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1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 10.00)

2. Bedre lovgivning

Formanden.   – Første punkt på dagsordenen er betænkning (A7-0215/2010) af Geringer
de Oedenberg for Retsudvalget om bedre lovgivning – Kommissionens 15. årsrapport i
overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet (2009/2142(INI)).

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    ordfører. – (PL) Hr. formand! I henhold til
nærhedsprincippet vedtager vi EU-lovgivning, når det er nødvendigt. Denne lovgivning
skal gennemføres korrekt i medlemsstaternes retssystemer, og en lov skal være klar,
gennemsigtig og forståelig for borgerne. Det er lettere sagt end gjort. EU-lovgivningen
betegnes ofte som forvirret og upræcis og giver alt for god plads til fortolkning.

Den udbredte forsinkelse i gennemførelsen af lovene gav anledning til artikel 260 i
Lissabontraktaten, som er en bestemmelse, der giver Kommissionen mulighed for at straffe
medlemsstaterne for at undlade at gennemføre EU-retten korrekt eller inden den givne
frist. I denne forbindelse lyttede jeg med største interesse til tanken om "intelligent
lovgivning", som hr. Barroso præsenterede i sine politiske retningslinjer sidste år. Samtidig
med at jeg opfordrer Kommissionen til at omsætte denne tanke i handling, vil jeg benytte
mig af, at Kommissionens repræsentant er til stede i dag, og spørge, hvad der sker på dette
område? Hvordan reagerer Kommissionen på idéen? Jeg håber ikke, det bare var et trendy
teknokratisk slogan. Hr. Barroso lovede også ex post-evalueringer. Jeg er enig i, at det er
nødvendigt at følge meget nøje, hvad der sker med EU's love, efter at de er blevet vedtaget.
Bliver de korrekt gennemført, og hvad er i modsat fald grunden til, at den korrekte
gennemførelse er forsinket? Er den nye lovgivning noget, som borgerne forstår? Hvis
EU-lovgivningen ikke har en gavnlig virkning på økonomien, miljøet og samfundet, giver
vores indsats ingen mening. Hvilket er baggrunden for mit næste spørgsmål til
Kommissionen: Hvad sker der med ex post-evalueringerne? Hvorved adskiller de sig fra
de nuværende mekanismer, der anvendes til overvågning af gennemførelsen af
lovgivningen? Endnu et punkt er konsekvensanalysen, som ledsager ethvert forslag til ny
lovgivning.

Parlamentet har gentagne gange gjort opmærksom på, at Kommissionen ved fremlæggelse
af forslag til nye retsakter har pligt til at foretage en detaljeret analyse af gennemførelsen
heraf på grundlag af troværdige data.

I betænkningen har jeg behandlet problemet med konsekvensanalyser fra to forskellige
synsvinkler. Den ene er indholdet, eller hvilke konsekvenser af den foreslåede retsakt
Kommissionen bør analysere. Jeg appellerer her til Kommissionen om at lægge særlig vægt
på de sociale virkninger, når den analyserer sine initiativer. Svarene på spørgsmål som,
hvilken virkning et givet lovforslag ville have for det europæiske arbejdsmarked og
beskæftigelsen i bestemte aldersgrupper og sektorer, er særlig vigtige i forbindelse med
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den økonomiske krise. Jeg mener ikke, at dette aspekt hidtil har været analyseret godt nok.
På den anden side vil jeg gerne tage fat på spørgsmålet om konsekvensanalysens
uafhængighed, som er direkte forbundet med problemet med bedre lovgivning.

I betænkningen understreger jeg, at det er nødvendigt at garantere fuld uafhængighed og
hensigtsmæssige arbejdsvilkår til det organ, der overvåger kvaliteten af
konsekvensanalyserne, og som jo blev oprettet efter krav fra Parlamentet. Jeg tænker her
på Udvalget for Konsekvensanalyse, der består af de højeststående embedsmænd fra
Kommissionen og refererer direkte til Kommissionens formand.

Samtidig er jeg meget forsigtig i min tilgang til spørgsmålet om rekvirering af eksterne
eksperter til at foretage konsekvensanalysen, fordi Parlamentet faktisk ikke er i stand til at
bekræfte deres uafhængighed. I betænkningen omtaler jeg også handlingsprogrammet for
reduktion af administrative byrder. I folkeopinionen forbindes EU ofte med kompliceret
og unødvendigt bureaukrati. Derfor hilser jeg det velkomment, at Kommissionen har
planer om at reducere disse byrder med helt op til 33 % inden 2012. Jeg har dog hørt, at
det i visse tilfælde kan føre til en ringere standard at fritage virksomheder fra administrative
pligter, f.eks. vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen. Jeg appellerer derfor til
Kommissionen om at anskue problemet fra et overordnet perspektiv. Nedbringelsen af de
administrative omkostninger skal ikke ske på bekostning af de sociale standarder i EU.

I betænkningen kommer jeg også ind på det arbejde, som udføres af gruppen af højtstående
uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder under ledelse af Edmund
Stoiber. Jeg synes, gruppen hidtil har leveret et meget effektivt stykke arbejde, og jeg noterer
med tilfredshed, at dens mandat bliver forlænget til 2013. Jeg håber, Parlamentet bliver
holdt underrettet om, hvordan gruppen vurderer gennemførelsen af handlingsprogrammet
for reduktion af administrative byrder i EU.

Endelig vil jeg gerne spørge til ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten, og navnlig hvordan
styrkelsen af kontakterne med de nationale parlamenter og udførelsen af borgerinitiativerne
bliver i praksis. Jeg håber, samarbejdet mellem parlamenterne ikke kun kommer til at
omfatte spørgsmål om overvågning af nærhedsprincippet, men også at det vil bidrage til
en bedre gennemførelse af EU-lovgivningen. Med hensyn til borgerinitiativet tror jeg, at
millioner af borgere venter på at høre Parlamentets holdning til den sag. Jeg ved, at Udvalget
om Konstitutionelle Anliggender arbejder intenst med emnet, og jeg håber,
førstebehandlingen af dette dokument vil finde sted inden årets udgang. Nu håber jeg på
en frugtbar diskussion.

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Lad mig indlede med
at takke fru Geringer de Oedenberg for en glimrende betænkning. Hun vil kunne se af mine
indledende bemærkninger, at Kommissionen er helt enig i det meste af den. Vi er virkelig
godt tilfredse med Parlamentets indsats og den stærke vægt, det lægger på intelligent
lovgivning, fordi det tydeligvis er vejen frem.

Jeg er meget glad for i dag at kunne bekendtgøre, at Kommissionen i tirsdags traf de endelige
foranstaltninger til at trække 59 ventende lovforslag tilbage, som stod på
arbejdsprogrammet for 2010, og som vi ikke længere vil fremme, da vi kan se, at de er
forældede eller er blevet overhalet af udviklingen i forhold til deres oprindelige formål. Det
er også på den måde, vi overholder det løfte, vi afgav i forbindelse med forhandlingerne
om vores rammeaftale.
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Jeg vil også gerne bekræfte, at Kommissionen den 6. oktober vedtager en meddelelse om
intelligent lovgivning sammen med en årsrapport om bedre lovgivning, hvor vi behandler
nærhedsspørgsmål i detaljer. Jeg tror, disse dokumenter vil indeholde fyldestgørende svar
på de spørgsmål, som fru Geringer de Oedenberg har stillet i sin betænkning, så jeg vil
nøjes med et par centrale punkter.

Det første punkt, som vi alle vist er enige om – og det er den finansielle krise et tydeligt
tegn på – er, at regulering spiller en positiv og nødvendig rolle med hensyn til at sikre, at
markederne forsyner os alle med bæredygtig velstand. Samtidig er jeg fuldstændig enig
med fru Geringer de Oedenberg om, at vi skal være meget forsigtige med, hvordan vi
lovgiver, fordi vi ikke ønsker at overbebyrde erhvervslivet, især smv'erne, med unødvendige
administrative byrder. Vi gør vores yderste for at reducere den administrative byrde, der
følger med såvel den eksisterende som den kommende lovgivning.

Vi vil arbejde meget hårdt på de fire primære indsatsområder i forbindelse med intelligent
lovgivning. Vi fortsætter med konsekvensanalyser. Vi vil gøre vores yderste for at forbedre
kvaliteten endnu mere. Vi vil forenkle den lovgivning, der allerede er gældende. Vi vil
fortsætte vores bestræbelser på at lette de administrative byrder for erhvervslivet, og vi vil
også evaluere de regler, der allerede er indført, for at vurdere, hvor effektiv denne lovgivning
er.

Jeg er nødt til at sige, at der er ting, vi er uenige om, og jeg vil nøjes med to punkter. Det
første vedrører det uafhængige organ med ansvar over for Parlamentet. Vi er tilfredse med
den måde, hvorpå konsekvensanalyserne foregår i Kommissionen. Kommissionen er jo
ansvarlig over for Parlamentet, så Parlamentet er som lovgiver det organ, som til syvende
og sidste kontrollerer kvaliteten af lovgivningen.

Det andet punkt er omarbejdning. De ved, at Kommissionen og Parlamentet har
meningsudvekslinger, som fremgår af brevvekslingen mellem de to formænd, og heraf
kan man se, at den aktuelle situation, som opstod efter ændringerne i Parlamentets
forretningsorden, affødte spørgsmål om anvendelsen af omarbejdningsmetoden. Hvis
denne situation fortsætter, vil brugen af omarbejdningsmetoden i forbindelse med
forenklingsinitiativer og ændringer af eksisterende lovgivning ikke længere give mening.

Men ellers synes jeg, at vi er meget enige om andre ting, og vores fælles mål er at lovgive
intelligent, effektivt og på en måde, der egner sig godt til både borgere og erhvervsliv.

Tadeusz Zwiefka,    ordfører for udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. – (PL)
Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske ordføreren og takke hende for
hendes glimrende teamwork under udarbejdelsen af denne betænkning. Jeg er også glad
for, at min udtalelse, der blev forberedt i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, i vidt
omfang er blevet indarbejdet i den endelige version af betænkningen. I løbet af de mange
år, hvor først EF og siden EU har fungeret, har vi lært, at en samlet EU-lovgivning for alle
medlemsstater virker mere effektivt i en verden med fri bevægelighed for varer, tjenester
og personer end indviklede og meget ofte ekstremt komplicerede love i hver enkelt af de
27 medlemsstater.

Nye og eksisterende love skal dog ikke skabe yderligere forhindringer for de mennesker,
der bruger dem. Lovgivning skal regulere dele af tilværelsen, ikke hindre udfoldelse. Den
grundlæggende idé er at forenkle EU's lovgivning og skabe et godt lovgivningsmiljø, som
gør det lettere for borgerne at navigere i EU's lovjungle. Imidlertid må dette under ingen
omstændigheder føre til en forringelse af de eksisterende standarder på området, men
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tværtimod til højere standarder. I år henvises der i betænkningen til en række ændringer,
som Lissabontraktaten har medført for EU, og som vil få betydelig indvirkning på hele EU's
lovgivningsproces.

Parlamentets større rolle vil sammen med det europæiske lovgivningsinitiativ og yderligere
lettelser af de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder på en naturlig
måde henlede EU-borgernes opmærksomhed på selve processen såvel som på dens kvalitet
og effektivitet. Parlamentets øgede deltagelse i EU's lovgivningsproces medfører naturligvis
et større ansvar. Derfor vil borgerne opfatte Parlamentet som en institution med reel
indflydelse på den lovgivning, der udarbejdes, og derfor også se vores arbejde som
parlamentsmedlemmer nøjere efter i sømmene. Et andet vigtigt spørgsmål bliver således
det, der omhandler garantien for uafhængige og altomfattende konsekvensanalyser. I
udvalget har vi en anden holdning til dette punkt end ordføreren. Det, vi imidlertid alle
ønsker, er at have et mål og et pålideligt grundlag, som giver os mulighed for at afstikke
kursen og træffe beslutninger om fremtidens lovgivning. Vi må også huske, at god
lovgivning er en af garantierne for en effektiv gennemførelse og efterfølgende anvendelse
af bestemmelserne i EU-lovgivningen i medlemsstaterne, som der stadig er temmelig
alvorlige problemer med i hele EU.

Raffaele Baldassarre,    for PPE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Fru
Geringer de Oedenbergs betænkning retter lyset mod et grundlæggende punkt i EU's
integrationsproces, nemlig behovet for at udforme enkle, klare lov, som EU-borgerne kan
forstå.

Jeg kan kun erklære mig enig i de primære målsætninger i ordførerens betænkning, særlig
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, betydningen af konsekvensanalyserne
og reduktionen af de administrative byrder.

Med hensyn til konsekvensanalyserne vil jeg meget gerne understrege, at Retsudvalget
arbejder aktivt for, at Kommissionen kan udvikle mekanismer til at garantere analysernes
uafhængighed. Det er en grundlæggende opgave at sikre højere standarder for analysernes
upartiskhed, for det vil give EU's lovforslag større troværdighed og forenkle
vedtagelsesprocessen.

Desuden finder jeg det helt afgørende at arbejde hen imod en tydelig lettelse af de
administrative byrder, der hidrører fra EU-lovgivningen. Kommissionen vil gerne nedbringe
disse byrder med 25 % inden 2012 og dermed opnå en forøgelse af EU's BNP med 1,4 %
svarende til 150 mia. EUR.

En betydelig del af EU's administrative byrder stammer faktisk fra manglen på effektive og
virksomme administrative procedurer, der er gennemført på nationalt plan. Et eksempel:
72 EU-retsakter har givet sig udslag i 486 oplysningsforpligtelser, som har ført til
vedtagelsen af over 10 000 gennemførelsesretsakter rundt om i medlemsstaterne.

På den ene side er der brug for øget overvågning i forbindelse med gennemførelsen af
EU-lovene i national ret, og på den anden side er det væsentligt, at Rådet og de enkelte
medlemsstater arbejder mere sammen.

Alt i alt tror jeg, at et tættere samarbejde med de nationale parlamenter, ud over spørgsmål
om nærhedsprincippet, kan bidrage afgørende til mere effektive EU-love og i sidste ende
bringe dem tættere på EU-borgernes behov.
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Evelyn Regner,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Vores ordfører fru Geringer de
Oedenberg har fremlagt en ambitiøs betænkning. Hvis alle, der er involveret i EU's
lovgivningsarbejde efterlever den, har vi allerede opnået meget. I sidste ende handler det
om EU-lovgivningens troværdighed. Hensigten er at forbedre lovgivningsmiljøet betydeligt.
Det er et spørgsmål om større gennemsigtighed, sammenhæng og effektivitet i
EU-lovgivningen.

Der er to særlig vigtige elementer i betænkningen. Forenkling af lovene – bedre lovgivning
– må ikke føre til en forringelse af den europæiske standard, der er fastlagt i den gældende
lovgivning. I den henseende skal bedre lovgivning ses i tæt sammenhæng med et andet
initiativ, nemlig intelligent lovgivning. Hvert lovgivningsinitiativ bør indeholde ordentlig
høring af de berørte parter, navnlig hvis det har konsekvenser for beskæftigelses- og
socialpolitikken.

Endvidere er et optimalt konsekvensanalysesystem særlig vigtigt for mig, lige som det er
for enhver, der har arbejdet med denne betænkning. Vi har brug for et system, der tydeligt
viser, at der er garanti for de gennemførte foranstaltningers uafhængighed og troværdighed.
Vi har trods alt nogle meget dårlige erfaringer i bagagen. Jeg tænker på servicedirektivet
og den ensidige konsekvensanalyse dengang, navnlig fra Kommissionens side.

Lissabontraktaten indeholder nu en horisontal social bestemmelse. Efter min mening er
det også baggrunden for, at vi i konsekvensanalysesystemet som allerede nævnt er særlig
opmærksomme på at sikre, at der foregår en grundig høring af arbejdsmarkedets parter
om virkningen for beskæftigelsen og de sociale anliggender.

Alexandra Thein,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Hvad menes der med bedre
lovgivning? Vi ønsker at lave enkle og gennemsigtige love, som EU's borgere og
virksomheder kan forstå. I den henseende er det altoverskyggende vigtigt at overholde
principperne om nærhed og proportionalitet. Vi ønsker kun at lovgive på europæisk plan
om ting, der ikke kan lovgives om på nationalt eller lokalt plan.

Et vigtigt element i bedre lovgivning er frem for alt at have en klar idé om virkningen af de
planlagte love. Kun sådan kan vi opnå de bedst mulige virkninger og samtidig holde de
negative konsekvenser på et minimum. Konsekvensanalysen skal derfor udarbejdes af
Kommissionen med den størst mulige omhu. Det er derfor rigtigt, at der under pres fra
Parlamentet blev nedsat et uafhængigt organ til at overvåge kvaliteten af
konsekvensanalyserne. Imidlertid er det meningen, at organet skal stå til ansvar over for
Parlamentet.

For virksomheder, myndigheder og borgere er der omkostninger forbundet med regler,
uanset om det handler om formidling af information, mærkning af produkter eller opfyldelse
af tilsynsforpligtelser. Hvis omkostningerne er for høje, udligner det fordelen ved en given
politik. Vi har derfor det ambitiøse og rigtige mål at nedbringe de administrative
omkostninger gennem en reduktion af bureaukratiet med 25 % inden 2012. For at nå dette
mål skal indsatsen foregå på europæisk plan, og der er gode chancer for at nå det. Det skal
dog nævnes, at over en tredjedel – nogle mener to tredjedele – af den administrative byrde,
der hidrører fra EU, skyldes det forhold, at medlemsstaterne simpelthen vedtager for mange
unødvendige administrative og bureaukratiske love og cirkulærer, når de omsætter
EU-lovene i national ret. EU-organerne og medlemsstaterne bør derfor arbejde aktivt
sammen på at hindre unødigt bureaukrati. Gennemførelsen af EU-retten skal også
undersøges grundigt og aktivt. Frem for alt bør de nationale parlamenter også opfylde
deres forpligtelse til medvirken i overensstemmelse med Lissabontraktaten.
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Eva Lichtenberger,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine
damer og herrer! Hvis 27 retssystemer stilles over for hinanden og skal arbejde sammen,
må man forvente, at der vil forekomme vanskeligheder. Derfor fremsættes der også en
masse kritik at EU's lovgivningsarbejde, som vi må reagere på. Denne reaktion skal indeholde
væsentlige elementer som konsekvensanalyser, der er reelt uafhængige og tager hensyn til
alle berørte parter og ikke kun økonomien, industrien og lobbyerne. Det mener jeg, er helt
afgørende.

Det andet punkt – og det har været genstand for særlig kraftig kritik – er gennemførelsen
af EU-lovgivningen på nationalt plan. Rigtig mange vanskeligheder opstår i præcis den
fase, hvor gennemførelsen af EU-lovene i national ret sker eller måske netop ikke sker. Det
er derfor især her i gennemførelsesfasen, at vi skal indføre nye forbedringer og reagere på
borgernes bekymringer på en effektiv, gennemsigtig og klar måde. Klagerne fra borgerne
er den største drivkraft bag fornyelse i europæisk lovgivning.

Sajjad Karim,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke
ordføreren for denne betænkning og alt, hvad hun har inddraget i den.

Bedre lovgivning er en udfordring af vital betydning for fremtiden, hvis EU skal være
relevant for borgerne i vores medlemsstater. Meget af det gode lovgivningsarbejde, som
vi præsterer her i Parlamentet, bliver dog desværre trængt i baggrunden af især det store
antal fuldstændig unødvendige regler, der stadig findes i vores lovbøger, og den
administrative byrde, de lægger på EU's økonomiske skuldre, nemlig de små og mellemstore
virksomheder. Jeg er glad for at høre Kommissionen indrømme det her i Parlamentet i dag.
Dernæst er der de fuldstændig skøre initiativer, som Kommissionen sommetider kommer
med, og som intet andet afstedkommer end, at vores rigtige arbejde bliver overset, og disse
skøre ideer derefter med rette ryger i papirkurven.

Efter Lissabontraktaten er det imidlertid vigtigt, at vi fremadrettet koncentrerer os om
mange af de spørgsmål, som min kollega har rejst. For det første kan jeg som stående
ordfører for overvågning af nærhed og proportionalitet forsikre, at det sandelig er yderst
vigtigt, at vores nationale parlamenter spiller deres rette rolle i vores lovgivningsproces
her i Parlamentet, men uden tilstrækkelig tolkebistand udfører vi ikke den del af vores job
godt nok.

Jeg hilser udviklingen af konsekvensanalyser velkommen. Høringen af alle berørte parter
og overholdelsen af nærhedsprincippet bør også prøves. Jeg noterer med tilfredshed
betænkningens opfordring til at definere intelligent lovgivning. Konsekvensanalyserne
bør præsenteres for udvalget fra begyndelsen, så Parlamentet kan dele sine synspunkter
med Kommissionen, før analysen foretages.

Kort sagt bakker min gruppe op om, at vi bevæger os fremad på det grundlag, at de
europæiske institutioner respekterer nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,
at alle lovforslag indeholder begrundelserne for, at dette niveau er det bedst egnede til at
give den pågældende lov gennemslagskraft, at alle lovforslag ledsages af en
konsekvensanalyse med en højere grad af uafhængighed, at Kommissionen præsenterer
alle konsekvensanalyser for udvalget fra begyndelsen, og at vi sikrer, at beslutninger træffes
så tæt på borgerne som muligt.

Morten Messerschmidt,    for EFD-Gruppen. – (DA) Hr. formand! Tak til ordføreren for
et godt stykke arbejde med mange vigtige pointer. Særlig tak for, at der bruges så meget
plads på subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Vi må desværre begræde, at de
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intentioner, som vi fik stillet i udsigt i Lissabontraktaten, overhovedet ikke bliver efterlevet
i det, der foreligger fra Kommissionens side. Det er meget bedrøveligt at se, hvordan hele
den del med de nationale parlamenters kontrol, som handler om
proportionalitetsprincippet, er taget ud, og det er tilsvarende bedrøveligt, at man ikke med
Lissabontraktaten har taget skridtet fuldt ud og sagt, at hvis et massivt flertal af
parlamenterne ønsker at stoppe et stykke lovgivning pga. brud med subsidiaritetsprincippet,
så skal de selvfølgelig have den mulighed. Det eneste, man har kunnet nå frem til, det er
nogle gule kort og nogle orange kort – noget, der i virkeligheden er fuldstændigt
virkningsløst og derfor også er mere en joke over for de nationale parlamenters autonomi
og suverænitet end et egentligt retsmiddel.

Det er beklageligt, men jeg synes, det er glædeligt, at vi nu får taget hul på denne diskussion,
at vi får sat fokus på disse vigtige elementer, og at vi forhåbentligt også i den proces, der
nu indledes med Kommissionen, på sigt kan nå til en situation, hvor medlemslandene rent
faktisk respekteres, og hvor man ikke bare skal tage det til efterretning, hvis nationale
parlamenter finder brud på subsidiaritetsprincippet, men rent faktisk stopper op og tænker,
at så må vi finde en anden vej.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne fortsætte med de punkter, som
mine to kolleger før mig var inde på, især de nye beføjelser, som de nationale parlamenter
har fået med Lissabontraktaten til at gribe ind, når de mener, at et givet stykke lovgivning
ikke overholder især subsidiaritetsprincippet. Det var et af de fine aspekter af
Lissabontraktaten, og det fik stor opmærksomhed. Det er imidlertid nu på tide, at vi ser
på, om det blot var en populistisk narresut, der skulle vinde større folkelig opbakning til
Lissabontraktaten.

Hvis det virkelig var ærlig snak, at de nationale parlamenter skulle have noget at sige med
hensyn til at fastslå, om en given retsakt overholder subsidiaritetsprincippet, skal der
indføres en procedure med det samme, der giver de nationale parlamenter mulighed for
at forene kræfterne og handle i fællesskab. Kravet om, at der skal to tredjedele af de nationale
parlamenter til at træffe en beslutning imod en bestemt retsakt, fordi den ikke lever op til
subsidiaritetsprincippet, betyder således, at der skal samles et temmelig stort flertal. I
øjeblikket er der faktisk brug for en ensartet procedure, som alle nationale parlamenter
skal følge, hvis vi skal sikre, at dette princip virkelig bliver anvendt. Kun da vil det reelt
være muligt at anvende denne lovgivning. Derfor opfordrer jeg det belgiske formandskab,
som er vært for COSAC-konferencen for nationale parlamenter, til at træffe de fornødne
foranstaltninger i denne henseende.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Hr. formand! Det her er et emne, som vi har holdt
utallige taler om i det uendelige i årevis med den ene eller den anden indgangsvinkel, og
jeg vil gerne minde om det store arbejde, som fru Frassoni og hr. Medina Ortega har udført
i tidligere parlamentsperioder.

