad övergång. Vi bör dock även ge stöd till jordbrukare som bestämmer sig för att
sluta odla stärkelsepotatis och hjälpa dem att hitta alternativ.

Det viktigaste är att kommissionen fattar ett snabbt beslut och utfärdar ett tydligt yttrande
om problemet. I affärsvärlden är ett bra beslut alltid bra och ett dåligt beslut en utmaning,
men det sämsta är att inte fatta något beslut alls. Om man inte fattar något beslut stannar
allting upp, och att bli stillastående kan vara ödesdigert. Därför vill jag be kommissionen
att återigen överväga situationen och hitta lämpliga medel och möjligheter som ligger i
våra jordbrukares intresse.

Jan Mulder,    för ALDE-gruppen. – (NL) Herr talman! I en perfekt värld skulle saker och
ting ha utvecklats precis som vi förutspådde när vi utförde hälsokontrollen. Så har tyvärr
inte varit fallet med potatisstärkelsesektorn. Om vi nu genomför våra planer under rådande
omständigheter skulle flera företag gå i konkurs, eftersom priserna är för låga. Den stora
frågan är om det är värt att betala det priset. Jag anser inte det. Jag anser att den europeiska
potatisstärkelsesektorn är en speciell sektor. Vi har gjort enorma framsteg på området för
biokemi, och man utvecklar alla tänkbara typer av nya produkter, och jag anser att vi inte
bör avbryta den processen.

Kommissionens svar ger ingen anledning till alltför stor optimism. Jag vill be kommissionen
att tänka över situationen en gång till för att inleda en intensiv dialog med den här sektorn.
Jag instämmer med många av er i kravet på en mjuklandning, och vi måste verkligen se till
att vi får en sådan. Jag anser att potatisstärkelsesektorn måste överleva, eftersom det är en
speciell sektor. För att det ska vara möjligt måste kommissionen vidta särskilda åtgärder.

Janusz Wojciechowski,    för ECR-gruppen. – (PL) Under den föregående mandatperioden
hade jag två gånger uppgiften att vara föredragande för den förordning som fastställde
storleken på stärkelsekvoterna. Under den perioden hade jag många möten med företrädare
från sektorn, och jag försökte att ta hänsyn till önskemålen från de länder som var missnöjda
med kvoter som de ansåg var för låga. Vi uppmärksammade att sektorn hade kommit ur
fas, och att vi inte kunde störa den, eftersom hela branschen då skulle få enorma problem.
I dag hör vi att sektorn är hotad och till och med kan försvinna helt, och jag är mycket rädd
att detta kan hända. Det är med sorg jag ser de problem som i tur och ordning har drabbat
andra stora sektorer: problemen inom mejerisektorn, tobaksproduktionen som nästan
helt utrotats, och innan dess reformen av sockermarknaden, som även den slutade med
katastrofala konsekvenser för jordbrukarna. Nu drabbar dessa problem
potatisstärkelsesektorn. Jag anser att det är hög tid att överväga en kursändring i EU:s
jordbrukspolitik, och ändra den riktning som bestämdes under förhållanden som var något
annorlunda än de är i dag. Jag tvivlar på att den princip som vi hittills har följt fortfarande
är relevant.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr talman! Vi har odlat stärkelsepotatis på mitt
jordbruk i många år, och jag befarar – tillsammans med tiotusentals jordbrukare i hela EU
– att slutet på produktionskvoter för stärkelse och det indragna produktionsstödet kommer
att leda till en drastisk försämring av den ekonomiska situationen för både producenter
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och förädlingsföretag under 2013. Med anledning av detta är jag för ett bevarande av
systemet med produktionskvoter för potatisstärkelse med ett garanterat minimipris och
kompletterande stöd till jordbruksproducenter. Om dessa instrument ska avskaffas inom
stärkelsesektorn måste man samtidigt vidta åtgärder för att säkra ett lämpligt finansiellt
stöd för omstrukturering. John Dalli nämnde reformen av sockermarknaden, vilket inte
är något lyckat exempel, eftersom den visade sig vara en katastrof för EU och i själva verket
endast hjälpte de stora markägarna i Sydamerika. Det är inte rätt väg, herr
kommissionsledamot. Det är inte för sent att använda lite sunt förnuft.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Herr talman! Utsläppen av växthusgas ska minska
med tjugo procent, tjugo procent av all energi ska vara förnybar och tio procent av allt
bränsle ska komma från förnybara resurser. Detta är de höga mål som EU har satt upp för
att bekämpa klimatförändringarna och skapa en oberoende energiförsörjning.