Imidlertid tror jeg, at det, vi bør få ud af fru Geringers betænkning – som er glimrende, og
som jeg lykønsker hende med – ikke kun er det formelle indhold, som er vigtigt, og
målsætningerne i den, men også den ånd, som betænkningen er skrevet i, og som bør
overbevise enhver, der er involveret i EU. Hvis ikke, vil vi endnu en gang henfalde til trætte
og gentagne taler om, hvad der sker, og hvor dårligt det går.

Jeg mener derfor, at kommissæren med sine bemærkninger i dag ikke kun udviser politisk
vilje, men også troværdighed. Jeg tror på Dem, hr. kommissær, og jeg tror, at denne
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betænkning og Deres indsats vil bidrage betydeligt til at nå målet på 25 % og de øvrige mål,
som er særdeles godt beskrevet og indarbejdet i betænkningens ånd.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne sige et par ord om
subsidiaritetsprincippet. Det må selvfølgelig principielt være tilfældet, at politik udføres
på regionalt eller lokalt plan. Kun der er politikkerne virkelig gennemskuelige for borgerne,
og det direkte demokrati, som er så vigtigt et instrument, er kun reelt muligt at udmønte
tilstrækkeligt på det plan. Det er hele pointen i subsidiaritetsprincippet, og det er netop
derfor, at der i forbindelse med subsidiaritetsprincippet også stilles krav om en begrundet
udtalelse. Vi bør således komme med argumenter baseret på kvantitative og kvalitative
indikatorer for, hvorfor politikken gennemføres på EU-plan og ikke lokalt plan.

Imidlertid er det i øjeblikket tilfældet – og jeg vil gerne komme ind på det spørgsmål her
– at netop dette krav om en begrundet udtalelse konstant tilsidesættes. Det er i nogle tilfælde
muligt at finde oplysninger i Kommissionens rapport, der antyder, at de givne opgaver
allerede er udført på nationalt plan. Der præsenteres således utilstrækkelige argumenter
for, hvorfor det er bedre, at en given lov fastsættes på EU-plan.

Den ret til at kontrollere subsidiariteten, som nu er indført med Lissabontraktaten, er efter
min mening utilstrækkelig. De nationale parlamenter har ikke tilstrækkelige beføjelser, og
denne ret til kontrol er i sidste ende en forloren ret. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til
især at gå meget strengere til værks i henhold til subsidiaritetsprincippet og frem for alt i
tilstrækkelig grad at overholde kravet om en begrundet udtalelse.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Hr. formand! Jeg takker ordføreren for en betænkning
af høj kvalitets. Lad mig komme med nogle få kommentarer til den. De senere år har
Kommissionen taget en række skridt til at forbedre lovgivningen, og jeg går personligt helt
ind for det. Det til trods for det forhold, at jeg med mine egne øjne kan se, at det ikke altid
virker, som jeg kunne ønske mig. Jeg har sommetider på fornemmelsen, at højrefløjen og
venstrefløjen i denne ærværdige institution ser diametralt modsat på indholdet af "bedre
lovgivning". Jeg vil også gerne nævne resultaterne af det arbejde, der er foregået i gruppen
af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder under
ledelse af Edmund Stoiber.

Jeg må erklære mig uenig i betænkningen på ét punkt, og det er opfordringen til at øge
antallet af medarbejdere i Udvalget for Konsekvensanalyse. Efter min mening ville det være
bedre at overveje, hvordan udvalget kan hjælpes i denne sag. F.eks. kunne vi med den
aktuelle kapacitet her i Parlamentet nedsætte et udvalg for fjernelse af bureaukratiske byrder,
som i forbindelse med sit virke skulle bedømme konsekvensanalysen og vurdere
reduktionen af de potentielle administrative byrder, der er forbundet med lovforslagene.
Et sådant udvalgs indsats ville lette Kommissionen i dens vanskelige opgave uden at berøre
Parlamentets driftsudgifter.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren og også
takke kommissæren for hans støtte. Som resultat af Lissabontraktaten er en ny æra indledt
for europæisk samarbejde og for Parlamentet. Vores rolle er blevet mere betydende, men
der følger også et øget ansvar med. Det er vigtigt at få det bedste ud af enhver chance for
at komme med anbefalinger til bedre kvalitet i lovgivningen. Opfordringerne i betænkningen
til en mere effektiv inddragelse af smv'erne i konsekvensanalyserne er af stor vigtighed. At
støtte virksomhederne indebærer, at vi tilvejebringer et rimeligt lovgivningsmiljø og en
enkel administration. Med hensyn til resumeerne af konsekvensanalyserne er de nyttige
for Parlamentet i dets arbejde. EU-lovgivningen er på vej i den rigtige retning, og et effektivt
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samarbejde mellem institutionerne og de nationale parlamenter tillægges særlig stor
betydning. Vores beslutning fra februar garanterer Parlamentet udtømmende og ligeværdig
lovinformation.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Hr. formand, hr. kommissær! Vi ønsker at
lovgive bedre, men subsidiaritetsprotokollen virker ikke. De regionale og nationale
parlamenters deltagelse er ikke blevet en realitet.

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, har Kommissionen ifølge egne statistikker sendt 26
lovforslag til de nationale parlamenter i de 27 medlemsstater. Men den har kun modtaget
52 ud af 702 mulige udtalelser, svarende til lige over 7 %.

Af de 52 udtalelser, der blev modtaget, kom de 10 fra Østrig, to fra det tjekkiske senat, en
fra den spanske kongres, en fra det franske senat, 18 fra det italienske senat, tre fra det
italienske repræsentanternes hus, to fra det polske senat og 15 fra den portugisiske
nationalforsamling.

Desuden har Kommissionen ingen oplysninger om de regionale parlamenters deltagelse
i udarbejdelsen og vedtagelsen af disse udtalelser, som der er mulighed for i medfør af
Lissabontraktaten.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Hr. formand! I det store og hele er jeg glad for at
kunne støtte, hvad der udtrykkes i betænkningen. Eftersom Parlamentet og EU som sådan
forsvarer overholdelsen af menneskerettighederne og borgerrettighederne uden for EU, er
det nemlig desto vigtigere, at vi også gør det hos os selv. Efter min mening er der ofte
mangel på tilsyn med, hvordan disse EU-dokumenter, herunder på
menneskerettighedsområdet, anvendes i praksis. Jeg skal blot henvise til et enkelt faktum.
I Letland, som jeg repræsenterer her, holdes der parlamentsvalg den 2. oktober. Til dette
parlamentsvalg vil man nægte at give stemmeret til mere end ...

(Formanden afbrød taleren, da den tildelte tid var udløbet)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis bifalde, at
Kommissionen sammen med de relevante parlamentsudvalg – Retsudvalget og Udvalget
om Konstitutionelle Anliggender – har bemærket, at lovgivningsmiljøet i EU er enormt
komplekst, ja, i mange tilfælde helt uigennemskueligt, og at det er nødvendigt at træffe
gennemgribende foranstaltninger til at forbedre og forenkle det. Jeg er klar over, hvor
krævende opgaven er, idet forskellene mellem de forskellige medlemsstaters forvaltnings-
og retssystemer skaber højst uensartede og ofte uforenelige strukturer. Men denne situation
må på ingen måde underminere borgernes retssikkerhed eller gribe ind i deres ret til en
retfærdig og kompetent retlig behandling af deres problemer.

Af hensyn til en bedre forståelse af den indbyrdes afhængighed mellem det europæiske
retssystem og de nationale retssystemer må EU gøre en meget større indsats for at sikre,
at processen med lovgivningsarbejdet og den efterfølgende gennemførelse af love og regler
er enkel, gennemsigtig og forståelig for borgerne i alle EU's medlemslande.

En anden vigtig opgave er at sikre, at der oprettes netværk af højt kvalificerede akkrediterede
institutioner, specialuddannede eksperter …

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Hr. formand! Lovgivningsprocessen
forekommer, sådan som den foregår her i Parlamentet, at være udformet til at hindre de
enkelte medlemmer i at foretage individuelle vurderinger.
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Lovforslag og ændringer skrives om eller omdirigeres til andre ændringspakker eller splittes
op i allersidste øjeblik. De medlemmer af store partigrupper, som ønsker at rette sig herefter
uden at tænke selv, behøver ikke spekulere mere på dette problem, for de følger blindt
instrukserne fra deres parti- eller gruppeledelse.

Men de selvstændigt tænkende parlamentsmedlemmer fra store som små grupper, der
ønsker at foretage deres egen vurdering, før de stemmer, må sommetider beslutte, om de
vil overvære en forhandling om morgenen inden afstemningen og overlade afgørende
vurderinger til deres assistenter, eller om de vil undlade at være til stede ved disse
forhandlinger, så de kan træffe en personlig afgørelse.

Det er ikke en måde at drive en demokratisk institution på.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren
med hendes betænkning. Betænkningen understreger med rette den afgørende betydning
af enkle, klare love, som EU-borgerne kan forstå. Men samtidig med at vi appellerer til
dette, udarbejder vi her i Parlamentet selv betænkninger, erklæringer og beslutninger i et
sprog, der er meget kompliceret og svært for almindelige borgere at forstå. Mange af
dokumenterne, vi udarbejder, er skrevet på det uforståelige lovsprog. Også beslutningerne,
hvori vi oplyser tredjelande om vores værdier og taler om overtrædelser af
menneskerettighederne, er skrevet på dette sprog. Jeg mener derfor, at Parlamentet bør
slutte sig til Kommissionens Clear Writing Campaign. Kampagnen viser folk, hvordan man
formulerer sig klart på skrift.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Hr. formand! Jeg fulgte denne højst vigtige og interessante
debat fra mit kontor, og jeg vil gerne takke både fru Geringer de Oedenberg og
Kommissionens næstformand. Jeg tror, det er en meget god idé, at Kommissionen har
nedsat en gruppe på højeste niveau til at dirigere Kommissionen i retning af mindre
bureaukrati.

Hvert land har sin egen kultur, men det er en særdeles god nyhed, at det blev den tyske
politiker Edmund Stoiber, der blev valgt til formand for denne gruppe af højtstående
interesserede parter, for det er netop Tyskland, der kan være et eksempel på nedskæring
af bureaukratiet i enhver politik, der finder anvendelse på både nationalt og europæisk
plan.

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen.   −   (EN) Hr. formand! Jeg vil forsøge at
besvare så mange spørgsmål, jeg kan, på den tildelte tid, men først vil jeg gerne takke alle
medlemmerne af Parlamentet for deres klare, stærke forpligtelse til mere intelligent og
bedre lovgivning. Jeg tror, det er det, EU og vores medlemsstater har brug for. Jeg vil også
gerne takke ordføreren for at sætte fokus på betydningen af at arbejde med
konsekvensanalyser, som udfærdiges for Kommissionen.

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har skabt positiv præcedens, og
vi håber, at andre udvalg vil arbejde på lige så regelmæssig og detaljeret vis med vores
konsekvensanalyser, som dette udvalg har gjort det. Vi vil selvfølgelig forsøge at gøre vores
bedste for at forbedre kvaliteten af konsekvensanalyserne yderligere og fremsende dem
sammen med det givne lovforslag.

Det forhold, at vi er nødt til at undersøge konsekvenserne af de foreslåede ændringer, er
meget vigtigt. Jeg var glad for, at det blev understreget i betænkningen. Meget ofte foreslås
der love, og vi tilfører dem betydelige ændringer, som ofte vedtages på forhastet vis. Det
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kan virkelig forbedre lovgivningen, men det kan også gøre den meget værre, og det skal vi
huske på.

Jeg er helt enig med de medlemmer, som siger, at vi har brug for upartisk vurdering. Det
er det, vi prøver på i Kommissionen. Vi arbejder meget tæt sammen med Stoiber-gruppen.
Vi har et meget stærkt konsekvensanalyseudvalg, som virkelig driver en ny kultur frem
med hensyn til, hvordan Kommissionen arbejder internt. Sproget er meget farveløst, og
jeg kan fortælle, at over 30 % af forslagene, der sendes til de relevante tjenestegrene, afvises
af konsekvensanalyseudvalget og returneres med henblik på yderligere forbedring for at
øge lovgivningskvaliteten.

For så vidt angår smv'erne, mener jeg, at vi for to dage siden diskuterede, hvor vigtigt det
er at reducere byrden, især for små og mellemstore virksomheder, så de kan drage fordel
af det indre marked. Jeg er meget glad for at kunne berette, at vi så afgjort når længere end
målet om en nedbringelse af den administrative byrde med 25 % inden 2012.

Jeg kan se, at min tid udløber nu, så jeg vil gerne takke ordføreren endnu en gang for en
betænkning af meget høj kvalitet og alle parlamentsmedlemmerne for deres forpligtelse
til mere intelligent og bedre lovgivning.

Formanden. −   Faktisk har Kommissionen ikke tidsbegrænset taletid, hr. Šefčovič. De
begrænser den selv. Jeg skulle måske ikke fortælle Dem det, for det er godt, at
kommissærerne tror, at deres tid er begrænset, så de behersker deres tidsforbrug, men det
er i hvert fald tilfældet.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    ordfører. – (PL) Hr. formand! Som konklusion
på denne forhandling vil jeg gerne udtrykke min inderlige tak til alle mine kolleger og hr.
Šefčovič for en produktiv diskussion. Jeg er glad for, at jeg fik lejlighed til at arbejde på
betænkningen om bedre lovgivning her i år, som er det første år efter Lissabontraktatens
ikrafttræden og det år, hvor Rådet vedtog EU's 2020-strategi. Begge disse dokumenter
kommer til at berøre mange aspekter af bedre lovgivning, og betænkningen var en god
lejlighed til at tage fat på de tilknyttede spørgsmål. Under arbejdet med betænkningen
mødte jeg mange forskellige grupper og forsøgte at lytte til holdninger fra både erhvervslivet
og arbejdstagergrupper, fagforeninger og organisationer som f.eks. EFS.

Jeg synes, at Retsudvalgets fuldstændige enighed ved afstemningen vidner om, at vi har
klaret at finde frem til et fornuftigt kompromis mellem alle politiske gruppers forventninger.
Jeg vil gerne her takke alle mine kolleger for det førsteklasses samarbejde og tilføje, at
samarbejdet var usædvanligt, fordi alle politiske grupper var med, hvilket sjældent
forekommer her i Parlamentet. Jeg håber også på et positivt resultat af afstemningen her i
dag.

Formanden.   − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Nessa Childers (S&D),    skriftlig. – (EN) Konsekvensanalyser udført af Kommissionen
bør handle om at sikre, at vi producerer kvalitetslovgivning, og derfor har vi alle en stærk
interesse i at sørge for, at analyserne selv er af god kvalitet.

De vigtigste principper for disse konsekvensanalyser bør være, at de fungerer som en
vejledning i lovgivningsarbejde og ikke må erstatte eller hæmme den rolle, som de politisk
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ansvarlige beslutningstagere har, og at enhver cost-benefit-analyse bør indeholde såvel
økonomiske betragtninger som en analyse af virkningerne for sociale forhold, sundhed
og miljø.

Med hensyn til spørgsmålet om et uafhængigt konsekvensanalyseudvalg mener jeg, at den
bedste metode ville være at sikre, at udvalget rummer mange forskellige interessenter, som
åbent erklærer deres interesser, hvorved man undgår interessekonflikter. Jeg er enig med
ordføreren i, at det høje antal analyser (over 30 %), som udvalget afviser fra begyndelsen,
vidner om, at der er behov for, at Kommissionens tjenestegrene forbedrer kvaliteten
yderligere. Udvalget bør selvfølgelig kun kvalificere processen og ikke foretage politiske
vurderinger. Endelig vil jeg gerne opfordre udvalgets formand til at møde for Miljøudvalget
en gang om året efter offentliggørelsen af konsekvensanalyseudvalgets årsberetning.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Hvert år diskuterer vi, hvordan vi kan lave bedre
love i EU. For kun klare, sammenhængende og let forståelige love kan være sikre på effektiv
gennemførelse i medlemsstaterne. Med hensyn til at reducere de administrative byrder kan
der findes særlig vigtigt materiale i "e-Kommissionen 2006-2010" og i "i2010-strategien",
som skal modernisere administrationen i Europa. Elektronisk kommunikation findes
allerede i vores liv, og det vil den også fremover. Takket være e-kommunikation vil vi spare
tid, fjerne mange administrative barrierer og reducere anvendelsen af naturressourcer, og
dermed vil vi beskytte miljøet mere effektivt. Derfor må vi koncentrere vores indsats og
vores ressourcer om at udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation, idet vi må
huske at hjælpe ældre og handicappede og gøre tingene lettere for dem. Vi opfordrer
jævnligt Kommissionen til at forenkle og fremskynde procedurerne for anvendelsen af
supplerende EU-instrumenter såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
og Den Europæiske Unions solidaritetsfond. EU-institutionernes reaktion på
naturkatastrofer og alvorlige økonomiske vanskeligheder i medlemsstaterne er stadig for
ufleksibel og langsom. Det er på høje tid, at vi udvikler nye instrumenter uden at gentage
manglerne i de tidligere. Lovgivningens effektive virkning påvirkes ikke kun af, at den bliver
skrevet på en klar og forståelig måde, men i lige så høj grad af måden, den bliver
offentliggjort og gennemført på.

Rafał Trzaskowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi står over for en vældig udfordring, som
passer perfekt ind i betænkningens emne. Udfordringen består i at lægge Det Europæiske
Borgerinitiativ – et instrument, som giver folk mulighed for at få direkte indflydelse på
EU's dagsorden – i hænderne på borgerne. I den standende debat om dette emne taler vi
alle om den nødvendige og størst mulige forenkling af dette instrument, så borgerne for
alvor kan føle, at de har en reel chance for at få deres forslag igennem, og at de ikke kuldsejler
i EU's komplekse procedurer. Men på den anden side ønsker vi at beskytte dette instrument
mod misbrug og også at beskytte Kommissionen mod at blive overbebyrdet. Her opstår
der en spænding mellem tanken om maksimal forenkling og opretholdelsen af visse
standarder, og det er vores opgave at finde den rette balance.

3. Posttjenester

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel med forhandling
(O-0114/2010) af Brian Simpson for Transport- og Turismeudvalget til Kommissionen
om gennemførelse af direktiv 2008/6/EF om fuld realisering af det indre marked for
posttjenester (B7-0458/2010).
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Brian Simpson,    spørger. − (EN) Hr. formand! Jeg taler for Transport- og Turismeudvalget,
som jeg er formand for.

De af os, der har fulgt processen med liberalisering af posttjenesterne, vil være klar over,
hvilken langtrukken affære det har været. Helt fra starten i slutningen af 1980'erne var
Parlamentet opsat på at sikre, at liberaliseringsprocessen dels ikke fik negativ indvirkning
på arbejdsvilkårene, dels garanterede EU's borgere universel postservice.

Den moderne teknologi har skabt radikale forandringer i folks måde at kommunikere på,
men til syvende og sidst vil borgerne stadig gerne se deres postbud omdele posten dagligt.

Derfor var udgangspunktet, at vores posttjenester ikke kun handler om økonomiske
bundlinjer, men de er også en social service, der skal understøttes.

Det er på denne baggrund, vi skal bedømme direktiv 2008/6/EF, med hvilket det indre
marked for posttjenester er fuldført pr. 31. december i år.

Formålet med denne mundtlige forespørgsel fra Transport- og Turismeudvalget er at minde
Kommissionen kraftigt om de beskyttelsesforanstaltninger, som Parlamentet har indført
i dette direktiv på områderne for social beskyttelse og levering og finansiering af en universel
service, og at minde medlemsstaterne om, at det er deres pligt at beskytte begge disse
områder og ikke blot ignorere loven, som de gjorde med liberaliseringen af jernbanedriften.

Deri ligger Parlamentets dilemma i denne sag. For det første er der mistanke om, at
Kommissionen ikke vil håndhæve disse vigtige aspekter af direktiv 2008/6/EF, men med
stor ihærdighed håndhæve den økonomiske side af liberaliseringen i direktivet, og for det
andet at medlemsstaterne vil bevæge sig i sneglefart, intet gøre for at beskytte postarbejderne
og posttjenesterne og undlade at finansiere den universelle postservice i tilstrækkelig grad.

Derfor er der fire klare spørgsmål, der kræver fire klare, entydige svar fra Kommissionen.
Disse spørgsmål er dem, der stilles i denne mundtlige forespørgsel.

Vi kræver ikke svar på teknisk kommissionsjargon eller citater fra diverse traktater osv.
Mit udvalg er godt inde i traktaterne. Vi kræver garantier for, at det, der blev bestemt i
direktiv 2008/6/EF, bliver gennemført, herunder beskyttelsen af postarbejdere i alle sektorer.

Vi kræver garanti for universel service. Vi ønsker at se de undersøgelser, som direktivet
kræver, af omkostningerne ved at levere denne universelle postservice eller i det mindste
en dato for deres færdiggørelse. Vi ønsker, at Kommissionen foretager en fuld
konsekvensanalyse af liberaliseringen af postmarkedet og virkningerne heraf på tværs af
sektorer og ikke kun med hensyn til de økonomiske aspekter af postsektoren.

Til slut kunne man spørge, hvorfor denne mundtlige forespørgsel forelægges Parlamentet
lige nu. Desværre ligger svaret i en mistanke – endda mistro – om, at medlemsstaterne, nu
hvor de efter mange år har fået en fuldt liberaliseret postsektor, vil ignorere de sociale
bestemmelser og bestemmelserne om tjeneydelsernes levering, der er fastlagt i direktivet,
og at Kommissionen vil lade dem gøre det.

Det kan vi simpelthen ikke lade ske. Vi er fra Parlamentets side ikke indstillet på at lade den
samme tumult ramme posttjenesterne som den, der har præget jernbanesektoren.
Medlemsstaterne må overholde alle bestemmelser i direktiv 2008/6/EF, og Kommissionen
må opmærksomt sikre, at de gør det.

I modsat fald er det i vores øjne pligtforsømmelse.
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Michel Barnier,    medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand, hr. Simpson, mine damer
og herrer! Jeg har nu været medlem af Kommissionen i syv-otte måneder. De har ofte hørt
mig erklære – også her i Parlamentet under høringen af mig den 13. januar – mit personlige
engagement, som jeg altid har udvist og fortsat vil udvise i at bevare og beskytte offentlige
tjenester og forene det indre marked – som jeg er en af de ansvarlige bag – med EU's borgere.

Det får jeg lejlighed til at gentage, når akten for det indre marked fremlægges i oktober.
Det er i denne sammenhæng, at vi – og De – ønsker at udvikle og bygge videre på dette
indre marked. Det er en chance for beskæftigelsen, eftersom der er reel betydning forbundet
med den menneskelige og sociale dimension og efter min mening med beskyttelsen af
offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen interesse. Derfor besvarer jeg gerne
de spørgsmål, De stiller på vegne af Deres kolleger, hr. Simpson.

Dette meget vigtige projekt med at reformere posttjenesterne har været undervejs i mere
end nogle få måneder. Arbejdet begyndte for længe siden. Markedet vil være fuldstændig
liberaliseret den 1. januar 2011 i 16 medlemsstater, som dækker 95 % af EU's postmængde.
Jeg gentager: Dette er et reformprojekt, der er nøje gennemtænkt. Det er en gradvis reform,
som blev annonceret i 1992 med grønbogen. Desuden er denne reformvilje forankret i
ikke færre end tre direktiver og valideret i mange efterfølgende demokratiske processer.

Jeg vil også gerne påpege, at det tredje og seneste direktiv, som De kender hr. Simpson, af
mange grunde blev vedtaget i 2008 med støtte fra Parlamentet og af et overvældende flertal
i Ministerrådet. 25 medlemsstater stemte for reformen, som derfor er gennemført på en
ret åben måde. Den er ikke blevet gennemført i hemmelighed eller tilfældigt. Den er blevet
gennemført, fordi den opfylder et behov, behovet for at sætte denne i enhver henseende
vægtige sektor i stand til at udvikle sig, forny sig, følge med tiden og blive bedre til at
imødekomme brugernes forventninger, borgernes såvel som virksomhedernes. Hvor
vægtig postsektoren er, ses af dens omsætning på 95 mia. EUR og de 5 mio. direkte eller
indirekte job. Fuldførelsen af dette indre marked, forudsat at det er struktureret og
understøttet, er efter min mening en garanti for innovation, forandringsvilje og derfor også
økonomisk vækst og bedre tjenesteydelser, der i højere grad er tilpasset borgernes behov.

De erhvervsdrivende står over for tydelige udfordringer på grund af udviklingen i den
sociale og økonomiske praksis, men vi er heldige her i EU, at vi længe har forberedt os på
udviklingen i postsektoren ved at gennemføre, hvad jeg mener, er en konsistent, velovervejet
og gradvis reform. Denne sektor udvikler sig hurtigt. Nye teknologier forandrer med rivende
fart måderne, vi kommunikerer på. Det elektroniske erstatningsfænomen vinder frem og
er ganske enkelt resultatet af nye adfærdsmønstre hos europæerne selv. Derudover er der
virkningerne af de forskellige økonomiske og finansielle kriser, som vi oplever.

Hvem kunne med dette i tankerne helt ærligt faktisk mene, at en pludselig og brat udsættelse
af denne proces, som vi nøje har overvåget, er en ønskelig løsning? Ikke Kommissionen,
og det er der mindst tre grunde til. For det første er det at nå målene i grønbogen fra 1992
en at de vigtige måder at trække EU fri af den krise, der påvirker sektoren. Vi har brug for
effektive erhvervsdrivende, der er blandt de bedste i verden, posttjenester af høj kvalitet
og en sund, effektiv lovramme.

For det andet har vi med disse direktiver etableret nogle robuste retlige rammer, der afhænger
af de kompetente nationale lovgivende myndigheder, som vil samarbejde regelmæssigt og
på en meget mere produktiv måde. Liberaliseringen foregår derfor på en kontrolleret måde.
Især vil disse nationale lovgivere få til opgave at sikre, at den universelle service, som jeg
føler et stort ansvar for, faktisk udføres og finansieres ordentligt.

09-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA14



Endelig ville enhver tøven på dette fremskredne tidspunkt i reformprocessen skabe retlig
usikkerhed overalt, hvilket ikke er til gavn for nogen. Det ville ikke alene skade de
nytilkomne på disse postmarkeder, men også alle andre erhvervsdrivende. At udsætte
processen ville i vores øjne kaste sektoren ud i en situation, hvor den bare må sidde og
vente og se, hvad der sker, uden at kunne gøre noget.

Jeg har fuld forståelse for alle de bekymringer, der udtrykkes om beskæftigelsen og
arbejdsvilkårene. Jeg ved, hvor vigtige posttjenesterne er for beskæftigelsen i Europa. Må
jeg mindre om, at det i det tredje direktiv, der giver medlemsstaterne et betydeligt råderum
til at forene liberaliseringen og de sociale krav, hedder – og det er mine eneste reference til
direktivteksten, hr. Simpson – at der skal tages behørige sociale hensyn ved forberedelsen
af liberaliseringen af postmarkederne.

Jeg er enig med hr. Simpson i, at vi har pligt til at sikre, at alle disse krav og alle disse
betingelser er fuldt ud opfyldt. I 2013, når alle EU's medlemsstater har gennemført denne
reform, vil Kommissionen fremlægge en officiel evalueringsrapport for Parlamentet og
Rådet. Der vil blive offentliggjort andre undersøgelser før den. For at vise, hvor vigtige
Deres bekymringer er for mig personligt som kommissær og for formand Barroso, vil jeg
gerne fortælle Dem, at jeg uden at være forpligtet til det har til hensigt at nedsætte en
brugerdialoggruppe i 2011. Denne gruppe af lovgivere er ved at blive sammensat. Ud over
og parallelt med denne gruppe ønsker jeg at nedsætte en brugergruppe, hvor virksomheder,
private brugere, fagforeninger, der spiller en meget vigtig rolle, og også Parlamentet
naturligvis kan sætte sig til det samme bord og drøfte, hvad der sker i felten, høre
beretningen fra evalueringsudvalget og jævnligt – intervallerne er endnu ikke besluttet –
foretage evalueringer og afvikle dialoger for at kontrollere, at de forskellige reformer af
postsektoren bliver gennemført korrekt.

Det er den garanti, jeg kan give, og jeg skal personligt sikre, at brugerdialoggruppen fungerer
ordentligt og åbent.

Markus Ferber,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Som ordfører på det andet og tredje direktiv om posttjenester er jeg naturligvis
særlig glad for, at emnet også er på dagsordenen i indeværende parlamentsperiode, for jeg
tror, det også er vigtigt at vise, hvad vi har nået, siden vi fremlagde grønbogen i 1992, som
kommissæren nævnte.

Det er lykkedes os at forbedre kvaliteten af posttjenesterne overalt i Europa betydeligt. Jeg
kan stadig huske, at jeg for to parlamentsperioder siden her i Parlamentet sagde, at det var
normalt for ferierende at komme hjem før de postkort, som de havde sendt hjem til deres
kære. Den situation er nu ændret. Vi har opnået en betydelig forbedring af kvaliteten af de
grænseoverskridende posttjenester. Vi har opnået en betydelig forbedring i kvaliteten af
posttjenesterne i den enkelte medlemsstat. Med den universelle service, som gælder ens
for hele Europa, har vi enten forbedret posttjenesternes tilgængelighed betydeligt, eller vi
har kunnet opretholde niveauet i områder, hvor tilgængeligheden allerede var god. Det er
også vigtigt, og det blev nævnt af både kommissæren og vores udvalgsformand.

Naturligvis er det vigtigt ved gennemførelsen af det tredje direktiv, ifølge hvilket flertallet
af medlemsstaterne skal have fuldført liberaliseringen pr. 1. januar 2011, at beskytte denne
universelle service på permanent basis. Jeg vil gerne understrege det, der anføres i
spørgsmålet om det samtidige krav – og det var en ufravigelig betingelse for det tredje
direktiv – at det ikke bør resultere i en forringelse af arbejdsvilkårene, men at de bestående
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sociale standarder og beskyttelsesmekanismer fortsat er gældende i medlemsstaterne efter
den 1. januar 2011. Vi vil naturligvis sikre, at det også bliver tilfældet.

Vi har ikke kun den mundtlige forespørgsel i dag, men Kommissionen har også pligt til at
levere rapporter til os. Vi vil læse disse rapporter meget nøje, hr. kommissær, og hvis det
er nødvendigt, vil vi også formulere de rette konklusioner.

Saïd El Khadraoui,    for S&D-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Jeg takker kommissæren for
svaret og for at søge at etablere en dialog blandt brugerne. Imidlertid synes vores gruppe,
at der skal mere til. Som De sikkert ved, har vi altid været kritiske over for postdirektivet.
At forbedre effektiviteten og dynamikken i sektoren er da ganske vist et prisværdigt mål,
men der er to væsentlige elementer, der i mine øjne ikke i tilstrækkelig grad er udviklet
eller garanteret. Det er det sociale aspekt – arbejdsvilkårene – og finansieringen af den
universelle service, som skal opretholdes, i hvert fald ifølge direktivet. Disse to aspekter er
tæt forbundet.

For så vidt angår det sociale aspekt, bemærker vi, at bolden er sparket over på
medlemsstaternes halvdel, men at man stort set ikke udnytter nogen mulighed for at skabe
ensartede spilleregler for de tidligere monopoler og de nye spillere på banen. Det er en stor
fejl, da konkurrencen ikke foregår på grundlag af innovation og innovative koncepter, men
snarere på basis af omkostningsnedskæringer i sektoren, hvor lønomkostningerne udgør
ca. 70 % af produktionsomkostningerne. I praksis ser vi, at postbudene erstattes af folk
med usikre ansættelseskontrakter, lavere løn og mindre sikkerhed. Det er ikke det Europa,
vi ønsker.

Universel service – pligten til at garantere udbringning til hjemmet på alle arbejdsdage,
også i sparsomt befolkede områder – er hidtil blevet finansieret af monopolet. Med andre
ord har store kunder bidraget til den service, der ydes almindelige borgere. I praksis vil
dette system nu skulle erstattes af statsstøtte, og hvad værre er i en meget budgetmæssigt
vanskelig sammenhæng i de kommende år, så der er grund til at frygte, at dette vil blive
truet.

Derfor vil jeg gerne stille kommissæren følgende spørgsmål: Er De enig med mig i, at en
af de vigtigste målsætninger for direktivet, nemlig opnåelse af større social og territorial
sammenhæng, bliver vanskelig at opfylde i denne kontekst? For det andet henviser De til
en 2013-rapport, men kunne De ikke inden for en kortere frist foretage en detaljeret analyse
af medlemsstaternes gennemførelse af direktivet med særlig belysning af de to aspekter,
jeg nævnte, nemlig det sociale aspekt og den universelle service? Og endelig: Hvordan vil
Kommissionen i øvrigt styrke den sociale dialog i sektoren på EU-plan og tage initiativer
til at opnå ensartede spilleregler på det sociale område for alle arbejdstagere i sektoren?

Gesine Meissner,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Vi lever i et Europa, hvor vi
ønsker, at folk skal kunne leve lykkeligt sammen og have adgang til alle områder af livet,
der er vigtige for dem. Som vi meget vel ved, oplever vi demografiske forandringer i Europa.
I fremtiden vil der i mange områder leve færre mennesker, end der gør nu. Ikke desto
mindre ønsker vi, at alle borgere skal have de tjenesteydelser, som de har krav på, og som
de behøver for at kunne komme til orde. Dette inkluderer – meget vigtigt – posttjenesterne,
som skal garanteres ved hjælp af en universel service.

For det første er der spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre leveringen af denne service til
folk i fjerntliggende landdistrikter med få penge på kistebunden og til overkommelige
priser. Vi skal også have folk til at bringe posten ud og til at gøre det til en rimelig løn. Det
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er ikke nogen enkel opgave for medlemsstaterne. Imidlertid har vi besluttet, at det er det,
vi ønsker, og De, hr. kommissær, har sagt, at det store flertal af medlemsstaterne også er
gået med til det. Vi skal nu også gøre det muligt for brugerne at klage. Her kan jeg se et
problem. Det er endnu ikke blevet nævnt. Imidlertid står der i direktivet, at hvis noget går
galt, bør borgerne have et organ, de kan klage til. Det er ikke så let heller at opretholde den
rette infrastruktur i den henseende, særlig hvor der ikke bor ret mange mennesker.

Hr. Barnier, De sagde, at De stadig er ny på posten, og at De i hvert fald vil inddrage alle
aspekter. Jeg tror Dem. Men De må forstå, at vi er ekstremt skeptiske, særlig i Transport-
og Turismeudvalget. Hr. Simpson sagde, at det samme skete i forbindelse med
jernbanepakken, hvis gennemførelse den tidligere Kommission havde ansvaret for at
overvåge – og der blev praktisk taget ikke gennemført noget, og der skete intet. Også på
andre områder er tingene ikke altid skredet fremad på den måde, som vi gerne ville have
dem til. Det ved jeg, fordi jeg også tidligere har været politiker i Tyskland. Der træffes
beslutninger, som er ekstremt gode, og som enhver er enig i, og så er der ingen, der tænker
på at kontrollere, om de gennemføres, og om de gennemføres hurtigt i det europæiske
folks interesse og arbejdstagernes interesse. Det er det, vi ønsker af Dem. Vis os derfor, at
vi kan stole på Dem. Vi vil sætte stor pris på, at det viser sig at være rigtigt.

Isabelle Durant,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg anfægter
naturligvis ikke den demokratiske og åbne karakter af den proces, der førte til vedtagelsen
af disse forskellige direktiver om liberalisering af postmarkedet. Ej heller bestrider jeg, at
det er vigtigt at overvåge gennemførelsen af dem. Men jeg synes nok, at det er lige så
demokratisk og åbent, at man faktisk på et givet tidspunkt evaluerer virkningerne af et
direktiv og af anvendelsen af det. Jeg tror, der er små forskelle på medlemsstaterne, men
jeg tror ikke på, at vi kan tale om at forbedre postservicen eller gøre den mere tilgængelig
for Europas borgere.

De talte om en begrundet og støttende holdning. Jeg mener, det er rimeligt at anføre, at vi
er vidne til en koncentration af private erhvervsdrivende og dermed en slags privat
oligopolvirksomhed snarere end afviklingen af et offentligt monopol og indførelsen af
konkurrence, som det var planlagt. Jeg er ikke sikker på, at det var det tilsigtede resultat.

De talte om at støtte en proces. Hvilken lovgivningspraksis bruges til det? Jeg er glad for,
at der er en gruppe lovgivere, men jeg ville gerne have en klar forståelse af, hvad der udgør
god lovgivningsskik, eftersom der er mange fejl og mangler i systemet.

Vedrørende beskæftigelsen vil jeg endelig gerne slutte mig til min kollega hr. El Khadraoui
i understregningen af, at de nye job, der skabes, er meget usikre job, og at det snarere er
reglen, at der forsvinder job.

Jeg er glad for, at de nedsætter en rundbordsgruppe, så alle berørte parter kan komme i
dialog. Hvis vi lige som De ønsker at forene det indre marked med borgerne, er
liberaliseringen af posttjenesterne virkelig en stiløvelse i at demonstrere, at det er muligt.
Men dette kræver for det første en evaluering af hver enkelt sag med hensyn til de resultater
og de virkninger, der kan ses i praksis i dag. Det er ikke de målsætninger, De eller andre
fastsatte. Det er på tide, at vi evaluerer situationen, før vi kører videre og faktisk skaber en
endnu større kløft mellem Europas borgere og deres postvæsen.

Cornelis de Jong,    for GUE/NGL-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Som De netop sagde, så
udtalte De, da De tiltrådte kommissærposten, at De ville give det indre marked en mere
social dimension, hr. kommissær. Det lægger professor Monti også stærk vægt på i sin
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rapport, og det må man jo hilse velkomment. Men hvordan ser virkeligheden ud? I går, da
hundredvis af postbude demonstrerede uden for denne bygning, fortalte et hollandsk
postbud mig, at hun allerede var 55 år, kun havde arbejdet i postvæsnet i 20 år og derfor
antog, at hun ville blive en af de første, der blev fyret af TNT Post næste år. Det er hun ikke
ene om. TNT Post i Nederlandene fyrer alle sine postbude, simpelthen, fordi det nu skal
konkurrere med konkurrenterne – sit eget datterselskab vel at mærke – der har hyret
midlertidige "fleksible" arbejdstagere til at udbringe posten til en meget lavere løn. Vi taler
om afskedigelse af ca. 15 000 faglærte postbude, som er pålidelige og kan betros vores
post, og som i mange tilfælde har udført dette arbejde i årtier. Hr. kommissær, hvorfor har
De aldrig fået lavet en undersøgelse af den sociale virkning af liberaliseringen af
postmarkedet, eller snarere hvorfor forholder De Parlamentet den undersøgelse, som De
allerede har finansieret, og som kan findes på internettet på pique.at? Liberaliseringen vil
få dramatiske konsekvenser for enhver, der sender eller modtager post. I Nederlandene ser
vi adskillige selskaber bringe post ud et par gange om dagen eller midt om natten og andre
dage slet ikke, postkontorer, der lukker, mere eller mindre alle sammen, og nu den seneste
idé, der skal udvikles i Deres tjenestegrene, i gruppen af lovgivere, som De nævnte, men
ikke hørte Parlamentet om, nemlig indførelsen af ekstra høje takster for folk, der bor på
øer eller i bjergrige egne.

Hr. kommissær, kan De omsider sende os en udtømmende undersøgelse af alle
konsekvenserne af liberaliseringen for postbudene og for postvæsenet som sådan, og kan
De fremlægge et forslag med det samme om at udsætte datoen for påbegyndelsen af
liberaliseringen – det vil sige et moratorium – indtil vi er i besiddelse af disse data? Det ville
give det indre marked en social dimension.

John Bufton,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Da EU beordrede postsektoren åbnet
for konkurrence, ødelagde det en vital britisk tjeneste. I vores suveræne nation blev vores
postkontorer drevet af Royal Mail og var knyttet til nationale opsparingsordninger,
licensudstedelse, socialhjælp og pensionsindbetaling for blot at nævne nogle få.

I 1975 havde vi 25 000 postkontorer. Nu er der mindre end 12 000 tilbage trods en
befolkningseksplosion. Efter at være blevet tvunget til at sælge deres profitskabende
forretning fra, kunne postkontorerne ikke holde åbent uden statsstøtte. Tusinder lukkede
og berøvede dermed lokalsamfundet adgangen til vitale tjenester.

Det hedder i EU's postreform, at der skal være adgang til posttjenester af god kvalitet i hele
EU. Det er nøjagtig, hvad vi havde i Det Forenede Kongerige. Som en konsolideret
virksomhed var servicen effektiv, priserne blev styret, og enhver havde adgang til den. Nu
er sektoren brudt op sammen med folks tillid til den. Det er en skændsel at fratage Det
Forenede Kongerige en effektiv offentlig service blot for at opfylde konkurrenceloven.
Ønsker De at privatisere vores sygesikringsordning også? Det Forenede Kongerige skal
kunne vælge dette direktiv fuldstændig fra.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Mine lykønskninger til hr.
Simpson for at stille de rette spørgsmål. Denne liberaliseringsproces mangler endnu at
bevise, at den kan opfylde målsætningerne om bedre adgang og bedre kvalitet til
overkommelige priser. Hidtil har de traditionelle postvæsner også leveret god kvalitet til
gode priser. Imidlertid må vi også erkende, at de traditionelle posttjenesteleverandører er
blevet moderniseret gennem større omstruktureringer, hvilket har sat dem i stand til at
øge deres effektivitet.
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Efter min mening er det ekstremt vigtigt, at der tages hensyn til forskellige aspekter. Det
er f.eks. helt afgørende, at arbejdsretten stadig overholdes, med andre ord arbejdsvilkår og
lønninger. Dette kan kun kontrolleres gennem de kollektive overenskomster. Det er den
eneste måde at hindre social dumping på.

Den universelle service er blevet nævnte mange gange allerede. Det handler om udbringning
af breve og pakker i hele EU. Jeg forventer, at Kommissionen foretager en undersøgelse af
den universelle service. Endvidere må hvert land opfylde sin pligt til at oprette en uafhængig
tilsynsmyndighed. Ud over de lovmæssige krav skal denne myndighed også overvåge
personalets arbejdsvilkår og behandle kundeklager. For at gøre dette muligt skal en sådan
myndighed have det nødvendige personale.

Da e-mail og køb og salg over internettet bliver mere og mere udbredt, og banker,
forsikringsselskaber og reklamevirksomheder alle bruger den postale infrastruktur, må
denne styrkes på kort sigt. Jeg forventer, at Kommissionen tilvejebringer en
konsekvensanalyse, der også tager hensyn til de sociale aspekter. Jeg lykønsker også
Kommissionen med nedsættelsen af brugergruppen for fagforeninger, kunder og
erhvervsdrivende, som hr. Barnier bekendtgjorde.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Hr. formand! Liberaliseringen af posttjenesterne er
planlagt til 2011. Dog har medlemsstater, som blev optaget i EU efter 2004, og dem med
særlige topografiske forhold mulighed for at udskyde åbningen af deres posttjenester over
for konkurrence indtil 2013.

Imidlertid er det afgørende i postsektoren, at medlemsstaterne sikrer indsamling, sortering,
transport og udbringning af post til alle europæiske borgere, uanset hvor de bor, en gang
om dagen, mindst fem dage om ugen, til den samme pris i hele medlemsstaten i
overensstemmelse med pligten til at yde universel service.

Jeg vil gerne understrege behovet, også i denne krisetid, for, at medlemsstaterne fortsat
kan opretholde en effektiv drift i postnettet med et tilstrækkeligt antal adgangspunkter,
herunder i landdistrikter og sparsomt befolkede områder.

I direktivet om fuldførelsen af det indre marked for EU's posttjenester er det bestemt, at
medlemsstaterne har pligt til at definere deres egne metoder til finansiering af den universelle
service, idet de med direktivet får den tilstrækkelige fleksibilitet. Denne finansiering
bestemmer kvaliteten af posttjenesterne, muligheden for at tilvejebringe anstændige
arbejdsvilkår for postmedarbejderne og garantier for job og ansattes uddannelse og
indtægter.

Jeg mener, at det er absolut afgørende, at Kommissionen inden årets udgang forelægger
os en konsekvensanalyse af posttjenesternes liberalisering i stater, som har færdiggjort
liberaliseringen af denne sektor.

Endelig ønsker jeg at påpege behovet for, at de erhvervsdrivende diversificerer deres
aktiviteter gennem levering af tjenesteydelser, der er egnet til informationssamfundet.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Det indre marked for posttjenester
vil være fuldført i december i år. Mange mennesker bor i landdistrikter – og jeg repræsenterer
mange af dem – og mange, der er ansat i postvæsnet i Irland og i Europa, er virkelig
bekymrede. Postbudene spiller en vital rolle i den irske tilværelse. Jeg vil gerne benytte
denne lejlighed til at takke dem og hylde dem for den rolle, de spiller, og som ofte rækker
ud over, hvad pligten kræver.
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Postvæsnet er jo mere end en økonomisk sektor. Det er en indbygget del af vores sociale
struktur i landdistrikterne, særlig i mit eget land, idet 40 % af befolkningen bor i disse
landdistrikter. Postbudene er en betydelig kilde til social kontakt for mange ældre mennesker
og dem, der bor i isolerede lokalsamfund. Det er derfor helt afgørende, at Kommissionen
sikrer, at forpligtelsen til universel service i henhold til denne lovgivning overholdes til
fulde. Jeg noterer mig kommissærens bemærkning om de nationale lovgiveres forpligtelse.

Kommissionen må garantere, at posten bliver indsamlet fra og udbragt til kunder overalt
i hele EU, herunder landdistrikterne, fem dage om ugen i overensstemmelse med
lovgivningen. Jeg glad for at høre kommissærens bemærkning om brugergruppen, som
naturligvis vil rumme borgere, virksomheder, fagforeninger og Parlamentet.

Vi havde besøg her af en delegation af europæiske postbude for noget tid siden. Jeg mener,
at vi har en forpligtelse til at repræsentere dem og vigtigere endnu at repræsentere borgerne
og sikre, at de får den universelle service, som de havde for mange år siden, længe før den
økonomiske udvikling i EU.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Jeg har desværre indtil videre set meget lidt af den forbedring, som vi bliver lovet
som resultat af denne yderligere fase af liberaliseringsprocessen. Tværtimod indikerer den
feedback, vi som parlamentsmedlemmer får, at situationen forværres. Vi ser allerede en
udtynding af posttjenesten i landdistrikterne. Der er ikke længere garanti for adgang til
posttjenester i landdistrikterne, især i områder med beboelser, der er vanskeligt tilgængelige.

Selv om der skabes flere job, er det ikke fuldtidsjob. Det er ikke muligt at tjene til livets
ophold i disse job, og de kan i bedste fald blot være en ekstraindtægt for en familie. Hvis
den eneste bruger af posttjenester, vi tænker på, imidlertid er reklamebranchen, så er
succesen selvfølgelig allerede hjemme, for der er ingen tvivl om, at denne branche har
forbedret sit forretningsgrundlag. Den universelle service, som faktisk er beregnet til at
garantere en basal service, skal nu betales af medlemsstaterne, som på den anden side er
under et enormt pres, fordi der ikke er plads i budgetterne til at garantere leveringen af
denne tjeneste i landdistrikterne ved hjælp af tilskud. Hr. kommissær, i dette tilfælde er der
blevet taget alt for lidt hensyn til de indirekte konsekvenser på dette område i
konsekvensanalyserne, og det vil føre til en forringelse af forbrugernes og postarbejdernes
situation.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Hr. formand! To faser af liberaliseringen af
posttjenesterne er allerede gennemført. Kommissionen har endnu ikke offentliggjort en
eneste undersøgelse, der udelukkende har omhandlet de sociale vilkår og virkningen for
postarbejderne af liberaliseringen. Mit spørgsmål til Dem, hr. Barnier, er: Hvornår vil denne
undersøgelse omsider blive stillet til rådighed for Parlamentet?

I går hørte vi fra utallige postarbejdere fra flere EU-medlemsstater, at hele arbejdsstyrker
allerede bliver afskediget af de nye postselskaber og genansat på ringere vilkår. Konkurrence
og konkurrencepolitik må ikke foregå på arbejdstagernes bekostning.