Vi har dock ännu inte kommit fram till hur vi ska uppnå dessa mål. Detta blir särskilt
märkbart om de sektorer som kan bidra på den här punkten tillåts försvinna. Jordbruket
kan bidra kraftigt till 2020-målen, och kommer att göra det. Men inom vissa
jordbruksområden är politiken stegvis på väg bort från marknadsstyrning. Som ett resultat
av hälsokontrollen kommer förändringar att göras inom potatisstärkelsesektorn som
kommer att orsaka en enorm minskning i produktionen. Utfasningen av kvotsystemet
och av minimipriset har satt sektorn under en enorm press. Vi måste se till att den kan få
en mjuklandning.

Vi måste uppmana kommissionen att ta fram åtgärder för att säkra
potatisstärkelseproduktionen, i synnerhet i regioner där det inte finns några alternativ.
Potatisstärkelseindustrins produkter kommer att bli oerhört viktiga i framtiden.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag som var sent ute hade nytta av
ögonkontaktsförfarandet den här gången, tack för ett ni gav mig den möjligheten.

Jag kommer från Irland, där potatisen ligger människorna varmt om hjärtat, eftersom den
födde befolkningen fram till den stora hungersnöden. När potatispesten slog till 1847 dog
fyra av Irlands åtta miljoner invånare som ett resultat av detta. Sedan dess har ingen måltid
varit komplett utan en potatis, eller en spud som vi kallar det på Irland. Därför får irländarna
kalla kårar av allt som äventyrar potatisodlarnas framtid.

Enskilda personer har talat här om potatisindustrins framtid, och jag delar deras oro, och
precis som kommissionsledamot John Dalli påpekat måste vi i den nyligen finansierade
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 ta mycket stor hänsyn till potatissektorn. Det
stämmer.

Slutligen vill jag bara tacka talmannen för hans ordförandeskap under kvällens
sammanträde. Om jag inte var emot kloning hade jag tyckt att ni skulle vara värd att klonas!

John Dalli,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka parlamentet så
mycket för denna intressanta debatt. Jag delar åsikten att potatisstärkelseindustrin kan
spela en viktig roll i den framtida utvecklingen av bioplast och andra gröna kemiska
produkter. Jag kan också förstå de farhågor som uttryckts om att slutet på det frikopplade
stödet och på kvotsystemet kan orsaka vissa anpassningsproblem för
potatisstärkelseproducenterna. Men vi måste ta hänsyn till den budgetram, den rättsliga
ram och den tidsram som vi har att arbeta med.
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Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling kommer snart att få en
utvärderande studie om potatis- och spannmålsstärkelsesektorn i EU, och vi håller just nu
på att diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Jag är övertygad om att
vi inom ramen för allt detta kommer att kunna ta fram en bättre, mer effektiv och mer
hållbar lösning än vad vi kan åstadkomma med några ad hoc-åtgärder inom den rådande
ramen.

Esther de Lange,    frågeställare. – (NL) Herr talman! Jag har tre kommentarer. Jag riktar
min första kommentar till Seán Kelly och hans ivriga försvarstal för potatisen. Vi talar här
om en potatissort som skiljer sig något från den som serveras på ert bord, nämligen
stärkelsepotatis. Men dessa problem hänger givetvis ihop, eftersom produktionen i
matpotatisindustrin ökar samtidigt som stärkelsepotatisindustrin kollapsar, och detta
skapar problem på marknaden.

Min andra kommentar är riktad till kommissionsledamot John Dalli, som hela tiden
upprepar att detta inte kommer att fungera, men potatisstärkelseindustrin har lagt fram
förslag på hur vi skulle kunna åstadkomma en lösning. Det budskap vi vill sända ut är
följande: Se till att ni behandlar dessa förslag med viss objektivitet, eftersom det inte leder
någonvart att hela tiden nämna situationen efter 2013, även om denna debatt handlar om
perioden efter 2013. Det är just detta som kommissionsledamot John Dalli gör. Då kommer
det vara försent. Den här sektorn riskerar att kollapsa 2012. Vi kommer att behöva ett
övergångssystem under 2012 och 2013 så att denna sektor återigen kan ingå i den ordinarie
jordbrukspolitik som kommer att träda i kraft 2014.

Det är min uppriktiga begäran till kommissionsledamot John Dalli.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

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

19. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

20. Avslutande av sammanträdet

(Sammanträdet avslutades kl. 23:20.)
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