Hvis Kommissionen og Parlamentet virkelig ønsker at gøre noget for at bekæmpe fattigdom
og udstødelse i EU, må tredje fase af postliberaliseringen nu standses. Konsekvenserne for
postarbejderne og kvaliteten af den universelle service må først undersøges. Vi opfordrer
derfor til et moratorium om tredje fase af liberaliseringen af posttjenesterne af hensyn til
kunderne og postarbejderne.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – (PL) Hr. formand! Vi drøfter et meget
vigtigt skridt – en vigtig beslutning hen imod liberalisering af posttjenesterne i EU og sund
konkurrence. Direktivet om fuld gennemførelse af det indre marked for posttjenester er
en sådan beslutning. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at direktivet gennemføres korrekt og
rettidigt i alle medlemsstater. Hr. Barniers svar viser klart, at han vil arbejde herpå i tæt
samarbejde med medlemsstaterne. Jeg bifalder i høj grad Kommissionens beslutning om
at udnævne en Gruppe af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Posttjenester, som vil blive
sammensat af de nationale tilsynsmyndigheder på området. Jeg er sikker på, at det vil
bidrage til at konsolidere posttjenesterne. Åbning af postmarkederne i medlemsstaterne
for uafhængige operatører er et andet og yderst vigtigt emne, og alle Kommissionens særlige
foranstaltninger, som vi også har hørt om, gør mig optimistisk. Hensigten med disse
foranstaltninger er, at uafhængige operatører skal kunne operere frit i de enkelte
medlemsstater. Jeg er meget glad for planerne for en permanent overvågning af direktivets
gennemførelse. Der er et enkelt spørgsmål mere, nemlig det forhold, at en europæisk
identitet kræver distinkte symboler. Disse symboler omfatter den fælles mønt, flaget og
hymnen, men tilsvarende ville et andet symbol på den europæiske identitet være momsfri
roaming i EU og et fælles frimærke. Ville det ikke være værd at overveje sådanne
foranstaltninger?

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Fuld
gennemførelse af det indre marked for posttjenester inden udgangen af i år er et vigtigt
skridt, men Kommissionen bør foretage en konsekvensanalyse – som påpeget af nogle af
de foregående talere – af liberaliseringen af postmarkedet for bedre at forstå borgernes
behov.

Hvordan agter Kommissionen at sikre rettighederne for EU-borgere, som bor i svært
tilgængelige områder som f.eks. bjerg- eller landområder, således at de kan modtage post
regelmæssigt, og hvilke instrumenter agter Kommissionen at tage i brug for at sikre, at det
sker?

Desuden mener jeg, at vi ikke bør bruge dette direktiv, som allerede eksisterer, til at
retfærdiggøre social dumping. Det er medlemsstaterne, som skal anvende direktivet, og
de har alle midlerne til det.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Hr. formand! Spørgsmålet om at åbne posttjenesterne for
konkurrence har givet anledning til bekymring i mange medlemsstater over, hvordan man
kan bevare posttjenesternes tilgængelighed og kvalitet.

F.eks. i et stort og tyndt befolket land som Finland er der fare for, at der kun vil være interesse
for konkurrence i de tættest befolkede byområder, hvor der kan høstes en økonomisk
fordel. På den anden side vil omkostningerne ved at levere post i de urentable og tyndt
befolkede områder skulle dækkes af samfundet.

Leveringsomkostningerne i de tyndt befolkede områder er i gennemsnit fire gange højere
end i tætbebyggede områder. I ekstreme tilfælde kan forskellen være helt op til 10 gange
højere. Alligevel har man nu også i Finland åbnet for konkurrence inden for nogle
posttjenester.

I direktivet søger man at sikre tjenesternes standard ved at pålægge forpligtelser på
befordringspligtige virksomheder. Jeg vil gerne høre kommissærens syn på, hvordan et
konkurrenceforhold kan være ægte og på lige vilkår, hvis de krav til ydelsens kvalitet og
standard, der pålægges den befordringspligtige virksomhed, er betydeligt skrappere end
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dem, der pålægges konkurrenterne. Hvordan vil man dække omkostningerne i forbindelse
med befordringspligtydelsen?

I direktivet foreslås der flere finansieringsmuligheder, hvoraf den enkleste er at finansiere
tab via skatter. I lyset af de offentlige finansers aktuelle tilstand vil det imidlertid nok ikke
blive betragtet som et fornuftigt træk. Situationen i Finland truer med at blive intet mindre
end absurd. Den befordringspligtige virksomhed dér er en rentabel, statsejet virksomhed,
hvis årlige overskud på ca. 100 mio. EUR, ville blive konverteret til en statslig budgetudgift
på stort set det samme beløb, således at nogle få virksomheder ville være i stand til at få et
overskud på de lukrative markeder i de store og mindre byer. Det kunne blive meget svært
at bortforklare over for skatteyderne.

Endelig vil jeg gerne spørge kommissæren, om det inden for rammerne af dette direktiv
vil være muligt at lovgive nationalt om f.eks. en takst for at levere posttjenester, en takst,
som alle operatører i sektoren skal betale for at garantere, at tjenesterne ydes upartisk og
også i urentable områder.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Hr. formand! Posttjenesterne er et altafgørende
kommunikationsmiddel. De spiller en vigtig rolle for konkurrencedygtigheden og for den
sociale, økonomiske og territoriale samhørighed. Derfor er det uacceptabelt, hvis de, der
bor i landdistrikter, ikke får adgang til tjenester af samme kvalitet som andre mennesker.
De ringest stillede eller mest isolerede befolkningsgrupper har ret til kvalitet i
posttjenesterne. Der er sket en nedgang i antallet af postindleveringssteder i landdistrikterne,
og kvaliteten af tjenesterne er forringet i Portugal og andre medlemsstater. Kvaliteten af
disse tjenester skal forbedres eller opretholdes, aldrig forringes.

Vi skal også forhindre, at anvendelse af EU-lovgivning påvirker postarbejdernes
arbejdsforhold og lønninger negativt. Vi kan ikke acceptere, at de, der konkurrerer om at
blive tjenesteydere, selv kun vil tage de fede opgaver og levner de magre til alle andre. Jeg
refererer her f.eks. til dem, som kun ønsker at levere ydelser i områder, hvor distributionen
er rentabel, dvs. områder med stor befolkningstæthed.

Det er derfor nødvendigt, at Kommissionen finder løsninger, så de problemer, jeg lige har
nævnt, undgås, idet den bestræber sig yderligere på at sikre, at lovgivningen på området
overholdes og om nødvendigt forbedres.

Sophie Auconie (PPE).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I
vores moderne samfund er effektive kommunikationstjenester afgørende for både vores
virksomheders eksistens og EU-borgernes liv som helhed.

På den baggrund er åbningen af postmarkedet en klar udfordring for denne sektor på et
tidspunkt, hvor den teknologiske udvikling og den økonomiske krise har svækket de
virksomheder, der igennem tiden har transporteret postforsendelser.

I lighed med mange af mine kolleger ligger den økonomiske og sociale samhørighed såvel
som den territoriale samhørighed mig meget på sinde, og disse posttjenester er i bund og
grund en del heraf. Som næstformand i den tværpolitiske gruppe om posttjenester er jeg
bevidst om den frygt, der hersker med hensyn til fremtiden for tjenester af generel
økonomisk interesse. I går demonstrerede omkring 100 postarbejdere faktisk i Strasbourg.

Efter min mening er det afgørende vigtigt at sikre, at postmarkedet ikke åbnes på bekostning
af arbejdsforhold og ydelsernes kvalitet. Målet med 2008-direktivet er at garantere
kvalitetsydelser til konkurrencedygtige priser og at skabe job. For at nå dette mål skal
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lovgivningen anvendes i mindste detalje, særligt hvad angår befordringspligt. Desuden skal
leverandører af posttjenester udvikle deres virksomheder ved at sprede deres aktiviteter
og samtidig deres indtægtskilder.

Vi regner med Kommissionens årvågenhed, og at den nøje følger udviklingen i denne
økonomiske sektor, hr. kommissær. De har med held gennemført en større strukturreform
inden for koordinering af den monetære politik, inden for finansielt tilsyn. Jeg er sikker
på, at De vil kunne få hver og én af os med, så vi kan komme videre med denne vigtige
reform.

Formanden.   – Det er nu tid til catch-the-eye-proceduren.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Hr. formand! December 2010 er en vigtig milepæl for
oprettelse af et fælles marked for posttjenesterne i EU-landene, som åbner for alle
leverandører af posttjenester og derved øger konkurrencen i denne sektor. EU har været i
gang med fornyelser i sektoren siden 1992, med det nyeste direktiv i 2008. Jeg betragter
det som et meget vigtigt skridt i lyset af den magtfulde monopolstatus på de nationale
postmarkeder i de fleste medlemsstater, en status, som medfører stadigt stigende priser
for posttjenester, og som er til ugunst for især forbrugerne.

Jeg går helt ind for en liberalisering og privatisering af postmarkedet i EU og for at bryde
statsmonopolerne. Det vil medføre ikke blot lavere priser, men også en bedre kvalitet i
posttjenesterne for den almindelige forbruger med forhåbentlig mindst mulig indvirkning
på beskæftigelsen.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! I juni stillede jeg selv
Kommissionen et spørgsmål om den negative virkning af en liberalisering af offentlige
tjenester for forbrugerne, idet jeg understregede, at talrige undersøgelser har afdækket
alvorlige mangler, i særlig grad inden for posttjenesterne, som f.eks. prisforhøjelser, forringet
kvalitet i ydelserne og mangel på gennemsigtighed.

Jeg beder endnu en gang indtrængende Kommissionen om at analysere ikke blot elmarkedet,
som den gjorde i begyndelsen af 2010, men også posttjenesterne for at fastslå, i hvilket
omfang forbrugerne rent faktisk får gavn af et frit marked i henseende til valgfrihed, pris
og kvalitet. Jeg vil også indtrængende bede den om at analysere kvaliteten af arbejdet i
posttjenesterne. Jeg spørger om dette, fordi tidspunktet for at komme med fine erklæringer
om fordelene ved liberalisering er overstået. Tiden er nu inde til at foretage vurderinger på
basis af faktiske kendsgerninger, før der tages yderligere skridt, så de fejltagelser, der er
gjort i de andre liberaliserede sektorer, ikke gentages i sektoren for posttjenester.

Jeg har taget oprettelsen af brugerdialoggruppen ad notam, men som hr. El Khadraoui
sagde før mig, er der brug for større fremskridt. Vi forventer mere af Dem, hr. kommissær.
Kommission må høre op med denne risikable fremfærd.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Kommissæren fortalte os, at medlemsstaterne
får et spillerum, når de gennemfører direktivet, for at de kan overholde de sociale krav,
men jeg beder Dem om som kommissær at sørge for, at disse sociale krav respekteres fuldt
ud.

I går i Parlamentet stemte vi retningslinjerne for beskæftigelse igennem, og vi opfordrede
til at gøre et ordentligt stykke arbejde. Alligevel mistes der ordentlige job i posttjenesterne
overalt i Europa. De erstattes af usikre, lavtlønnede job, og vi ved, at det er liberaliseringen
af posttjenesterne, der kører den dagsorden. Der er en reel bekymring blandt borgerne og

23Europa-Parlamentets forhandlingerDA09-09-2010



postarbejderne om tabet af job, og jeg synes ikke, vi i Parlamentet og Kommissionen fortsat
kan ignorere den kendsgerning.

Som repræsentant for en i overvejende grad landbrugsdomineret valgkreds har jeg modtaget
mange forespørgsler om forpligtelsen til at sikre afhentning og levering af postforsendelser
fem dage om ugen. Igen, De har et ansvar på dette område.

Endelig er jeg enig med mange af de andre talere i, at vi bestemt har brug for et moratorium
for en fuld gennemførelse af dette direktiv. I mellemtiden...

(Formanden afbrød taleren)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand, hr. kommissær! Overalt i Europa er folk
og arbejdere i sektoren enige om en ubestridelig kendsgerning, nemlig at liberaliseringen
af posttjenesterne i modstrid med det, der er blevet og bliver erklæret af dem, som har
fremmet og fremmer den, har medført en betydelig forringelse i de leverede ydelser og et
angreb uden sidestykke på arbejdernes rettigheder i sektoren.

Som i andre sektorer fører liberalisering til privatisering, og dette ville blive et monopol
på europæisk plan. Konsekvenserne er synlige selv i lande, hvor processen er endnu mere
bagud, og omfatter reduceret geografisk dækning og distributionsfrekvens, højere priser
og social og arbejdsmæssig dumping. Af disse grunde går arbejdere og folk sammen i en
fælles kamp mod privatisering og ødelæggelse af denne væsentlige offentlige tjeneste. Vi
vil gerne gøre honnør for dem, anerkende deres eksempel og understrege betydningen af
deres kamp. Kommissionen bør ofre dem mere opmærksomhed.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg har lige deltaget i
forhandlingen om bedre lovgivning. Liberalisering af postmarkedet er et eksempel på en
sag, hvor mange af de negative følger ikke ville være opstået, hvis der – som det før blev
fremlagt i betænkningen om bedre lovgivning – var blevet foretaget en uafhængig og
pålidelig konsekvensanalyse.

Kommissionen har ikke offentliggjort én eneste undersøgelse, der kun omhandler sociale
forhold og virkningerne af en liberalisering af postmarkedet. Kommissionen støtter blot
de nationale lovgivende myndigheder for at garantere en ren og uforfalsket konkurrence.
De er klar over konsekvenserne heraf, nemlig ustabile leverancer, dårligt betalte arbejdere
med ringe kvalifikationer, levering nu kun tre dage om ugen, forskellige priser i forskellige
regioner. Jeg har derfor et personligt spørgsmål til Dem, hr. kommissær. Får det ikke Deres
hjerte til at bløde at se La Poste i Frankrig blive privatiseret mod virksomhedsledelsens,
fagforeningernes og den almindelige befolknings vilje?

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Hr. formand, hr. kommissær. I de lande, der er gået
foran i liberaliseringen, f.eks. Finland, Det Forenede Kongerige og Tyskland, har der været
en række underskud, konkurser hos operatører og massive tab af job uden klare, sociale
alternativer.

Det tredje postdirektiv blev vedtaget ud fra tre afgørende betingelser. Den første er, at
posttjenesternes befordringspligt skal garanteres i hele territoriet, til samme pris og mindst
fem dage om ugen som garanti for den sociale og territoriale samhørighed. Den anden er,
at der skal ske en vurdering og overvågning af den sociale effekt og jobkvaliteten, da
konkurrence ikke kan baseres på social dumping, og derfor opfordrer vi indtrængende hr.
Barnier til at bevise for os, at direktivet har haft de virkninger, Parlamentet har krævet. Den
sidste betingelse er brugernes rettigheder, som ikke er de basale rettigheder, men de
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rettigheder, vi lovede dem i forbindelse med den nye æra, nemlig information om
indleveringssteder, de nye posttjenesters kapacitet, klageadgang...

(Formanden afbrød taleren)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Hr. formand, kommissær Barnier, mine damer og herrer! Det
at gå fra posttjenester, der drives af de individuelle stater, til en posttjeneste for hele Europa
er et initiativ, som vil styrke de forskellige regioner, og jeg bakker op om det.

Ikke desto mindre vil jeg gerne opfordre til, at der foretages en omhyggelig vurdering af
omkostninger, tidsrammer og faktiske fordele. Vi bør sikre, at post bringes ud omgående,
idet vi tager hensyn til landbrugs- og landområder. Netværk, der forbinder de forskellige
lande og regioner, bør styrkes. Vi skal sørge for stabil beskæftigelse, ikke usikre job, og
udskyde pensioneringer. Omkostningerne til posttjenesten må ikke stige, og vi har brug
for...

(Formanden afbrød taleren)

Formanden.   – Jeg er forbavset over, at spørgeren ikke i henhold til forretningsordenen
har et særligt tidspunkt til at svare og er nødt til at benytte sig af catch-the-eye-proceduren.

Med min fortolkning af formandens ledelsesrolle vil jeg derfor give Dem, hr. Simpson, to
minutter til at svare på alle de taler, der er fremført.

Brian Simpson,    spørger. − (EN) Hr. formand! Jeg tror, det viser, hvor vigtigt dette emne
er for Parlamentet, at mange mennesker har villet deltage i catch-the-eye-forhandlingen,
og det er, hvad jeg ønsker at påpege over for kommissæren.

Jeg har hørt kommissærens svar, og i nogle henseender er jeg behageligt overrasket over,
hvad jeg har hørt. I Parlamentet er man dog dybt bekymret over, at der med en liberalisering
af posttjenesterne, og på liberaliseringens og privatiseringens alter, i nogle spørgsmål vil
ske en udvanding af de sociale betingelser og arbejdernes betingelser såvel som af de
betingelser for ydelserne, der er indeholdt i befordringspligten.

Jeg mener derfor, det er relevant, at vi gør ham det klart, og jeg håber, han vil vende tilbage
til dette i sit svar.

Det andet punkt, jeg ønsker at berøre, går på talsmanden fra EFD-Gruppen i relation til
Det Forenede Kongerige, og at han gav denne liberaliseringsproces skylden for lukningen
af postfilialer i Det Forenede Kongerige.

Den løgn skal vi ramme en tyk pæl igennem. Lukningen af postfilialer i Det Forenede
Kongerige blev besluttet af Det Forenede Kongerige. Beslutningen blev til på baggrund af,
at den britiske regering reducerede sin støtte til postfilialerne og ændrede sine udbetalinger
af udbytte til direkte betalinger. Sammen med nedskæringer i Royal Mail var det en af
hovedårsagerne til, at postfilialer lukkede i Det Forenede Kongerige.

Endelig er tanken om, at Det Forenede Kongerige skulle stå udenfor, noget af det mest
vanvittigt morsomme, jeg har hørt i mit liv, hvad angår posttjenester. Hvorfor? Den mest
Hezbollah-agtige, proliberale og "lad os komme i gang med det hurtigere end nogen anden
regering" regering i EU med hensyn til liberalisering var Det Forenede Kongeriges egen
regering, fra Thatcher til Major til Blair...

(Formanden afbrød taleren).
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Michel Barnier,    medlem af Kommissionen. − (FR) Hr. formand, mine damer og herrer!
Denne forhandling er meget væsentlig, og jeg er Dem taknemmelig, hr. Simpson, for at
have taget initiativ til den.

Jeg vil gerne fremføre to eller tre punkter, før jeg svarer lidt mere indgående.

Som jeg sagde tidligere, og som alle objektivt burde anerkende, er denne reform, denne
kontrollerede liberalisering af posttjenesterne for det første ikke blevet gennemført
hemmeligt, forhastet eller tilfældigt. Den er blevet gennemført i overensstemmelse med
lovlige, demokratiske processer og med støtte fra alle regeringerne. Mange iblandt Dem
har spillet en meget vigtig rolle herunder. De, hr. Simpson, er én af dem, hr. Ferber er en
anden, og jeg kunne nævne mange andre navne herudover.

Hertil er vi nået i dag. Det er en gradvis reform. Som min tjeneste har meddelt mig, har der
været omkring 20 sektorstudier. Der har ikke været tale om forjagethed eller
hemmelighedsfuldhed, hr. de Jong. Der har heller ikke været tale om nogen risikabel
fremfærd, hr. Tarabella. Tingene bliver gjort gradvist og trinvist. Det er det første punkt.

Mit andet punkt er, at jeg ved, hvad der står skrevet i traktaterne og i teksterne. Fru Auconie
nævnte et meget væsentligt begreb, nemlig territorial samhørighed. Som én af forfatterne
bag den gamle forfatning og den nye Lissabontraktat – jeg var dengang EU-kommissær
for reform af institutionerne – kæmpede jeg for at få ordene "territorial samhørighed"
inkluderet i traktaten. Det var ikke let. Det er ord, der betyder noget, ligesom der i
Lissabontraktaten er nye ord om sikkerhed og beskyttelse af offentlige tjenester.

Det er ord, som jeg tillægger en betydning ud over min personlige overbevisning, og jeg
vil gerne beskrive den i én sætning. Jeg mener ikke, at EU kan opsummeres som et stort
frihandelsområde. EU er ikke kun det indre marked. Det er et fælles område for økonomisk,
socialt og menneskeligt liv. Jeg vendte netop tilbage til Kommissionen med den faste
overbevisning. Det vil underbygge det arbejde, jeg gør i de fem år, jeg har den ære at udfylde
denne rolle. Det er, hvad traktaten indeholder. Jeg har ikke glemt det, og om nødvendigt
vil jeg huske alle dem, der har glemt det, på det.

Og så er der teksterne i direktiverne. Oprigtig talt tror jeg ikke – og det har jeg sagt til fru
Wils og andre – at et moratorium eller en pludselig suspension af denne proces ville hjælpe
på tingene. Efter min mening ville det skabe usikkerhed, hvilket ville være til skade for
virksomhederne og brugerne, og alt i alt ville det være uansvarligt. Når det er sagt, når vi
således har bekræftet, at processen vil gå i gang, så har vi ikke desto mindre en forpligtelse
til at tjekke, at den bliver igangsat på en ordentlig måde og i overensstemmelse med det,
der står skrevet i direktivteksterne og i EU-traktaten.

Fru Bach og fru Auconie nævnte befordringspligten. Der er nogle væsentlige ord i teksterne,
som er beregnet på at styrke befordringspligtydelsen. Der er mange mekanismer til sikring
af denne ydelse, og vi skal kontrollere, at de bliver anvendt. Det gælder for
kompensationsfonden, for udpegninger i relation til offentlige kontrakter og for andre
instrumenter. Disse ord har jeg heller ikke glemt.

Inklusion af arbejdsforhold er også fastlagt som et afgørende krav, der skal tages i
betragtning ved autorisering eller godkendelse af postoperatører. Hvad angår social
beskyttelse – hr. de Jong, fru Durant og fru Serracchiani rejste dette spørgsmål – står det
klart i det tredje postdirektiv, at medlemsstaterne har adgang til instrumenter i
arbejdslovgivningen, så enhver form for social dumping kan forhindres, og det er disse
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medlemsstaters ansvar at respektere nærhedsprincippet og finde den bedste måde at
garantere dette rette niveau for beskæftigelse og social beskyttelse.

Jeg kunne nævne talrige andre eksempler på sætninger og ord, der alle indeholder krav til
medlemsstaterne, virksomhederne og Kommissionen, under Parlamentets og Rådets
overvågning.

Jeg vil også gerne sige et par ord om et emne, der berører mig personligt, idet jeg igennem
20 år har været valgt som repræsentant for et meget bjergrigt landdistrikt, og vi ved, hvor
vigtige de offentlige tjenester er for de mest isolerede og svageste mennesker, som bor i
sådanne distrikter. Hr. Gallagher, hr. Fernandes, fru Auconie og fru Harkin har lige rejst
dette spørgsmål. Hvad angår landdistrikter, vil jeg gerne påpege, at hvis medlemsstaterne
ikke lever op til visse minimumskrav, vil Kommissionen bruge alle de til rådighed stående
instrumenter for at sikre, at staterne sørger for disse grundlæggende posttjenester, særligt
i landdistrikter, med henblik på gennemførelse af den territoriale samhørighed.

Jeg anerkender, at vi har brug for at skabe fremgang, uden risikabel fremfærd, men vi er
afgjort nødt til at sikre, at bestemmelserne i teksterne og i traktaten respekteres. Derfor
skal der gøres god brug af vurderings-, undersøgelses-, rapporterings- og om nødvendigt
korrektionsfaserne, hr. formand. Hr. El Khadraoui, fru Ticău og fru Wils nævnte de første
undersøgelser. Jeg kan bekræfte, at vi vil foretage en første undersøgelse i år – i slutningen
af året, hr. El Khadraoui – som vil betyde, at alle involverede parter får en analyse af de
seneste udviklinger på postmarkederne, og som også vil dække de seneste udviklinger
inden for beskæftigelsen.

Vi holder ikke med det, idet vi skal forelægge en officiel rapport for Parlamentet og Rådet
i 2013, når hele direktivet bliver gennemført af alle medlemsstaterne. Derudover er der
denne brugerdialoggruppe, som De deltager i sammen med fagforeninger, virksomheder
og brugerne selv. Gruppen vil høre Gruppen af Tilsynsmyndigheder og undersøge de
konsekvensanalyser, Kommissionen leverer.

Afslutningsvis – og her henvender jeg mig til fru Thun und Hohenstein, fru Durant og
andre – er jeg lige så forpligtet som De på at sikre, at disse direktiver gennemføres korrekt,
uden at borgere og brugere straffes. Jeg vil være lige så forpligtet som De på at sikre, at
konsekvensanalyserne er objektive, præcise og ærlige. Og siden jeg taler om oprigtighed,
vil jeg desuden gentage, hvad hr. Simpson sagde, nemlig at vi skal være fair over for Europa.
De undersøgelser og den omtale, vi vil skabe om dem, og de drøftelser, vi vil give anledning
til om drøftelserne – især inden for denne brugerdialoggruppe – er derfor vigtige. Jeg
forpligter mig til at sørge for, at vi er fair over for EU og i forhold til de beslutninger, vi
sammen har truffet.

Når vi taler om job inden for posttjenesterne, når vi taler om distributionskvaliteten, når
vi taler om territorial samhørighed, når vi taler om social beskyttelse, hvilken indvirkning
har EU-beslutninger så? Hvilken indvirkning har de beslutninger, der træffes af
virksomheder? Hvilken indvirkning har de politiske beslutninger, regeringer træffer? Vi
skal fortælle, hvem der er ansvarlig for hvad og ikke gøre EU ansvarlig for alt, der sker på
området.

Også derfor ønsker jeg at se denne forhandling og vurderingsarbejdet ført til ende, og
derfor vil jeg personligt føre tilsyn med oprettelsen af brugerdialoggruppen, fru Durant.
Det vil jeg gøre for at vise Kommissionens oprigtighed og formål på området, som gælder
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det almindelige økonomiske og sociale liv og følgelig er centralt for dette indre marked.
Det er et område, hvor jeg er forpligtet, og hvor jeg er én af de ansvarlige.

Formanden.   − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen vil finde sted om 10 minutter.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Tidsfristen for at gennemføre det indre marked
for posttjenesterne nærmer sig. Uanset i hvor høj grad der med dette direktiv skabes
yderligere konkurrence i små og store byer, er der ikke tvivl om, at den service, der ydes i
landdistrikter, vil blive alvorligt forringet. 40 % af den irske befolkning bor på landet, og
det er altafgørende, at der er en posttjeneste for den del, der bor i udkantsområder.
Posttjenester i sådanne områder er ofte urentable.

Hvordan vil Kommissionen sikre, at altafgørende ydelser til små og fjerntliggende samfund
ikke indstilles, og at post fortsat vil blive afhentet og leveret i udkantsområder i
overensstemmelse med befordringsforpligtelsen? Eftersom leverancer mellem virksomheder
og posttjenester i små og store byer er det, der er mest rentabelt, hvad kan der så gøres for
at sikre, at nye foretagender ikke forsømmer kunder og ydelser i udkantsområder eller
urentable områder? Dette direktiv kan måske få en betydelig social effekt for visse samfund
og postarbejdere. Disse spørgsmål skal tackles, før direktivet gennemføres.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) EU's styrke ligger i enheden. EU er verdens førende
region, der nu har fungeret efter definerede principper i over 50 år. Vi er stærke, fordi vi
er forenet og har vist solidaritet. De store medlemsstater i Unionen har respekteret de små
staters interesser, og de økonomisk mere magtfulde stater har støttet de økonomisk svagere
stater. Vi må ikke fravige disse principper på vores vej frem. Frankrigs intention om at
sælge Mistral-krigsskibe til Rusland, der for to år siden angreb Georgien, en partnerstat i
forhold til EU og NATO, har affødt indignation blandt befolkningerne i adskillige
medlemsstater. Jeg ønsker ikke at betvivle Frankrigs ret til at lave en sådan handel. Ikke
desto mindre opfordrer jeg Frankrig til at rette sig efter de EU- og NATO-principper, landet
førhen har efterlevet, og som jeg er overbevist om, at det også vil efterleve fremover. Denne
handel vækker bekymring hos Frankrigs partnere i NATO og EU, der altid har efterlevet
principperne om gensidig solidaritet. På kort sigt kan denne handel meget vel være
økonomisk fordelagtig, men på lang sigt kan den måske medvirke til at forringe sikkerheden
i EU og forværre relationerne mellem nogle medlemsstater, hvilket vil svække os. En partners
synspunkt må ikke ignoreres, især ikke, når det drejer sig om så vigtigt et spørgsmål som
den militære sikkerhed i EU-medlemsstaterne. Vi må ikke lade andre lande svække vores
enhed med handler af denne art. Vi må ikke glemme, at vores nærmeste venner og allierede
ikke findes mod øst, men inden for Unionen. Lad os fortsat rette os efter de principper, vi
indtil nu har rettet os efter. Hvis vi forbliver en enhed, vil vi forblive stærke.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne begynde med
Polen, som befinder sig i en privilegeret situation, idet man har givet det en overgangsperiode
på to år. Jeg gør opmærksom på dette forhold, fordi vi på den måde har fået mulighed for
at forbedre visse løsninger og mekanismer, der anvendes i de andre medlemsstater. Det
skal påpeges, at breve op til 50 g – og rigtig mange breve af den art sendes pr. post – vil
blive helt igennem privatiseret, selvom disse breve ofte er af officiel eller juridisk karakter
og sendes i regi af statslige ansvarsområder. Man må derfor spørge, hvordan Kommissionen
agter at overtale medlemsstaterne, så de som et led i liberaliseringen gør det muligt at lade
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forskellige operatører tilbyde ydelser, der er så vigtige, samtidig med at de opretholder
stabilitet og sikkerhed for stat og borgere. Den blotte omtale af spørgsmålet om tilstrækkelig
social beskyttelse fremkalder også betydelig bekymring.

Virksomheder, der driver posttjenester, er sædvanligvis enorme selskaber med mange
ansatte. Vil en aggressiv prispolitik og den deraf følgende udgiftsbesparende politik ikke
medføre en klar nedgang i antallet af medarbejdere? Når man ser på det blot ud fra et
spørgsmål om kvalitet af ydelserne, opstår der imidlertid tvivl, om prisfaktoren ikke vil
forårsage en forringelse af standarderne. Hvordan posttjenesterne drives afhænger også af
de steder, hvor post kan sendes og indsamles, hvor mange af disse faciliteter der findes, og
hvordan deres tilgængelighed er. Hvad angår store byområder, er jeg ikke bekymret. Men
små byer og især landdistrikter kan næsten blive fuldstændig frarøvet deres adgang til
posttjenester.

Jutta Steinruck (S&D),    skriftlig. – (DE) Erfaringerne fra de lande, hvor der allerede er
sket en liberalisering, viser, at en liberalisering af posttjenesterne er en nedadgående spiral.
Konkurrence må ikke spilles ud på bekostning af arbejdere, med andre ord på grundlag af
løn- og arbejdsvilkår. Vi skal bibeholde job af høj kvalitet i EU's posttjeneste, for det er den
eneste måde, vi vil kunne garantere befordringspligten for alle. Posttjenester skal være lige
tilgængelige for alle, uanset hvor de bor – det skal være en grundlæggende rettighed.

Det er Kommissionens opgave at beskytte borgerne i EU mod social dumping og at
opretholde arbejdsstandarderne. Indtil nu har man dog intet gjort. Åbning af EU's markeder
må ikke gå hånd i hånd med afskaffelse af rettighederne om social beskyttelse. Vi afviser
konkurrencen mellem medlemsstaternes sociale systemer. Jeg kræver et moratorium, indtil
den sociale effekt er blevet undersøgt, de sociale forhold er sikre på hele postmarkedet,
finansieringen af befordringspligten er sikret, og indtil der er fundet en måde, hvorpå
konkurrencen kan baseres på kvalitet og fornyelse på markedet. Medlemsstaterne skal give
lovgivningsmæssige garantier for fuld adgang til posttjenester.

(Mødet blev hævet kl. 11.50 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

4. Meddelelse fra formanden

Formanden. −   Kære kolleger! Jeg har en bedrøvelig nyhed til Dem. Jeg ønsker at sige et
par ord.

Angelo Vassallo, 57 år, borgmester i Pollica i Campania-regionen i Italien, blev myrdet
sidste søndag aften af Camorraen, da han var på vej hjem. Han var bedre kendt som
"miljøborgmesteren" på grund af sit store arbejde for at forbedre naturmiljøet i sin region.

Hr. Vassallo kæmpede stedse mod den organiserede kriminalitets infiltration af sin
kommune. Han havde en fantastisk menneskelig tilgang i forhold til sine borgere. Vi skal
ikke undervurdere den organiserede kriminalitets rolle i nogle af vores medlemsstater. Vi
bør stå solidarisk sammen for at udrydde dette djævelskab i vores samfund, så Angelo
Vassallos død ikke vil have været forgæves.

Jeg vil bede Dem rejse Dem for at ære ham med et minuts stilhed.
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FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

5. Afstemningstid

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Hr. formand! Om 48 timer, når millioner af muslimer stadig
fejrer Eid, og verden mindes terrorugerningen den 11. september, er der planlagt en samtidig
koranafbrænding i Florida i USA. Denne handling er blevet fordømt af den amerikanske
regering og Vatikanet. Jeg håber, Parlamentet vil gøre det samme.

(Bifald)

Denne ekstreme koranafbrændings-handling er kun én mands og hans tilhængeres handling.
Hans handlinger bør ikke identificeres med Vesten eller kristendommen. Muslimer over
hele verden skal have at vide, at præsten ikke vil opnå noget med denne koranafbrænding.
Han er blevet isoleret i sit land og af sin religion. Kun i kraft af en reaktion kan der opnås
en form for pervers bedrift.

(Vedvarende bifald)

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Uanset det positive ved hr. Karims
bemærkninger kan jeg ikke se, hvordan det var en bemærkning til forretningsordenen.
Hvis enhver anden havde rejst sig for at komme med en erklæring, ville De have spurgt
vedkommende, ifølge hvilken artikel han eller hun talte. Vil De venligst fortælle mig,
hvordan det kunne være en bemærkning til forretningsordenen?

Formanden. −   Hr. Batten, det var en bemærkning til forretningsordenen, en oplysning
til Parlamentet.

5.1. Bedre lovgivning (A7-0215/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
(afstemning)

5.2. Romaernes situation i Europa (afstemning)

– Efter afstemningen om punkt 8:

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte følgende
ændringsforslag som et nyt punkt 9a. Jeg læser det: "mener, at romaernes situation i Europa
på ingen måde kan påvirke hverken den forestående optagelse af Rumænien og Bulgarien
i Schengen-området eller borgernes rettigheder i de to lande". Jeg håber, Parlamentet kan
støtte dette ændringsforslag.

– Efter afstemningen:

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Jeg bemærker, at der var et stort antal personer,
der holdt bannere op i vejret. Så vidt jeg forstår, er det imod reglerne, men De sagde ikke
noget om det. Hvis de kan holde deres banner op, må jeg så holde mit op? Der står "Sig nej
til EU" på det.

(Bifald fra EFD-Gruppen)

Kan vi venligst få ét sæt regler, der gælder for alle? Er det muligt?
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Formanden. −   Jeg tror, De har gjort Deres holdning klar. Alle ved og har bemærket, at
De siger nej til EU.

5.3. Langtidspleje af ældre (afstemning)

5.4. Jordanflodens tilstand, herunder navnlig området omkring Jordanflodens nedre
løb (afstemning)

6. Manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i
forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA) – Et europæisk år for
bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlige erklæringer): se protokollen

Formanden. −   Kolleger! Før De går, har jeg stadig to meddelelser. Teksten er på tjekkisk,
så jeg vil læse det på tjekkisk.

Formanden. −   Skriftlig erklæring (artikel 142) 0012/2010 afgivet af Françoise Castex,
Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis om manglen på en gennemsigtig
procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen
(ACTA), underskrevet af et flertal blandt alle Parlamentets medlemmer.

I overensstemmelse med artikel 123 i forretningsordenen vil den skriftlige erklæring blive
fremsendt til alle dens modtagere og offentliggjort som tekst vedtaget i denne mødeperiode.
Navnene på underskriverne vil blive offentliggjort i mødereferatet.

Skriftlig erklæring (artikel 142) 0020/2010 afgivet af Marc Tarabella, Barbara Matera,
Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo og Antonyia Parvanova om erklæring af et europæisk
år for bekæmpelse af vold mod kvinder blev underskrevet af et flertal blandt alle
Parlamentets medlemmer.

I overensstemmelse med artikel 123 i forretningsordenen vil den skriftlige erklæring blive
fremsendt til alle dens modtagere og offentliggjort som tekst vedtaget i denne mødeperiode.
Navnene på underskriverne vil blive offentliggjort i mødereferatet.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). -    (PT) Hr. formand! Jeg ønsker blot at bifalde, at de af mine
kolleger, der har gjort det, satte deres navne på anmodningen om at skabe et europæisk år
for bekæmpelse af vold mod kvinder. Vi finder det meget vigtigt, og vi håber, at
Kommissionen vil tage denne erklæring op til overvejelse. Tak til alle, der har deltaget.

Formanden. −   Kolleger! Vi kommer nu til stemmeforklaringerne. De af Dem, der ikke
ønsker at forklare Deres stemme, bedes forlade Parlamentet stille og roligt, så vi kan fortsætte
med forklaringerne.

7. Stemmeforklaringer

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Hr. formand! (…) et skridt hen imod en større forståelse
fra EU-borgernes side af de tekster, vi vedtager. Der er stadig meget, der skal gøres, men
det er vigtigt, at vi fortfarende tager disse skridt.

Vi skal helt klart finde en måde at afbalancere de to forskellige retssystemer, nemlig det
angelsaksiske system og det kontinentale system, der er baseret på romersk lovgivning.
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Afsnittet om konsekvensanalyse er dog også vigtigt. Det er et afgørende afsnit, som også
skal afspejles i de nationale lovgivninger. I den henseende skal jeg påpege, at de i betydelig
grad er ufuldkomne. Det er vigtigt at tage fat på dette spørgsmål igen, og jeg tror, vi gør
det inden længe.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! En enkel og klar lovgivning, som folk kan forstå,
er yderst vigtigt for folks accept af EU. En sund lovgivning er imidlertid også særdeles vigtig
for EU's funktion. En forenkling af lovgivningsprocessen i EU bør derfor være et
grundlæggende indsatsområde i EU-institutionerne. Et meget vigtigt aspekt her er
nedbringelse af den administrative byrde for vores virksomheder. Det vil sætte skub i den
økonomiske udvikling og innovationen. EU er imidlertid ikke altid dér, hvor det bebudes
at være, det er i hvert fald den erfaring, jeg har gjort i mit land. Kommissionen skal være
meget påpasselig med at sikre, at medlemsstaterne vedtager regler, der ikke er mere
vidtgående end EU-kravene.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Hr. formand! Der er øjeblikke her i Parlamentet, hvor
dagsprogrammet er en ren parodi. Betænkningen om "bedre lovgivning" kommer fra de
samme institutioner, som har gjort denne del af verden til den mest overregulerede og
mindst konkurrencedygtige blok på kloden, som har givet os et bureaukratisk mareridt af
en fælles landbrugspolitik og en økologisk kalamitet af en fælles fiskeripolitik.

Men jeg vil forsøge at være konstruktiv, så her er der en idé til bedre lovgivning. Lad os
forsøge at undgå deklamationer, når vi laver lovgivning. Lad os forsøge at undgå at anvende
Parlamentets vedtægter for at vise, at vi er rare mennesker, at vi bekymrer os om
beskæftigelsen, at vi bekymrer os om romaerne eller længere arbejdstid, eller hvad det nu
måtte være. Håndfaste, statslige indgreb er sædvanligvis ikke den bedste måde at løse
problemer på. Vi står os langt bedre ved at lade beslutninger blive truffet stå tæt som muligt
på de mennesker, de berører.

Så mit beskedne forslag til bedre lovgivning er, at vi på forsøgsbasis lukker Parlamentet i
de næste seks måneder, at vi ikke vedtager nogen love overhovedet, og at vi ser, om vores
vælgere klager over det.

Forslag til beslutning (B7-0492/2010) – Fælles forslag til beslutning
(RC-B7-0493/2010)

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Hr. formand! I Slovakiet markerer vi i dag en
mindedag for ofrene for holocaust. I den slovakiske stat blev mere end 100 000 jøder,
romaer, homoseksuelle og fysisk handicappede mennesker deporteret fra Slovakiet til
koncentrationslejre. Netop af den grund har jeg i dag støttet dette forslag til beslutning –
som jeg tilfældigvis også har oversat – for jeg finder det ekstremt vigtigt, at Parlamentet
tilkendegiver, at vi ikke ønsker den slags i Europa i dag, hverken nu eller fremover. Vi har
gennemlevet to store krige i Europa, og det er nu på høje tid, især efter at Frankrig er begyndt
at sende rumænske romaer tilbage til deres land i stor stil, at vise, at vi simpelthen ikke kan
acceptere den slags ting, og afstemningen om dette forslag til beslutning vil bidrage til at
sprede det budskab. Jeg vil gerne takke alle medlemmer, som har støttet vores beslutning.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Hr. formand! Jeg støttede beslutningen, som også var
underskrevet af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe.

Ved at udse sig romasamfundet i Frankrig som mål for hetz og fordrivelse har den franske
præsident Sarkozy og hans regering udvist den mest modbydelige kynisme. Grov brug af
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et minoritetssamfund med undertrykte mennesker for at aflede opmærksomheden fra de
katastrofale politikker på de økonomiske og sociale områder, det er, hvad det egentlig
drejer sig om.

Hr. Sarkozys politikker har medført massiv arbejdsløshed i Frankrig og marginalisering af
mange befolkningsgrupper i arbejderklassen. Hr. Sarkozys regering angriber nu systematisk
de franske arbejderes levestandard og det franske folks pensionsrettigheder. Hr. Sarkozy
og hans regering er agenter for bourgeoisiet i Frankrig og den internationale storkapital,
og de prøver desperat at bruge et sårbart samfund som syndebuk for at aflede
opmærksomheden fra deres enorme mangel på popularitet.

Jeg gør honnør for de titusinder af franskmænd, som demonstrerede mod denne politik
sidste lørdag, og appellerer til de franske arbejdere om at vise deres vældige tradition for
solidaritet – hvor alle minoritetssamfund og arbejdere står sammen i forsvaret for menneske-
og borgerrettigheder og en bedre fremtid – og om ikke at lade sig bedrage af denne kyniske
manøvre.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg stemte først og fremmest for min
egen politiske gruppes beslutning, fordi den indeholdt løsninger og ikke stigmatisering af
en politisk løsningsmodel. Desværre kom dette forslag til beslutning ikke igennem.

Hvad angår forslaget til beslutning, der var stillet af Gruppen for Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og dem, der nærer sympati for deres politikker,
stemte jeg for nogle punkter i teksten, som jeg fandt konstruktive, særligt det mundtlige
ændringsforslag, hvor man udtaler, at der ikke skal ske nogen kobling mellem romaernes
situation i Europa og Rumæniens optagelse i Schengen-området.

Jeg stemte også for den anden del af punkt 10, hvor der kræves en stærk, horisontal
koordinering til tackling af sådanne situationer i fremtiden, og for anden del af punkt 16,
hvor både Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at respektere romaernes
rettigheder og gennemførelsen af rettighederne.

Jeg stemte ligeledes for punkt L, hvor man angiver, at der er behov for, at
romarepræsentationen i statslige strukturer og den offentlige forvaltning i medlemsstaterne
øges. Jeg kunne dog ikke stemme for hele forslaget til beslutning, fordi jeg finder det
demagogisk.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Hr. formand! Ekstern migration er et centralt problem i
Europa. Hvert år kommer 900 000 nye immigranter til Europa. Romaspørgsmålet er et
internt problem i Europa, eftersom romaernes migration mellem medlemsstaterne kan
tælles ikke i hundredtusinder, men i tusinder. Det betyder dog ikke, at det ikke er et alvorligt
problem.

Jeg støtter Parlamentets forslag til beslutning om romafolkets situation i Europa. Jeg finder
det positivt, at man i forslaget definerer problemet som et problem i hele Europa.
Romafolkets problem kan ikke løses effektivt isoleret set. Det er nødvendigt at inddrage
EU-ressourcer og knowhow i EU for at løse det, navnlig i lande med en betydelig
romabefolkning.

Romamigration og -hjemsendelse bør ikke blive et politisk spørgsmål. Minoriteters
rettigheder bør ikke krænkes. Men rettigheder og pligter skal gælde ikke kun for
medlemsstaterne, men også for minoriteterne selv.
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Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg stemte for EPP's beslutningsforslag, fordi
teksten i beslutningsforslaget var udtryk for en konstruktiv og omfattende europæisk
løsning på problemet med en bedre social integration af romaerne.

I stedet for at bruge deres alvorlige sociale og økonomiske situation som et instrument til
politisk motiverede angreb på visse lovlydige regeringer som Frankrigs og Italiens foreslår
PPE en europæisk romastrategi.

At flytte problemet fra en medlemsstat til en anden hjælper os ikke med at finde de
nødvendige ressourcer. Vi kan kun gøre det sammen i en konstruktiv ånd.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Hr. formand! Når vi i Venstre i Danmark har valgt at stemme
for den fælles beslutning om romaerne, så er det ikke, fordi vi ikke mener, at store dele af
beslutningen er en smule for følelsesladet i sit sprogbrug og udokumenteret i sine angreb.
Det er, fordi vi mener, at der er en grund til at sætte spørgsmål tegn ved den måde, Frankrig
pludselig har valgt at udsende romaerne på. Dermed mener vi ikke, at der er noget at komme
efter i forhold til Danmarks eller Tysklands hjemsendelser. Danmark har handlet efter
bogen, og hvis ikke Tyskland kan hjemsende flygtninge fra en krig, som er forbi, så vil
begrebet flygtningestatus forsvinde, og så har vi en helt ny retstilstand i verden. Jeg må
sige, at Venstres kamp mod den uberettigede kritik af Danmark og Tyskland har været
ubehagelig ensom. Hverken Socialdemokraterne eller SF har støttet os. Næh, så hellere få
tilsmudset sit land og nabolandet med polemik, som ingen dokumenterbar berettigelse
har. Jeg synes oprigtigt talt, at det er pinligt. Må jeg slutte af med at understrege, at den
sidste eksplicitte rest af såkaldt kritik af Danmark og Tyskland blev endegyldigt fjernet ved
afstemningen i dag.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Jeg stemte ikke for nogen af disse
beslutningsforslag, for af princip anerkender jeg ikke EU's demokratiske legitimitet, og det
kommer jeg aldrig til.

Men suveræne nationer skal naturligvis have ret til at beslutte, hvem der kan få adgang til
deres område, og hvem der ikke kan, samt på hvilket grundlag. EU-staterne har givet afkald
på denne ret ved at anerkende EU-lovgivningens fortrinsret, og navnlig ved at vedtage
direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed for personer.

Franskmændene kan ikke få begge dele. De kan ikke være fuldgyldige medlemmer af EU
og samtidig diskriminere over for rumænske sigøjnere.

Hvis franskmændene ikke bryder sig om det, vil jeg foreslå, at de indfører United Kingdom
Independence Partys politik, som er at forlade EU, og få deres suverænitet tilbage.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Hr. formand! Gennem vedtagelsen af beslutningsforslaget
om romaer har Europa-Parlamentet og Kommissionen efter min mening helt korrekt
erkendt et ansvar for romaernes situation i EU. Ud fra mine erfaringer fra mit eget land vil
jeg imidlertid gerne påpege, at når man skal kigge efter effektive løsninger på integrationen
af romaerne, er det ikke nok kun at yde økonomisk eller materiel bistand i et forsøg på at
forbedre deres materielle situation. Det er langt vigtigere at lære romaerne, at opretholdelsen
af en levestandard kræver, at man yder en langt større indsats for at få den bedst mulige
uddannelse og et fast job. Kun gennem uddannelse og social integration kan romaerne
gøre sig fri af byrden med en skandaløs position i vores samfund. Det bliver krævende, og
jeg håber, at det vil lykkes for os.

09-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA34



Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Jeg stemte for, at alle medlemmer af EU skal
have lige rettigheder. Det indbefatter også romaerne.

Jeg forstår, at nogen, f.eks. i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater),
mener, at dette beslutningsforslag i for høj grad er et politisk våben rettet mod Frankrig.
Det er helt korrekt, at vi skal betragte tingene sådan, at vi ikke gennemfører politik som et
våben, men fordi EU er et værdifællesskab, at vi viser, at vi virkelig lægger vægt på princippet
om at tage ansvar for vores mest sårbare befolkningsgrupper.

Vi ved, at graden af samfundsdeltagelse hos romabefolkningen i mange europæiske lande
er ringe i øjeblikket, og derfor er det en fælles udfordring for europæerne, EU's borgere, at
finde en løsning på dette problem. Vi vil ikke være troværdige, hvis vi uden for Europa
forklarer, hvordan menneskerettighederne skal håndteres, mens vi ikke håndterer romaernes
situation korrekt inden for EU.

Jeg håber, at dette vil blive anset for konkrete foranstaltninger i Europa-Parlamentet.
Parlamentet har naturligvis gennemført forskellige mindre pilotprojekter med henblik på
at styrke romaernes integration i samfundet gennem uddannelse osv. Det lader imidlertid
til, at Parlamentet ikke vil yde kontant støtte til projekter af denne art via sit budget, men
hellere vil give pengene til Grækenland eller andre lande eller sågar lande uden for Europa.

Nu skal vi have løst romaproblemet i EU en gang for alle. Dette vil betyde, at vi skal vise
troværdighed og demonstrere de grundlæggende værdier, som EU fungerer efter.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Hr. formand! Jeg lyttede opmærksomt til det, hr. Takkula
sagde, men man har åbnet nogle meget store bevillinger på mange milliarder euro, hvoraf
kun 9 mio. er blevet brugt indtil videre.

Med dette beslutningsforslag mener jeg, at hr. Sarkozy og hr. Hortefeux, den franske
indenrigsminister – som trods alt en gang var medlem af dette Parlament – i dag ligger,
som de har redt. De støttede åbningen af vores grænser, de indgik disse traktater, nogle
gange skrev eller kæmpede de endda for dem, og i dag må de bestemt erkende, at de
skrøbelige barrierer, der blev opstillet – de midlertidige løsninger, som først tillod romaerne
at komme og slå sig ned i Frankrig efter 2013 – nu er forsvundet som dug for solen.

Her til sidst vil jeg sige, at det mest beklagelige i mine kollegers holdning er, at man under
påskud af at ville bekæmpe diskrimination rent faktisk gennemfører systematisk
diskrimination – eller stigmatisering for at bruge deres eget udtryk – af de indfødte
flertalsbefolkninger. Det er meget udmærket at forsvare mindretal, men mener De ikke, at
der undertiden kan opstå problemer – kulturelle, adfærdsmæssige eller andre problemer
– med adfærden hos disse mindretal, der rent faktisk hindrer deres integration? Ville vi ikke
gøre disse mindretal en tjeneste ved at være ærlige og også lægge disse problemer på bordet?
For bare en gangs skyld ville det ikke skade.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Hr. formand! Jeg er forundret over, at venstrefløjen her i
Parlamentet uden blusel slynger om sig med udtryk som "kollektive udvisninger", når vi
taler om sager i Frankrig, der vurderes enkeltvis fra sag til sag, og om personer, der har
modtaget støtte til frivillig tilbagevenden til deres oprindelsesland. En medlemsstat har
faktisk ret og pligt til at håndhæve reglerne i en stat, der styres i henhold til
retsstatsprincippet, og til at gribe ind over for ulovlig indvandring og de deraf følgende
problemer. Under alle omstændigheder ligger et vigtigt aspekt med hensyn til at finde
løsninger på problemerne hos romasamfundene selv. Jeg vil gerne nævne et memorandum
fra den tidligere nederlandske minister for boliger, samfund og integration, Van der Laan,
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som er socialist, hvori det bl.a. hedder, at kriminalitetsraten hos romaer er uforholdsmæssigt
høj, pjækkeriet fra skolerne er himmelhøjt, og børn misbruges til tiggeri og kriminelle
aktiviteter. Som følge af denne indstilling udelukker romaerne i henhold til den socialistiske
Van der Laan sig selv fra det nederlandske samfund. Derfor skal der udføres et stykke
arbejde. Hr. formand, jeg ved godt, at det ikke er populært at sige dette her i Parlamentet,
men romaer har, præcis som alle andre mennesker, ikke kun rettigheder, men også pligter.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi stemte ikke for
beslutningsforslaget af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), som
bestemt er mere afbalanceret på grund af et centralt punkt, som vi gerne vil henlede Deres
opmærksomhed på, nemlig opfordringen til, at Kommissionen, at Europa, fremskynder
processen med at integrere Rumænien og Bulgarien i Schengenområdet.

Vi mener – og vi slog allerede alarm i forbindelse med udvidelsen – at disse lande endnu
ikke har indført strammere kontrolpolitikker vedrørende identitetskort og anerkendelse
af nationalitet.

Er Kommissionen og Parlamentet klar over, at man i disse lande uden problemer kan få
certifikater fra ikkeeuropæiske lande, der takket være den fri bevægelighed giver mulighed
for ulovlig indrejse til Schengenområdet? Vi skal være meget opmærksomme på dette
spørgsmål, og det er fuldstændig uansvarligt, at vi ikke har været det, men i stedet presser
på for en udvidelse af Schengenområdet i strid med al sund fornuft.

Endelig vi jeg gerne udtrykke mit håb om, at mindst et af de velmenende medlemmer af
Parlamentet, der støtter romaerne, har taget en sød romafamilie til sig – det har de råd til
med deres løn som medlem af Parlamentet – og har fået et par ekstra munde at mætte. Det
er ikke så svært at vise med handling i stedet for kun med ord, at man er en af de velmenende.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Hr. formand! Jeg stemte ikke for det beslutningsforslag,
Parlamentet har vedtaget, fordi jeg ikke mener, at det vil bidrage til at løse romaspørgsmålet
i Europa, og samtidig vil det forpeste den politiske atmosfære mellem de enkelte EU-lande.
Vores manglende evne til at løse romasamfundets problemer kan sammenfattes i én sætning:
Vi ved, hvad vi ikke ønsker, men vi ved ikke, hvad vi ønsker. Vi ønsker ikke, at nogen skal
straffes for andres forseelser, blot fordi de tilhører den samme etniske gruppe. Men vi
ønsker heller ikke, at nogen tror, at loven ikke gælder for dem. Vi ønsker ikke at tvinge
nogen til at opgive deres kultur, men vi vil heller ikke tolerere krænkelser af de
grundlæggende principper om sameksistens i den etniske identitets navn. Den franske
regering ved, hvad den ikke ønsker. Så længe den ikke har brudt loven, er der ingen grund
til at skose den. Hvis den har brudt loven, skal sagen behandles af domstolene. En kort
bemærkning til mødet i Paris i denne uge. Jeg ville blive begejstret, hvis de lande, der
forventes at levere en positiv løsning på romaspørgsmålet, var blandt de første, der blev
inviteret med til sådanne møder.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Hr. formand! Beslutningsforslaget, som fik
flertal ved afstemningen i Parlamentet, fik også min stemme. Beslutningsforslaget drejer
sig om et vigtigt træk ved lovgivningen, som gør det meget klart, at der ikke kan knyttes
nogen sanktioner til nationalitet. Ansvar skal altid være individuelt, og det er et
grundlæggende retsprincip. Romaerne skal behandles på samme måde som andre borgere
i EU. Det betyder også, at de er omfattet af loven, og hvis de bryder loven, er de ansvarlige
på samme måde som andre. Vi må ikke tillade en situation, hvor nationalitet bruges som
begrundelse for ansvarsfritagelse ved lovbrud. Pointen er, at nationalitet aldrig må være
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grundlaget for fastlæggelse af, hvilke sanktioner der skal indføres, fordi sanktionerne altid
skal indføres individuelt.

Beslutningsforslag (B7-0491/2010)

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil bare gerne sige, at jeg fuldt ud støtter
beslutningsforslaget om langtidspleje af ældre.

I lyset af den aktuelle befolkningsudvikling er spørgsmålet om langtidspleje af ældre bestemt
et europæisk spørgsmål, og selv om det i det store og hele er medlemsstaternes ansvar, er
det på grund af situationens karakter og omfang også et europæisk spørgsmål og er også
blevet anerkendt som sådan.

Et af de spørgsmål, der fremhæves i beslutningsforslaget, som jeg støtter fuldt ud, er behovet
for at tage hensyn til de uformelle plejeres behov. De leverer en betydelig andel af den pleje,
som ældre mennesker har behov for. Medlemsstaterne skal tage praktiske skridt med
henblik på at støtte og sikre denne uvurderlige ressource, og det skal de gøre gennem
uddannelse, aflastningspleje og andre foranstaltninger, der vil bidrage til at kombinere
arbejde og familieliv.

En anden ting vedrørende beslutningsforslaget, som jeg gerne vil fremhæve er, at man
beder om, at der indføres garantier i medlemsstaterne med henblik på at beskytte de
grundlæggende rettigheder for personer, der modtager langtidspleje, og ikke blot, at disse
garantier skal indføres, men også at medlemsstaterne sikrer, at de håndhæves i
overensstemmelse med kvalitetskriterierne for levering af serviceydelser.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! Hvad angår beslutningsforslaget om
langtidspleje af ældre vil jeg gerne udtrykke min fulde opbakning til, at dette spørgsmål
får opmærksomhed. I lyset af de ugunstige demografiske ændringer, der giver Europa
problemer, forekommer det væsentligt med en øjeblikkelig indsats på dette område. Vi
skal både hjælpe de ældre mennesker med at være aktive og sikre dem en hensigtsmæssig
pleje, men vi må heller ikke glemme de mennesker, der leverer denne pleje. Ofte er de
mennesker, der ikke har andre muligheder for at få hjælp, for ud over at pleje den ældre,
skal de også passe et arbejde. Det er ikke nemt at forene disse to roller. Her tænker jeg på
familier i landdistrikter, som ofte selv varetager plejen af svagelige familiemedlemmer.
Disse menneskers juridiske situation bør reguleres. Dette vil tilskynde andre til at tage sig
af de ældre, der ønsker at blive gamle på en værdig måde. Det tror jeg, at vi alle ønsker.

Fælles beslutningsforslag (RC-B7-0484/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Desværre var dette beslutningsforslag efter
min mening ensidigt. Når vi ser på situationen i Mellemøsten, skal vi huske på, at der findes
én demokratisk stat der, som har de samme værdier som Europa, nemlig Israel. Demokrati,
menneskerettigheder og ytringsfrihed er vigtige værdier der.

Derfor er det vigtigt, at vi, når vi kigger på situationen i denne region, også kigger på den
overordnede situation og ikke på den ene eller anden måde er fast besluttede på at skade
det eneste demokrati der.

Desværre fik man malet et sådant billede ved diskussionen af situationen vedrørende
Jordanfloden. Vi ved alle, at vandressourcerne i regionen er begrænsede. Vi ved også, at
Israel ved at etablere kunstvandings- og vandopsamlingssystemer har gjort en massiv
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indsats for at sikre, at folk har adgang til vand både i Israel og i de såkaldte palæstinensiske
områder, så det er muligt at drive landbrug der.

Jeg håber, at vores indstilling bliver konstruktiv. Lad os håbe, at vi kan gøre fremskridt på
fredsfronten via de igangværende fredsforhandlinger. Vores indstilling over for denne
region skal være konstruktiv og støttende og ikke skyde skylden på Israel.

Skriftlige stemmeforklaringer

Betænkning af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Hvordan kan man undlade at stemme for en
betænkning med en titel som denne? Hvordan kan man undlade at understrege, at der er
behov for at udarbejde lovgivning, som er enkel, gennemsigtig og forståelig for de
europæiske borgere? For at være mere specifik støtter jeg fuldt ud denne initiativbetænkning
fra Parlamentet, for det første fordi vi hele tiden skal stræbe efter at udarbejde bedre
lovgivning, og for det andet fordi den fremhæver en række væsentlige spørgsmål. Et af
disse spørgsmål er Kommissionens konsekvensanalyser, hvis uafhængighed og troværdighed
skal sikres.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig.  −  (LT) Bedre lovgivning er blevet en forudsætning
for, at EU kan fungere effektivt og yde et væsentligt bidrag til at bringe den økonomiske
krise til ophør og skabe økonomisk vækst. Det er nødvendigt, at institutionernes virksomhed
kan opfylde forventningerne hos borgerne, hos virksomheder, der driver forretning på det
indre marked, og hos nationale og lokale myndigheder, samt sikre, at beslutningerne træffes
så tæt på borgerne som muligt. Jeg støtter betænkningens bestemmelser om fuldt ud at
støtte processen med bedre lovgivning, der har til formål at øge EU-lovgivningens
gennemsigtighed, effektivitet og sammenhæng. Som institution med beføjelse til at tage
lovgivningsmæssige initiativer spiller Kommissionen en central rolle i denne proces for
udarbejdelsen af lovgivningsmæssige forslag af høj kvalitet, begrænsningen af administrative
byrder og omkostninger for virksomheder samt samarbejdet med medlemsstaterne for at
sikre en korrekt gennemførelse af lovgivningen.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. −  (PT) Med dette initiativ søger man at analysere
anvendelsen af principperne om subsidiaritet og proportionalitet og sikre, at disse principper
respekteres i EU-forslag. Subsidiaritet er et dynamisk begreb i stadig udvikling, der om
nødvendigt giver mulighed for at udvide EU's foranstaltninger og indskrænke
foranstaltninger, når de ikke længere er begrundede.

Proportionalitet er et vejledende princip for udøvelsen af EU's beføjelser, både eksklusive
og fælles beføjelser, som ikke må være mere vidtgående end det, der er nødvendigt for at
nå målene. Der er to vigtige og fremtrædende nyskabelser på dette område, nemlig
oprettelsen af Udvalget for Konsekvensanalyse og det forhold, at Lissabontraktaten er trådt
i kraft, således at de nationale parlamentarikere får en vigtig rolle med henblik på at vurdere
anvendelsen af disse to principper – forudgående politisk kontrol, der kan føre til ændringer
eller eventuelt borttagelse af forslaget, eller efterfølgende retlig kontrol med mulighed for
indbringelse af sagen for Domstolen, hvis man mener, at disse principper krænkes.
Vurderingssystemet giver EU mulighed for at lovgive bedre, at analysere og begrunde sine
forslag, og det giver EU mulighed for at forbedre kvaliteten, nøjagtigheden og
gennemsigtigheden. Jeg glæder mig over, at systemet med konsekvensanalyse fungerer
korrekt, og jeg støtter denne styrkelse af analyseprocessen.
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Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Betænkningen af fru Geringer de Oedenberg drejer
sig hovedsagelig om en evaluering af Kommissionens 15. og 16. rapport om bedre
lovgivning for henholdsvis 2007 og 2008, den tredje strategiske gennemgang af
programmet for bedre lovgivning fra januar 2009 og handlingsprogrammet for reduktion
af administrative byrder fra oktober 2009. Ordføreren ønsker en mere markant håndhævelse
af subsidiaritet og proportionalitet som de grundlæggende krav i europæisk ret for at give
medlemsstaterne mulighed for at udøve deres egne lovgivningsbeføjelser og forsøge at
sikre, at borgernes forventninger opfyldes. Men der er behov for en yderligere indsats med
hensyn til vurdering af lovgivningens følger og reduktion af de administrative byrder. I
betænkningen henleder man opmærksomheden på, at 32 % af de administrative byrder i
EU skyldes medlemsstaternes overdrevet rigoristiske anvendelse af EU-lovgivningen, som
rent faktisk er strengere end kravene i den europæiske lovgivning.

I de nye medlemsstater møder vi ret ofte disse problemer. Jeg glæder mig over, at der
henvises til de nye muligheder for det europæiske borgerinitiativ. Med Lissabontraktatens
ikrafttræden har EU-borgerne for første gang fået mulighed for at deltage aktivt i
udarbejdelsen af EU-lovgivningen. Betænkningen som helhed er et bidrag til vores
lovgivningsaktiviteter, og jeg har stemt for den.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. −  (PT) Jeg stemte for betænkningen om bedre lovgivning,
fordi jeg mener, at der er behov for at udarbejde lovgivning for europæerne, der er enkel,
gennemsigtig og forståelig. Men det er vigtigt at sørge for, at de administrative byrder
reduceres, og at de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af alle Kommissionens
nye forslag vurderes grundigt af en uafhængig instans, der står til ansvar over for
Parlamentet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. −  (PT) Jeg støtter fuldt ud de igangværende bestræbelser på
at udforme lovgivning til europæerne, der er enkel, gennemsigtig og forståelig. På trods af
velmenende erklæringer, grundige undersøgelser og tydelige rapporter fra talrige
institutioner er sandheden, at EU-lovgivningen fortsat lider af de sygdomme, der ofte
påpeges, nemlig et uforholdsmæssigt stort omfang, uhensigtsmæssig kompleksitet,
uforståelighed og en række lempelser.

Dette betyder ikke kun, at europæerne tager afstand fra beslutninger, der træffes på
EU-niveau, men giver også anledning til debat – ikke altid særlig fornuftig eller konsekvent
– om EU's indblanding i spørgsmål, som man ikke ville dømme i eller lovgive om med en
mere omhyggelig overholdelse af principperne om subsidiaritet og proportionalitet. Derfor
er beslutningsforslaget et skridt i den rigtige retning.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) Denne beslutning omhandler emnet "bedre
lovgivning", som omfatter nærheds- og proportionalitetsprincipperne, der er en
forudsætning for, at EU kan fungere ordentligt, og f.eks. omfatter behovet for
konsekvensanalyser af lovgivningsprocessen, for forenkling og kodificering af eksisterende
lovgivning og reduktion af administrative omkostninger som følge af EU-lovgivning med
25 % inden 2012.

De vigtigste aspekter på dette område er det europæiske borgerinitiativ i henhold til
Lissabontraktaten, som vil gøre det muligt for borgere at deltage aktivt i den europæiske
lovgivningsproces, den kendsgerning, at Parlamentet nu står på lige fod med Rådet i den
almindelige lovgivningsproces, og inddragelsen af de nationale parlamenter i tilsynet med
anvendelsen af nærhedsprincippet. I den sammenhæng, i henhold til artikel 225 i
Lissabontraktaten, og fordi jeg mener, at den er et eksempel på "bedre lovgivning", foreslog
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jeg i en initiativbetænkning, at der udarbejdes et specifikt direktiv for bioaffald, hvilket i
juli blev vedtaget med et flertal her i Parlamentet. Jeg håber, at Kommissionen snart reagerer
på dette.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Jeg anerkender betydningen af tydelig lovgivning,
færre administrative byrder for virksomhederne, kvalitet i konsekvensvurderingerne, at
der skal tages hensyn til disse (hvilket tilsyneladende ikke altid er tilfældet, langt fra), og
frem for alt nøje overholdelse af principperne om subsidiaritet og proportionalitet, som
alle retsakter fra Bruxelles bør underkastes. På den anden side finder jeg det beklageligt, at
selv om man i betænkningen gentagne gange sætter fingeren på det, der betegnes
"overregulering" af lovgivningen fra medlemsstaternes side, nævner man ikke en særdeles
interessant oplysning, der findes i begrundelsen. Ud af de tusindvis af gældende retsakter
har kun 72 medført 486 oplysningsforpligtelser, hvilket har ført til mere end 10 000
gennemførelsesbestemmelser i medlemsstaterne. For mig at se afslører denne oplysning
det stik modsatte, nemlig at ondets rod findes i Kommissionens hyper-regulering. Mere
grundlæggende spørger jeg mig selv, om der er andet end den formelle overholdelse af
subsidiaritetsprincippet, eftersom traktaterne giver mulighed for at skabe områder, hvor
EU har enekompetence, som på ingen måde kan drages i tvivl, mens visse nationale
parlamenter på andre områder stadig er ude af stand til at udøve deres rettigheder i denne
henseende fuldt ud.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    skriftlig. − (FI) Filosoffen Schopenhauer sagde, at vi skal bruge
almindelige ord og sige ualmindelige ting. Mange mennesker, især politikere og lovgivere,
gør det stik modsatte, formentlig uden at være klar over det. Netop dette er grunden til, at
den fortsatte undersøgelse af lovgivningspraksis og forbedringen af denne altid vil være af
central betydning for EU's arbejde. Jeg stemte for fru Geringer de Oedenbergs betænkning
om bedre lovgivning, fordi den vedrører vigtige punkter, hvor det er muligt at forbedre
lovgivningen. For det første skal Parlamentet huske på sit eget ansvar. Alt for ofte har
opmærksomhedssøgen hos EU's lovgivere ført til en situation, hvor et levedygtigt direktiv
er blevet tynget ned af detaljerede ændringsforslag under forhandlingerne i Parlamentet. I
henhold til Schopenhauers anvisning betyder enkel og gennemsigtig lovgivning ikke, at
den er ringere rent indholdsmæssigt. Kompleksitet og kasuistik er ofte et kneb, man benytter
til at skjule sin mangel på idéer. For det andet vil jeg gerne komme ind på spørgsmålet om
konsekvensvurderinger af lovgivning. Nogle få vigtige lovgivningsinitiativer såsom historien
med direktivet om emissionshandel viste, at der var alvorlige mangler ved
konsekvensvurderingerne. Man skal være præcis, navnlig ved udformning af
miljølovgivning. Et problem, der løses det ene sted, kan skabe et nyt problem et andet sted.
Som det hedder i beslutningsforslaget, skal Kommissionen høre interesserede parter
regelmæssigt og omfattende for at foretage en objektiv evaluering. Jeg mener, at den
SMV-test, som Kommissionen lancerede i sine interne retningslinjer, er udtryk for en
velkommen udvikling. For det tredje skal vi erkende, at de nationale myndigheder ofte er
af vital betydning med hensyn til at lempe de administrative byrder. Jeg kommer fra et
land, hvor det officielle maskineri er så grundigt i sin anvendelse af lovgivningen, at det
ofte fører til yderligere byrder. Man kan ikke se bort fra medlemsstaternes ansvar på dette
område.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Denne teksts eneste fortjeneste er, at
man opfordrer til en forlængelse af høringsperioden for arbejdsmarkedets parter om
Kommissionens forslag til lovgivning. Resten er forfærdeligt. Man hilser arbejdet i gruppen
under Edmund Stoiber velkommen, en klub af forretningsfolk, der anbefaler deregulering
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under påskud af at reducere de administrative byrder, man foreslår en begrænsning af
retten til borgerinitiativer, et usselt instrument, som de suveræne befolkninger får adgang
til i henhold til Lissabontraktaten, og man bekræfter fristen på otte uger for modtagelse af
de nationale parlamenter udtalelser om Kommissionens forslag.

Og selv om man i teksten insisterer på behovet for en forståelig europæisk lovgivning,
viser man ingen bekymring over, at de fleste dokumenter fra Kommissionen og
arbejdsgrupperne kun foreligger på engelsk. Hvad kan man ellers forvente af en forsamling,
hvor de fleste medlemmer ikke kræver deres ret til at være et rigtigt Parlament?

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Fordi de emner, der behandles af EU, er så komplekse,
er den lovgivning, som vedtages, for det meste alt for detaljeret og ikke tilstrækkelig
forståelig for størstedelen af den europæiske befolkning. Derfor er der behov for at udarbejde
lovgivning, som er enkel, gennemsigtig og forståelig for europæere fra alle medlemsstater.
Samtidig skal der i lyset af den krise, som vi befinder os i, findes mekanismer, der reducerer
de høje omkostninger i forbindelse med EU's lovgivningsproces væsentligt, så vi som de
første kan gå foran med et godt eksempel, hvad angår anvendelse af EU's budget.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. −  (DE) I denne betænkning hævdes det, at de nationale
parlamenters rolle styrkes af Lissabontraktaten, men rent faktisk har medlemsstaterne
skullet afgive endnu flere kompetencer til Bruxelles. Der opstår også konkrete situationer
i hverdagen, der viser, at der stadig er problemer på det retlige område hen over grænserne.

F.eks. med hensyn til skilsmisser, hvor parret er borgere i forskellige medlemsstater, hvor
nogle af EU's medlemsstater i det mindste har kunnet enes om at regulere de beføjelser,
der tildeles domstolene, eller inden for de europæiske miljøkonsekvensvurderinger, hvor
medlemsstaterne har forsinket gennemførelsen for at omgå dette krav for store projekter
som udvidelsen af Temelin-atomkraftværket. Nu kan det være meget fornuftigt at foretage
en konsekvensvurdering, og målsætningen om at nedbringe de administrative udgifter og
forenkle lovgivningen bør også hilses velkommen, men EU har allerede gjort dette i årevis,
og borgerne og virksomhederne kan kun se meget få resultater af dette. Denne betænkning
vil formentlig ikke ændre meget ved denne situation, og derfor har jeg stemt hverken for
eller imod.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. − (LT) Jeg stemte for betænkningen om bedre lovgivning,
fordi jeg mener, at bedre lovgivning er en forudsætning for, at EU kan fungere effektivt,
og en af vores borgerrettigheder, som vi ikke kan opnå uden tydelige love, som den
almindelige befolkning kan forstå. Bedre lovgivning i EU dækker en række forskellige
områder såsom udførelse af konsekvensvurderinger, nedbringelse af administrative byrder
og forenkling og kodificering af eksisterende lovgivning. Jeg er navnlig enig i
Kommissionens program, der sigter på at reducere de administrative byrder som følge af
EU-lovgivningen, og som har kørt siden 2005, og hvorved man søger at reducere disse
byrder med 25 % inden 2012. Det er meget vigtigt at reducere omkostningerne for
virksomheder, der opererer i EU, for at give dem mulighed for at fungere effektivt i en
vanskelig økonomisk situation og konkurrere globalt samt at strømline offentlige
administrative procedurer. Vi skal fokusere på de unødvendige krav om at levere
information og anvende "kun-én-gang"-princippet i Small Business Act. Elektronisk
kommunikation udgør et fremragende redskab til reduktion af administrative byrder.
EU-institutionerne skal aktivt samarbejde med medlemsstaterne for at undgå skævheder
i fortolkningen og "overregulering" af lovgivningen. Ifølge Kommissionen skyldes 32 %
af EU's administrative byrder beslutninger truffet af bestemte medlemsstater, der er strengere
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end kravene i EU-lovgivningen samt deres ineffektive administrative procedurer. Vi må
heller ikke glemme, at høringer af alle de interesserede parter, navnlig arbejdsmarkedets
parter, er af grundlæggende betydning for udarbejdelsen af lovforslag.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  −  (EN) Jeg har bakket kraftigt op om denne
betænkning, hvori man understreger den store betydning af at udarbejde enkle, tydelige
love, som EU-borgerne kan forstå, og understreger, at de europæiske institutioner skal
respektere principperne om subsidiaritet og proportionalitet, når de udarbejder forslag. I
betænkningen understreges Kommissionens centrale rolle som den institution, der har
initiativretten inden for lovgivningsområdet med henblik på udarbejdelse af forslag til
lovgivning af høj kvalitet.

Parlamentet lover at gøre alt for at gennemgå sådanne forslag hurtigt i overensstemmelse
med den relevante lovgivningsprocedure. Man understreger også betydningen af at
samarbejde med medlemsstaterne om at sikre, at lovgivningen gennemføres korrekt.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. − (IT) Vi støtter på alle måder Kommissionens rapport om
anvendelsen af principperne om subsidiaritet og proportionalitet, idet den giver mulighed
for konsekvensvurderinger af de direktiver, der udstedes.

Disse vurderinger, der skal udføres gennem seriøse, uafhængige undersøgelser af
omkostninger og fordele, er af central betydning for at undgå at træffe valg, der medfører
uforholdsmæssige byrder på borgere og virksomheder. Vi skal navnlig forhindre, at ny
EU-lovgivning giver anledning til nye administrative byrder.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. −  (PT) Bedre lovgivning er blevet en vigtig forudsætning
for, at EU kan fungere korrekt, og for den korrekte anvendelse af EU-lovgivningen baseret
på større gennemsigtighed, effektivitet og konsekvente beslutninger. En korrekt anvendelse
af principperne om subsidiaritet og proportionalitet, som nu er blevet omdefineret efter
Lissabontraktatens ikrafttræden, skal bidrage til enklere og mere konsekvent lovgivning
for den europæiske befolkning, således at beslutninger på europæisk plan kan træffes i
europæernes bedste interesse. I Lissabontraktaten hedder det, at Europa-Parlamentet skal
handle i partnerskab med Rådet og tilskynde til en tættere inddragelse af de nationale
parlamenter ved overvågningen af anvendelsen af subsidiaritetsprincippet.

Desuden skal lovgiverne i EU fortsat støtte konsekvensvurderinger og reducere de
administrative byrder. Som det hedder i betænkningen, som jeg stemte for, kan man kun
sikre en reel forbedring af lovgivningen ved at reducere de administrative byrder betydeligt
og anvende EU-lovgivningen effektivt til den interne juridiske planlægning samt ved at
foretage effektive konsekvensvurderinger, hvor der tages hensyn til det økonomiske, sociale
og miljømæssige område.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. − (IT) Jeg stemte for fru Geringer de Oedenbergs betænkning,
fordi man her fremhæver behovet for at udarbejde enkle og tydelige love, som er lettere at
forstå for EU-borgerne.

Respekt for principperne om subsidiaritet og proportionalitet, betydningen af
hensigtsmæssige konsekvensvurderinger af lovgivningsforslag, reduktion af administrative
byrder og forenkling og kodificering af lovgivning er derfor centrale målsætninger for
betænkningen om "bedre lovgivning". Vi skal også bemærke, at enklere og mere forståelige
love er af vital betydning for at kunne gøre fremskridt med definitionen af EU's fremtidige
økonomiske og social- og arbejdsmarkedsmæssige politik.
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Beslutningsforslag (B7-0492/2010) – Fælles beslutningsforslag (RC-B7-0493/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. −  (PT) Jeg stemte for beslutningsforslaget fra Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet om romaernes
situation i Europa, fordi jeg er dybt bekymret over det skridt, som Frankrig har taget over
for denne befolkningsgruppe, og jeg går naturligvis ind for, at denne proces suspenderes
øjeblikkelig. Frankrig indledte de kollektive udvisninger af europæiske borgere tilhørende
dette mindretal i august måned. Romaerne er det største etniske mindretal i EU, med
befolkninger i adskillige af EU's medlemsstater.

Alle EU-borgeres ret til at rejse frit og slå sig ned overalt i Europa er en af grundpillerne i
EU-borgerskabet som defineret i traktaterne. Derfor forstår jeg ikke Kommissionens
øredøvende tavshed. Kommissionen burde have reageret ved at forklare, at hvis udvisningen
af EU-borgere fra en medlemsstat skal være lovlig, skal den ske på grundlag af hensynet til
den offentlige orden, sagerne skal behandles enkeltvis, og beslutningen skal stå i rimeligt
forhold til den pågældende trussel mod den offentlige orden og aldrig medføre en kollektiv
straf over for et etnisk mindretal. Vi må også spørge os selv, om anvendelsen af de
økonomiske midler til at retfærdiggøre de "frivillige udrejser" ikke er udtryk for manipulering
af borgernes frihed og en ulovlig måde at undgå, at foranstaltningen defineres som
udvisninger.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Med hensyn til forhandlingen om romaerne vil
jeg gerne sende et klart budskab: Vi skal sætte en stopper for irrelevante kontroverser, som
kun vedrører Frankrig, og i stedet tale som europæere om et europæisk problem, der kræver
en europæisk løsning. Den aktuelle forhandling viser, hvor svært vi stadig i dag har ved at
håndtere europæiske problemer som europæere og ikke som borgere i en eller anden
medlemsstat. Europæisk integration betyder først og fremmest at dele bestemte værdier,
hvilket giver anledning til bestemte frihedsrettigheder, herunder fri bevægelighed, og
bestemte forpligtelser, herunder respekt for de betingelser, der følger med udøvelsen af
ens opholdstilladelse. I dag skal vi reagere på lidelserne hos en befolkning, der har brug for
integration. Lidelser, som udnyttes af en række mafialignende netværk, og som ikke giver
dem andet valg end at tigge, stjæle og prostituere sig. Det er det centrale problem, der skal
løses i dag.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Det fuldkomne hykleri hos de
politiske beslutningstagere, der støtter den europæiske ensretning, kommer til udtryk i
beslutningsforslagene, der er fremsat i Europa-Parlamentet, hvor man græder krokodilletårer
over situationen for og forfølgelsen af romaerne. Kommissionen har, stillet over for den
almindelige reaktion, besluttet at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der skal undersøge
problemet. De tror, at dette vil dæmpe den almindelige forargelse over den diskriminerende
politik og vil begrænse den franske og den italienske regerings beslutning om at deportere
romaerne. De politiske talsmænd for kapitalen, der skiftes til at styre medlemsstaterne og
i fællesskab træffe beslutninger i EU, mener, at man ved at fordømme disse regeringer kan
fritage både dem selv og EU for ansvaret for den konstante og systematiske diskrimination
over for romaerne.

Men denne diskriminationspolitik er selve kernen i den imperialistiske, transnationale
kapitalens union. Jo mere sårbare grupperne i samfundet er, og jo større fordelene for
kapitalen er, jo mere markant er diskriminationen. Romaerne skal i stadig stigende grad
kæmpe mod EU, EU's organer og de magter, der støtter EU. Kun fælles kamp med arbejderne
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om at omstyrte dette fællesskab af udbyttere og kamp imod EU og EU's støtter vil skabe
respekt for deres rettigheder og tilfredsstille deres nuværende behov.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. − (IT) I det fælles beslutningsforslag fra venstrefløjen
søger man at fortolke direktiv 2004/38/EF på en måde, som efter min mening er fuldstændig
forkert rent politisk og desuden ulovligt. Direktivets tekst er klar. Der er grænser for den
fri bevægelighed i medlemsstaterne, hvis en regering anser det for hensigtsmæssigt, kan
den også udvise EU-borgere. Desuden overser man i beslutningsforslaget fuldstændig et
grundlæggende forhold, nemlig at Europa allerede har brugt hundreder af millioner euro
i de senere år på sociale integrationsprogrammer for romaerne, men uden positive resultater,
eftersom det centrale problem er romabefolkningernes meget ringe evne til at integrere
sig i det lokale sociale netværk. Et beslutningsforslag, hvor man ser stort på de
sikkerhedsmæssige behov, som vores medlemsstaters borgere beder os om at opfylde, og
som tværtimod baner vejen for en utrolig bred fortolkning af princippet om fri bevægelighed
for personer, markerer et yderligere skridt mod opbygningen af et Europa, der har mistet
kontakten med befolkningens følelser og krav. Derfor stemte jeg imod det fælles
beslutningsforslag.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den seneste bølge af udvisninger af
etniske sigøjnere fra Frankrig, som man har pyntet på ved at bruge betegnelsen frivillig
hjemrejse, genstarter debatten om et uløst problem i Europa. Det vil tydeligvis ikke løse
noget at udvise disse mennesker til deres oprindelseslande. De vil vende tilbage, så snart
de kan, og ingen kan standse dem, fordi de alle er EU-borgere og frit kan rejse derhen, hvor
de ønsker, så længe bestemmelserne i direktiv 38/2004 overholdes. Min stemme er for det
første udtryk for et lille forbehold over for beslutningsforslaget fra Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)/De Europæiske Konservative og Reformister
på grund af den stiltiende accept af, at udvisning ikke udelukkes som en mulig løsning.
Men jeg er helt uenig i det fælles beslutningsforslag fra de andre politiske grupper, hvor
man under påvirkning af det politiske bagslag over for Sarkozy-regeringen forsøger at gøre
sigøjnermindretallet til ofre for et flertal og ikke giver dem skylden for en situation, som
de har været tilfredse med i århundreder.

Begivenhederne i Frankrig og Italien skal minde Europa om, at der findes et mindretal på
10-12 mio. mennesker, der allerede er paneuropæiske og har store integrationsproblemer.
Men at skjule dem bag de nationale grænser er den forkerte løsning. Den eneste levedygtige
løsning, der kan skabe resultater på langt sigt, er en løsning, der kræver en fælles europæisk
indsats for at integrere dette mindretal.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) De over 8 000 romaers tilbagevenden fra Frankrig til
deres oprindelsesland – navnlig Rumænien og Bulgarien – er bestemt et spørgsmål, der
fortjener Europa-Parlamentets opmærksomhed. Jeg er ikke tilhænger af forhastede domme
og trusler, men jeg foretrækker grundige undersøgelser af situationen og en efterfølgende
evaluering. Lad os indgå i en dialog med franskmændene. Lad os give den franske side en
mulighed for at forklare det hele og lad os først derefter konkludere, hvorvidt der er tale
om en krænkelse af menneskerettighederne, eller om foranstaltningerne over for romaerne
gennemføres inden for EU-lovgivningens rammer. Jeg forventer en aktiv holdning fra
Kommissionens side baseret på dens rolle som traktaternes vogter.

Det ville være en misforståelse, hvis den af bekvemmelighedshensyn vælger en
mørklægningsstrategi og forsøger at lade problemet løse sig selv. Jeg vil også gerne tilføje,
at jeg mener, at den eneste vej frem i spørgsmålet om romaer er at acceptere en fælles
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europæisk strategi, der omfatter alle de berørte stater, og som har en direkte forbindelse
til Den Europæiske Socialfond samt andre finansielle ressourcer på EU-budgettet. Men
først og fremmest må vi erkende, at romaproblemet er et europæisk problem.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningsforslaget af Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) om romaernes situation i Europa. Jeg mener,
at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed for europæiske borgere i
overensstemmelse med direktiv 2004/38/EF. I direktivet fastlægger man også betingelserne
for denne frihed, som gælder over hele EU. Personer, der opholder sig i en medlemsstat i
mere end tre måneder, skal kunne bevise, at de har et job eller tilstrækkelige midler til at
opfylde deres egne behov, eller at de følger et undervisningsforløb.

Derfor er det vigtigt at se romaernes sociale og økonomiske integration som et europæisk
problem og finde en europæisk løsning på det. Derfor opfordrer jeg medlemsstaterne og
Kommissionen til at løse dette problem, så de kan komme med et europæisk politisk svar
på det.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig.  −  (PT) Jeg går ind for en konstruktiv tilgang
baseret på dialog om kulturel mangfoldighed, og hvad det indebærer med hensyn til
menneskelig rigdom. Uddannelse er nøglen til integrationsprocessen. Ved at tilbyde
uddannelse og praktik bekæmper vi udstødelse, arbejdsløshed og forskelsbehandling. Vi
skaber også et samfund, der er mere retfærdigt, mere kreativt og mere dynamisk. Det er
vigtigt at integrere de etniske mindretal, ikke kun på arbejdsmarkedet, men også inden for
alle områder i samfundet. Beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og skabelsen af et
fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er målsætninger for den europæiske
integration. Jeg bifalder alle dem, der fremmer integrationen på lokalt niveau, herunder
politikere, lærere og foreninger. Det skyldes, at det ofte er disse mennesker, der er ansvarlige
for adgangen til boliger, sundhedspleje, uddannelse, kultur og en bedre livskvalitet.

Carlo Casini (PPE),    skriftlig. − (IT) Jeg stemte for fru Webers beslutningsforslag om
romaer i Europa på grund af dets afbalancerede, konstruktive indhold.

Det er ikke nok at råbe op over for diskrimination og måske udnytte reelle og kolossalt
alvorlige problemer til partipolitisk fnidder. Naturligvis skal vi igen slå principperne om
ikkediskrimination, fri bevægelighed og de resulterende rettigheder og pligter helt fast –
som det sker i beslutningsforslaget fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) – men det er endnu vigtigere at gennemføre praktiske reformer for at løse
problemer, for at gennemføre de grundlæggende menneskerettigheder. Immigration er et
europæisk problem, og som det hedder i fru Webers beslutningsforslag, er tiden nu inde
til at løse det på europæisk niveau.

Roma-spørgsmålet overlapper kun delvis spørgsmålet om integration og omfatter under
alle omstændigheder specifikke aspekter, der også skal løses på europæisk plan. EU's
struktur er udformet ud fra præmissen for medlemmernes territoriale stabilitet. En
omrejsende levevis kan være et kendetegn for en befolkningsgruppe, hvilket man også skal
respektere, men integrationen skal ske i solidaritetens ånd i overensstemmelse med
europæiske regler, uden at de enkelte medlemsstater tager den på gehør. Det foreslår man
i beslutningsforslaget, og derfor fik der vores støtte.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over vedtagelsen af dette fælles
forslag til beslutning om romaernes situation i Europa. I lyset af Kommissionens inerti og
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dens formands, José Manuel Barroso, tavshed har Europa-Parlamentet taget stilling imod
den politik, som den franske præsident fører over for romaerne.

Jeg vil gerne påpege, at hr. Sarkozys politik strider mod princippet om fri bevægelighed
for personer, der garanteres af EU. Rumænien er en medlemsstat, og EU forbyder enhver
form for diskrimination over for borgerne baseret på deres etniske oprindelse eller
nationalitet. Desuden har chartret om grundlæggende rettigheder været juridisk bindende,
siden Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009. I beslutningsforslaget kræver man
en europæisk politik for at reagere på deres situation.

Dette beslutningsforslag var nødvendigt, fordi hr. Sarkozys handlinger i lighed med
hr. Berlusconis i Italien er repræsentative for den europæiske højrefløj. De ønsker et Europa,
der passer til bankerne og de multinationale. De er enige om kapitalens fri bevægelighed,
men når det drejer sig om de fattige og forfulgte lukker de deres grænser og smider dem
ud.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig.  −  (PT) I modsætning til mine kolleger sætter jeg ikke
spørgsmålstegn ved det lovlige i de franske myndigheders udvisningsbeslutninger. Alle
medlemsstater kan gøre dette under påberåbelse af legitime hensyn til landets indre
sikkerhed og opretholdelse af den offentlige orden. Det beklagelige er den tilhørende
diskurs, der synes rettet mod en hel etnisk gruppe og giver anledning til uacceptable
fremmedfjendske reaktioner. Hvis en europæer begår en forbrydelse, kan vi ikke konkludere,
at alle europæere er kriminelle. Hvis en roma begår et røveri, kan vi ikke konkludere, at
alle romaer er kriminelle.

Det er vigtigt at styrke støttemekanismerne for integration af romaer og at bekæmpe enhver
form for diskrimination, stimulere dem til at sende deres børn i skole og beskytte deres
grundlæggende rettigheder. Ingen er hævet over loven, hverken omrejsende grupper eller
regeringer, og alle skal ansvarligt bidrage til at løse problemerne og ikke skabe større
dramaer eller spændinger.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig.  −  (EN) Jeg støtter denne beslutning, hvori der
udtrykkes dyb bekymring over de foranstaltninger, som de franske myndigheder og andre
medlemsstaters myndigheder har truffet for at ramme romaer og omrejsende personer og
udvise dem, og hvori disse myndigheder opfordres til omgående at indstille alle udvisninger
af romaer. Det understreges endvidere, at masseudvisninger er forbudt i henhold til chartret
om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og at disse foranstaltninger er
et brud på EU-traktaterne og EU-lovgivningen, da de er udtryk for diskrimination på
baggrund af race og etnisk oprindelse og et brud på direktivet om den frie bevægelighed
for EU-borgere og deres familier. Jeg glæder mig over kommissær Redings forsinkede, men
stærke svar om, at hun er overbevist om, at Kommissionen ikke har andet valg end at
indlede overtrædelsesprocedurer mod Frankrig for at have brudt direktivet om den frie
bevægelighed. Romaerne er den absolut mest diskriminerede befolkningsgruppe i Europa.
De udsættes fortsat for alvorlig systematisk forskelsbehandling i forhold til uddannelse,
bolig, beskæftigelse og lige adgang til sundhedspleje og andre offentlige tjenester. Som
EU-borgere har romaerne imidlertid fuldt ud lige ret til at færdes og opholde sig frit på
medlemsstaternes område.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Denne beslutning havde to mål: Det første
er at påpege den vanskelige situation, som romaerne, der forskelsbehandles i hele Europa
i alle aspekter af det sociale og økonomiske liv, befinder sig i, og det andet er at tage afstand
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fra den voksende stigmatisering af disse mennesker i flere værtslande, som af juridiske
årsager, der har et lille eller intet grundlag i europæisk lovgivning, nægter dem retten til fri
bevægelighed i EU. Tiden er inde til, at vi alle påtager os vores ansvar, både ved at afholde
os fra populistisk, diskriminerende retorik og ved at føre effektive og proaktive politikker
med henblik på at fremme integrationen af romaerne. Det gælder i første omgang de
medlemsstater, hvor de kommer fra, som i højere grad skal udnytte midlerne fra EU, men
også værts- og transitlande. Med henblik på at løse dette almindelige problem opfordres
der således i beslutningen til, at der på EU-plan gennemføres en omfattende plan for
integration af romaerne.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Parlamentets forhandling om romaerne er i høj
grad blevet til en politisk debat mellem venstre- og højrefløjen. Ingen af de
beslutningsforslag, vi skal stemme om, besvarede det presserende spørgsmål om, hvordan
vi bedst opfylder romaernes behov. Det er helt tydeligt, at romasamfundet udsættes for
social og økonomisk diskrimination i langt de fleste medlemsstater, som ikke nødvendigvis
har benyttet de integrationsmetoder, som EU stiller til rådighed. Hvis romasamfundet har
rettigheder, som helt klart tilsidesættes, siger det også sig selv, at det har pligter som alle
andre europæiske borgere.

Det samme gælder medlemsstaterne, som har pligt til at give disse europæiske borgere et
sted at bo og en chance for at tjene til livets ophold. Hvad angår de begivenheder, som
Frankrig er blevet kritiseret for, og mens vi afventer Kommissionens beslutning om
ulovligheden af de udførte foranstaltninger, fordømmer jeg enhver masseudvisning, der
ikke er baseret på respekten for EU-lovgivningen. Men jeg nægter at forfalde til de
tvivlsomme sammenligninger i det fælles beslutningsforslag, hvor man sidestiller
sommerens begivenheder med deportationer. Henvisningen til nazitiden er fuldkommen
uacceptabel.

Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) Beslutningsforslaget om romaernes situation er en
vigtig tilrettevisning af hr. Sarkozy og en sviende irettesættelse fra Europa-Parlamentet.
Præsidentens stigmatisering af romaerne i en tale om usikkerhed, udtalelserne fra hans
indenrigsminister rettet mod rumænere og den slående udvisning af flere hundreder af
dem i strid med loven er en hån ikke bare mod værdierne i den franske republik, men også
mod EU's grundlæggende værdier. Gennem historien er romaerne systematisk blevet
marginaliseret, forskelsbehandlet og brugt som syndebukke. Uanset om de er franskmænd,
rumænere eller bulgarere er de i dag europæiske borgere. Den uværdige behandling, de er
blevet udsat for, bør ikke tolereres i et samfund, der er grundlagt på principper om retsstaten,
frihed, lighed og ikkediskrimination, som er det centrale i EU-traktaten og chartret om
grundlæggende rettigheder. Beslutningsforslaget er derfor en kraftig og utvetydig
fordømmelse af den franske regerings handlinger og af den diskriminerende retorik, der
har ledsaget dem. Man fordømmer udvisninger, der er sket i strid med lovgivningen. Man
kræver, at Europas regeringer og Kommissionen samordner deres foranstaltninger for at
integrere romaerne ved hjælp af de midler, som Parlamentet har bevilget.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg glæder mig over vedtagelsen af beslutningsforslaget
om romaernes situation i Europa og krænkelsen af lovgivningen om fri bevægelighed. Jeg
mener, at Europa-Parlamentets holdning er utrolig gavnlig i Europas sociale og økonomiske
klima. Foranstaltninger som dem, den franske regering har truffet, skal erstattes af en
ansvarlig, fælles europæisk holdning, hvor der både tages hensyn til kendetegnene ved
dette mindretal og den ret til fri bevægelighed, som de har som europæiske borgere. Jeg
håber, at betænkningen, som Europa-Parlamentet har vedtaget, vil styrke og danne
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præcedens for anvendelsen af rammebeslutningen om bekæmpelse af visse former og
udtryk for racisme og fremmedhad på grundlag af strafferetten samt handlingsplanen om
gennemførelsen af Stockholmprogrammet. Kommissionen skal hurtigst mulig gribe ind
i henhold til henstillingerne i beslutningsforslaget og fordømme de diskriminerende
handlinger, som romaerne er blevet udsat for. Kommissionen skal også tage sin rolle som
koordinator for medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af EU's strategier og
planer for integration af romaerne alvorligt.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig.  −  (PT) Jeg stemte for beslutningsforslaget om romaernes
situation og om fri bevægelighed i EU, fordi jeg fordømmer de skridt, som de franske
myndigheder og myndighederne i andre medlemsstater har taget over for romaerne, og
udvisningerne. Jeg håber, at disse myndigheder vil suspendere udvisningerne af romaerne,
som forbydes af chartret om grundlæggende rettigheder og af den europæiske konvention
for beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Jeg vil gerne
erindre om, at disse skridt strider mod traktaterne og EU-lovgivningen.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. −  (PT) Dette beslutningsforslag kommer på et tidspunkt med
modstridende udtalelser vedrørende udvisningen af medlemmer af den etniske gruppe
romaerne fra fransk område. Jeg mener, at denne sag er for alvorlig til at blive drøftet på
en måde, der er mere følelsesbetonet end rationel, og fortjener et anderledes politisk klima,
der giver mulighed for diskussion og for at undgå klichéer. Derfor mener jeg også, at
Parlamentet ikke burde have lagt sig fast på dette akavede tidspunkt.

Når det er sagt, afviser jeg som altid enhver politisk, militær eller politimæssig reaktion
over for medlemmer af en etnisk gruppe, blot fordi de tilhører den pågældende gruppe.
Historien i det 20. århundrede var desværre fuld af situationer, hvor folk blev fordømt ikke
på grund af det, de havde gjort, men fordi de var den, de var. Den brutale arv efter nazismen
og kommunismen beviste dette uden skyggen af tvivl. Jeg mener, at EU's medlemsstater
har en historie uden sidestykke for behandling af etniske og religiøse mindretal.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. − (IT) Fri bevægelighed er et ædelt princip, men det er i
fare for at blive et abstrakt princip, medmindre det ledsages af konsekvens og lovlighed.
Hvis man fornægter disse principper i den hykleriske godgørenheds navn, er man ansvarlig
for at fremme fjendtlige følelser over for romaerne.

Den fri bevægelighed må aldrig indebære frihed til at bosætte sig ulovligt, tvinge kvinder,
børn og mindreårige, der lever under skændige sundhedsforhold, til at stjæle, prostituere
sig og tigge, mens de ofte nægtes vejen til integration i skoler og beskæftigelse. EU har
udstyret sig selv med detaljerede regler om de europæiske borgeres fri bevægelighed, som
omfatter garantier, krav og sanktioner. Men i praksis har disse regler vist sig at være
forældede efter Rumæniens og Bulgariens indtræden i EU og 10 tusinder af romaers
udvandring til vesten.

Der skal vi hurtigt stramme op på direktiv 2004/38/EF, som gælder i øjeblikket, og hvori
det bestemmes, at EU-borgere, som efter en periode på tre måneder i en anden medlemsstat,
er ude af stand til at sørge for sig selv på lovlig vis, kan udvises. Udvisning kan i dag ikke
gennemføres, medmindre der også anvendes økonomiske incitamenter, og det sker frivilligt,
og dette bør erstattes med princippet om tvungen udvisning og hjemsendelse på samme
måde som for borgere fra tredjelande. Desuden bør der indføres obligatoriske mekanismer
til at fastholde borgere, der er udvist fra en anden medlemsstat i strid med
direktiv 2004/38/EF, i deres oprindelsesland.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. −  (PT) Den franske regerings og andre
EU-regeringers udvisning af romaer er en forkastelig handling. Desværre er denne racistiske
og fremmedfjendske handling, hvormed man søger at fjerne opmærksomheden fra den
alvorlige sociale og arbejdsmarkedsmæssige krise, vi oplever i øjeblikket, og finde
syndebukke, ikke øjeblikkelig blevet fordømt af Kommissionen og Rådet. Vi nærer ingen
illusioner om EU-institutionernes hykleriske rolle i hele denne proces, navnlig når vi
betænker, at de er så hurtigt ude med deres kritik og indblanding i tredjelande.

Men i sager vedrørende borgere fra EU's medlemsstater står de med korslagte arme og
fremsætter kun vidtløftige erklæringer. Når det virkelig gælder, hvor er EU så, EU, der
hævder at være en af verdens største forkæmpere for menneskerettigheder? Intet andet
end fordømmelse er på sin plads her. Erfaringen viser os, at i forbindelse med Frankrig, et
af de førende lande i EU, benytter man altid diskretion.

Her er der behov for et brud med de neoliberale politikker, som de konservative og
socialdemokraterne fortsat praktiserer. Det haster med at finde nye politikker for at fremme
beskæftigelse med rettigheder, velfærd og sociale fremskridt for alle. Sådan forhindrer man
regeringer som den franske i at gøre racisme og fremmedhad til statens politikker, og at
EU omdannes til en politistyrke for medlemsstaterne, hvilket nogen ønsker, idet man drager
fordel af visse regeringers forkastelige handlinger.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Det fælles beslutningsforslag, som medlemmerne
på venstrefløjen har fremsat, er kendetegnet ved gentagne opfordringer til ligestilling, men
de modsiger sig selv flere steder.

Jeg har ladet det notere i protokollen, at jeg er imod det fremsatte dokument, da det heri
forudsættes, at romasamfundene og borgerne i værtslandene har lige rettigheder, uden at
det dog egentlig gøres gældende, at de har lige pligter. Jeg er også uenig, fordi der ikke
fastlægges en retsstilling heri, men blot ytres en kritik af de politikker, som regeringerne i
Italien og Frankrig har gennemført.

Desuden ignoreres de bekræftede problemer med lov og orden, som nogle medlemsstater
forsøger at kontrollere via de midler, de har til rådighed ifølge loven, fuldstændig i
dokumentet.

Charles Goerens (ALDE),    skriftlig. – (FR) Selv om jeg stemte for det fælles
beslutningsforslag, vil jeg alligevel gerne fremsætte følgende bemærkning. Min støtte til
dette beslutningsforslag skal på ingen måde opfattes som opbakning til visse ekstreme
udtalelser, der blev fremsat under forhandlingen torsdag eftermiddag. Eftersom
behandlingen af dette spørgsmål kræver stor følsomhed, svarer forsøgene på at sammenligne
hjemsendelserne af romaerne med koncentrations- og udryddelseslejrene fra Anden
Verdenskrig til at reducere Holocaust til noget trivielt. Dette er den sikreste vej til at kvæle
debatten. I denne situation er der behov for en rolig, afbalanceret og ansvarlig debat. Denne
sammenligning smager af enten ond tro eller umodenhed. Uanset hvad, gavner den ikke
romaernes sag.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg blev forfærdet over de foranstaltninger,
som Frankrig har truffet for at udvise romaerne (foranstaltninger, som andre stater allerede
tidligere havde truffet), og derfor medunderskrev jeg med det samme Parlamentets
beslutning, og jeg glæder mig over dens vedtagelse. De ting, der for øjeblikket foregår i
Frankrig, er uacceptable. Frankrig fører med fuldt kendskab til kendsgerningerne en
diskriminerende politik, der strider mod EU's grundlæggende værdier og principper. For
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det første, med hensyn til principperne om europæisk borgerskab og om fri bevægelighed
i EU: Romaerne er selv europæiske borgere. For det andet, med hensyn til principperne
om forbud mod forskelsbehandling og respekt for mindretal: Disse foranstaltninger skal
under ingen omstændigheder træffes, udelukkende fordi en person tilhører et mindretal.
I dag er det romaerne, i morgen er det araberne, og dagen efter jøderne, og hvorfor ikke
kvinderne og de fattige? Alle disse principper understøtter EU og er bindende for os alle,
især de enkelte medlemsstater. Det er desuden på høje tid, at vi får en europæisk strategi
om romaernes integration. EU har brug for en stærkere politisk vilje. Social integration,
adgang til boliger, uddannelse og kampen mod forskelsbehandling er alle områder, hvor
EU skal handle.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen om romaernes
situation i Europa, da de foranstaltninger, som de franske myndigheder har truffet,
udtrykkeligt fordømmes i teksten. Beslutningen minder os om, at alle europæiske borgere
har ret til at færdes og opholde sig frit i hele EU, og om det grundlæggende princip om
ligebehandling af borgerne og om forbud mod forskelsbehandling. Nicolas Sarkozy og
regeringen tager fejl, hvis de tror, at de kan se stort på EU's værdier, den europæiske
lovgivning og chartret om grundlæggende rettigheder med total straffrihed. Parlamentet
har målrettet kaldt dem til orden og vil gøre det samme over for enhver medlemsstat, der
bliver fristet af denne praksis. Beslutningen får også Kommissionen til at påtage sig sit
ansvar, idet den heri opfordres til at holde op med at tøve og langt om længe gennemføre
en klar og målrettet strategi for integration af romaerne på alle områder – adgang til boliger,
beskæftigelse, uddannelse og sundhedsydelser – for at sætte en stopper for den uacceptable
udstødelse af dem.

Estelle Grelier (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg har støttet dette fælles beslutningsforslag, fordi
jeg er overbevist om, at vi hurtigt må fordømme den franske regerings politik, der bevidst
har stigmatiseret en etnisk gruppe ved at knytte den direkte sammen med kriminalitet med
det ene formål at fjerne opmærksomheden fra dens problemer med sin egen indenrigspolitik.
Udnyttelsen af romaspørgsmålet er efter min mening uacceptabelt, og Parlamentet bør
reagere. Progressive medlemmer, herunder Socialdemokraterne, har derfor bedt om, at
denne diskriminerende retorik og de kollektive udvisninger må høre op, mens den
europæiske højrefløj i det store og hele har støttet den franske regering i dens glidning
mod højre. Vi har hurtigt brug for at gennemføre en global strategi for at løse dette problem,
der påvirker 10-12 mio. EU-borgere. I beslutningsforslaget beklager man den manglende
reaktion fra Kommissionens side, som jo formodes at være traktaternes vogter og derfor
burde have fordømt den franske regerings handlinger. De kollektive udvisninger er en hån
mod chartret om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention for beskyttelse
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Lívia Járóka (PPE),    skriftlig. – (HU) Beslutningsforslaget fra Gruppen for Det Progressive
Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Gruppen Alliancen af Liberale og
Demokrater for Europa og Gruppen De Grønne samt Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe også indeholder adskillige grundløse og endda uacceptable udtalelser. Som
jeg allerede gjorde opmærksom på ved forhandlingen i tirsdags om spørgsmålet til Det
Europæiske Råd og Kommissionen, er politiske holdninger og juridiske vurderinger to
forskellige ting, og selv om vi måske finder udvisninger beklagelige eller overdrevne, er
det kun Kommissionen, der har kompetence til at vurdere lovligheden af de skridt, som
Frankrig har taget. Efter min mening svækker det Parlamentets autoritet at beskylde et land
for en alvorlig overtrædelse baseret på uunderbyggede informationer og forud for
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Kommissionens kommende vurdering uden at kende resultaterne af denne. Men som
ordfører for Parlamentets europæiske romastrategi mener jeg, at det i den nuværende
situation er vigtigt for Europa-Parlamentet at formulere de progressive henstillinger, der
fremsættes i et officielt beslutningsforslag.

Derfor er det vigtigt at sige, at EU og medlemsstaterne bør deles om ansvaret for integration
af romaerne, hvilket kræver en omfattende strategi på EU-niveau. Den bør udformes med
inddragelse af romaerne lige fra græsrodsniveau til internationale ngo'er, herunder alle
aspekter af planlægning, gennemførelse og kontrol. Vi skal også slå fast, at der skal udformes
et komplekst udviklingsprogram, som både er rettet mod alle tilhørende politikområder
og letter en øjeblikkelig indgriben i ghettoområder, der kæmper med alvorlige strukturelle
problemer.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Jeg stemte for beslutningsforslaget fra Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), fordi jeg mener, at vi skal vedtage
og gennemføre en fælles europæisk strategi om romaspørgsmålet, som kan løse
problemerne med den sociale og økonomiske udelukkelse af romaerne. Problemerne for
mindretal i Europa er komplicerede og følsomme, og de udnyttes ofte til politiske mål.
Politisk manipulation, som især ikke er rettet mod at løse problemerne ved deres rod, men
gør det mere kompliceret at integrere mindretallene, finder jeg uacceptable. Det er vigtigt
med korrekt EU-finansiering og samarbejde fra medlemsstaternes side for at gennemføre
den med henblik på at tilskynde til romaernes sociale integration. Adskillige instrumenter,
som kan bruges til at afhjælpe romaernes udelukkelse, herunder muligheden for at bruge
Den Europæiske Socialfond, står allerede til rådighed for EU. De vil blive suppleret med
muligheden for at anvende op til 2 % af den fælles finansiering fra Den Europæiske
Regionaludviklingsfond (ERDF) til boligudgifter for socialt udstødte samfund. Derfor er
det vigtigt at sikre, at der træffes praktiske foranstaltninger for at integrere romaerne,
startende i de medlemsstater, hvor de er statsborgere. Samtidig skal vi naturligvis garantere
den frie bevægelighed inden for EU, og når vi udviser EU-borgere fra en medlemsstat, skal
alle sager behandles enkeltvis, og beslutningen om udvisning skal være baseret på en
relevant domstolsbeslutning.

Timothy Kirkhope (ECR),    skriftlig. −  (EN) Jeg og mine kolleger fra ECR-Gruppen er
enige i størstedelen af dette beslutningsforslag, og vi er fortsat fuldt og helt engageret i at
fremme lige rettigheder, muligheder og friheder i henhold til EU-lovgivningen for alle
mennesker, uanset race, religion, køn og seksuel orientering.

Men selv om vi fuldt ud støtter integrationen af romaerne inden for EU, mener vi, at
Kommissionen som traktaternes vogter bør gennemføre en grundig juridisk undersøgelse
af sagen, inden Parlamentet træffer sin endelige beslutning. Derfor har vi hverken stemt
for eller imod dette beslutningsforslag.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Det er vigtigt at skabe en smule orden i denne
diskussion, hvor der hersker en skandaløs forvirring. Nogle af bemærkningerne, der er
fremsat her i Parlamentet, og som er medtaget i beslutningsforslaget, er uacceptable.
Parlamentet bør holde op med at fungere som forum for scoring af politiske points om
medlemsstaternes nationale politikker. Frankrig har nøje overholdt EU-lovgivningen, og
det har Kommissionen bekræftet. Desuden appellerer jeg til Kommissionen om at tage sig
af denne sag så hurtigt som muligt og foreslå konkrete foranstaltninger, der kan hjælpe
med til at integrere romaerne i EU.
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Tidspunktet for positive hensigtserklæringer er forbi. Nu skal vi gennemføre en virkeligt
europæisk strategi for integration af romaer i Europa. Hvad er der sket med de 20 mia.
EUR, som Parlamentets medlemmer godkendte og tildelte medlemsstaterne under
samhørighedspolitikken? Disse penge gavner ikke de modtagere, som de var tiltænkt. Vi
må bringe denne situation til ophør og tage mere kontrol over den forsvarlige forvaltning
af EU-midler.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) EU er nødt til at gribe håndfast ind
over for den diskriminerende og brutale politik, som romaerne er ofre for i Frankrig. Fri
bevægelighed er ikke forbeholdt kapitalen. Eurokraterne bryder sig måske ikke om det,
men det er en ret, der deles af alle EU-borgere. Alle europæere har pligt til at forsvare
rettighederne for de romaer, der er gjort til syndebukke af den siddende franske regering.
EU skal foregå med et godt eksempel og fordømme disse fremmedfjendske regeringers
politikker. Hvis man undlader dette, opfordrer man de regeringer, som allerede nu begår
store fejl, til at fortsætte denne praksis.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig.  −  (PT) I adskillige årtier har Frankrig været et eksemplarisk
land med hensyn til at integrere borgere fra hele verden, der har valgt dette land som deres
bestemmelsessted. Man skal huske på, at rumænske borgere først opnår den fulde frie
bevægelighed i 10 EU-lande, herunder Frankrig, fra januar 2014. Desuden kan alle
EU-borgere blive forpligtet til at levere bevis for, at de kan forsørge sig selv efter mere end
tre måneders ophold i et land, der ikke er deres eget. Hvis de viser sig at udgøre en for stor
byrde for det sociale sikringssystem i værtslandet, kan der indføres foranstaltninger i
henhold til artikel 9 og 10 i direktiv 2004/38/EF. Selv om der kan sættes spørgsmålstegn
ved masseudvisning af rumænske borgere af romaafstamning, bør de mennesker, der
protesterer voldsomt mod dette, også beskæftige sig med en lang række andre ting og det
med samme intensitet. De bør også fokusere på børnene i disse familier, der generelt
forhindrer dem i at gå i skole, på børn og kvinder, der bruges til tiggeri, med tiggeri som
en levevej, og med deres afvisning af at arbejde og i stedet benytte sig af tredjelandes sociale
sikringsordninger. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte imod dette fælles beslutningsforslag
fra venstrefløjen, centrum-venstre og de liberale her i Parlamentet, fordi præsident Sarkozys
franske regering skal bedes om straks at standse udvisningerne af sigøjnerbefolkningen.
Vi beder Kommissionen og Rådet handle på samme måde. Vi fordømmer ikke kun
deportationerne i Frankrig, men også i Tyskland, Østrig, Sverige, Belgien og Italien. Vi har
brug for en europæisk strategi til bekæmpelse af den fattigdom og diskrimination, som
romaerne er udsat for i Europa. Romaerne har været en del af EU siden udvidelserne i 2004
og 2007. Derfor har de som alle andre europæiske borgere ret til fri bevægelighed og
ophold over hele EU.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. −  (DE) Ved den igangværende forhandling om romaer
endte jeg med at stemme for beslutningsforslaget fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater). Det beskriver problemet på en objektiv måde og foreslår også
fornuftige løsninger. Beslutningsforslaget fra Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre viser på den anden side, hvor verdensfjerne disse
politikeres metoder er. De taler om "alvorlig, systematisk diskrimination" og om en generelt
fjendtlig holdning over for sigøjnere og ser dermed stort på, at romaerne også skal overholde
loven som alle andre europæiske borgere.
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Det er helt klart en torn i øjet på venstrefløjen, når de klager over, at man tager de udviste
romaers fingeraftryk. Dette er efter deres mening urimelig forskelsbehandling. Men de
samme mennesker har ingen problemer med at kræve, at alle andre borgere skal afgive
fingeraftryk, når de skal have et pas. Det er venstrefløjens logik. Selv om Sarkozy-regeringen
handlede ud fra opportunisme, er denne reaktion ikke desto mindre fornuftig og nødvendig
for at beskytte Frankrigs egne borgere. Derfor stemte jeg imod beslutningsforslaget fra
venstrefløjen.

Jan Mulder (ALDE),    skriftlig. − (NL) Delegationen fra det nederlandske Folkeparti for
Frihed og Demokrati (VVD) stemte for beslutningsforslag B7-0504/2010 om udvisningerne
af romaerne. Men det ændrer ikke noget ved, at folk i overensstemmelse med direktiverne
altid kan tvangshjemsendes til deres oprindelseslande, hvis dette er hjemlet i disse
europæiske direktiver.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningsforslaget fra
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), eftersom man heri foreslår
konsekvente, langsigtede foranstaltninger med henblik på at løse romaproblemet i EU.
PPE-Gruppens beslutningsforslag indeholdt også en udtrykkelig og direkte anmodning
om, at ansøgningen om Rumæniens indtræden i Schengenområdet ikke kædes sammen
med romaspørgsmålet. Efter forkastelsen af dette beslutningsforslag stemte jeg for det
fælles beslutningsforslag fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa,
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet m.fl., som
ganske vist er mindre omfattende, men dog alligevel indeholder rimelige synspunkter.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for beslutningsforslaget fra
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Konservative
og Reformister om romaernes situation i Europa af følgende årsager: Man fokuserer på de
konkrete foranstaltninger (europæisk strategi: handlingsplan, udnyttelse af ressourcer,
samarbejde mellem medlemsstater og andre, inddragelse af romaerne osv.), der skal
gennemføres for at vende den udstødelse, som romasamfundene udsættes for i forskellige
europæiske lande, det begrænser sig ikke til at pålægge skyld, og det fjerner ikke
offentlighedens opmærksomhed fra problemets kerne, nemlig at man hidtil ikke har
iværksat politikker for at integrere romaerne, og det bidrager ikke til sterile politiske
konfrontationer.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Medlemsstaterne og de europæiske institutioner
har pligt til at udvikle og støtte gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger for at
skabe et politisk og socialt miljø, der fremmer iværksættelsen af foranstaltninger med
henblik på at integrere romaerne inden for uddannelse, sundhed, social sikring og
integration på arbejdsmarkedet. Samtidig er romakvindernes situation et yderligere
interessant aspekt, eftersom de er ofre for dobbelt diskrimination, både på grund af deres
køn, og fordi de tilhører et mindretal.

Jeg opfordrer Kommissionen til at udforme en omfattende europæisk strategi rettet mod
de specifikke problemer for de grænseoverskridende mindretalssamfund som romaerne.
EU-institutionerne bør udvise et minimum af institutionel interesse i at overvåge kampen
mod diskrimination og støtte romaernes integration.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Gruppen De Grønne/Den Europæiske
Fri Alliance hilser afstemningen i Parlamentet velkommen, idet man til fulde har opfyldt
sin rolle som garant for de grundlæggende værdier i EU. Det har nægtet at tie stille om
situationen i Frankrig og har heller ikke glemt at kritisere Kommissionens forsinkede og
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begrænsede reaktion. Disse udvisninger er et vigtigt bevis for Europa med hensyn til vores
evne til at overholde vores egne regler i chartret om grundlæggende rettigheder. Det er
Kommissionens ansvar at træffe de hensigtsmæssige foranstaltninger, startende med
færdiggørelsen af analyserapporten hurtigst mulig, så man tydeligt kan se, hvilke regeringer
der er ansvarlige.

Dagens afstemning er indledningen på en vigtig fase for vores institutions troværdighed.
Men kampen for mindretals rettigheder er ikke fuldstændig forbi. Nu er der mere end
nogensinde behov for at anerkende alle rettighederne for mindretal i EU og sikre, at disse
rettigheder anvendes i praksis.

Catherine Soullie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg beklager dybt, at Parlamentet har vedtaget
beslutningsforslaget fra socialisterne, de liberale, de grønne og kommunisterne vedrørende
romaernes situation i Europa.

Efter min mening er det uacceptabelt at kritisere Frankrig på denne måde, eftersom det
ikke er den eneste medlemsstat, der sender romaer tilbage til deres eget land. Oprettelsen
af visse romalejre er helt klart skadelig for den offentlige orden og undertiden endda en
krænkelse af den private ejendomsret, og de byrder, det medfører for vores sociale
sikringssystem, giver den franske regering ret til at træffe sådanne foranstaltninger i
overensstemmelse med bestemmelserne i de europæiske traktater. Tilbagesendelserne til
Rumænien og Bulgarien skete i overensstemmelse med fransk og europæisk lovgivning
og under nøje overholdelse af menneskerettighederne.

Jeg glæder mig over Det Europæiske Folkepartis Gruppes (Kristelige Demokrater) beslutning
om at nedsætte en arbejdsgruppe om integration af romaer for at finde en europæisk
løsning på spørgsmålet om vandrende folk. Vi er nødt til at gribe dette emne konstruktivt
an.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. − (IT) Vi stemte hverken for eller imod beslutningsforslaget
fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og De Europæiske
Konservative og Reformister, da vi ikke er enige i, at man bør fremme Rumæniens og
Bulgariens indtræden i Schengenområdet, eftersom disse lande ikke er i stand til at sikre
ligelige sociale, økonomiske og sikkerhedsmæssige forhold. Vores holdning er konsekvent
med det klare "nej" til deres tiltrædelse, som gav udtryk for tidligere.

På den anden side stemte vi uden tøven imod beslutningsforslaget fra venstrefløjen, fordi
det undergraver selvstyret og selvbestemmelsen i lande som Frankrig og Italien, der har
besluttet at anlægge en hård linje over for personer, der ikke overholder loven. En statistik,
som nok burde mane til eftertanke er, at siden et stort antal romaer fra de østeuropæiske
lande ankom til Frankrig, er antallet af indbrud steget med mere end 200 %.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig om beslutningsforslag B7-0492/2010. −  (PT) Den etniske
gruppe romaerne er et mindretal, hvor langt det fleste medlemmer er borgere i en
EU-medlemsstat. Europæiske borgere har ret til at bevæge sig frit og slå sig ned i en hvilken
som helst EU-medlemsstat, så længe de overholder bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF.
Der er imidlertid mulighed for at begrænse denne frihed af hensyn til den offentlige orden,
sikkerheden eller folkesundheden. Vi må ikke desto mindre huske på, at en foranstaltning
som udvisningen af EU-borgere skal iværksættes efter vurdering af den enkelte sag og ikke
anvendes over for grupper eller samfund.

Problemets løsning ligger i gennemførelsen af en strategi for romaerne, der giver mulighed
for samarbejde mellem stater, institutioner og andre parter samt inddragelse af
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romasamfundene i planlægningen og udførelsen, samt indførelse af et program for
intervention i marginaliserede områder med strukturelle svagheder. Jeg mener, at vi bør
udnytte de muligheder, der tilbydes i lovgivningen om Den Europæiske
Regionaludviklingsfond vedrørende støtteberettigelse for boligforanstaltninger rettet mod
marginaliserede samfund og behovet for en bedre indsats af den europæiske platform for
integration af romaerne. Lige så vigtig er etableringen af en konstruktiv dialog mellem
staterne og medlemmerne af romasamfundet. Af ovennævnte årsager stemmer jeg for
beslutningsforslaget.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig om fælles beslutningsforslag RC-B7-0493/2010. −  (PT) Den
etniske gruppe romaerne er et mindretal, hvor langt de fleste medlemmer er borgere i en
EU-medlemsstat. Alle europæiske borgere har de rettigheder og pligter, der fastsættes i
direktiv 2004/38/EF vedrørende retten til fri bevægelighed i EU i henhold til de betingelser,
der angives heri. Medlemsstaterne har imidlertid ret til at begrænse den fri bevægelighed
og indvandringen af EU-borgere til deres område, uanset nationalitet, af hensyn til den
offentlige orden, sikkerheden eller folkesundheden.

Medlemsstaterne har ikke pligt til at underrette Kommissionen forud for anvendelsen af
klausulen om den offentlige orden, hvilket er deres suveræne ret. Selv om jeg deler den
opfattelse, at EU og medlemsstater har et fælles ansvar for at tilskynde til integrationen af
romasamfundet gennem en integreret strategi og gennem samarbejde mellem
medlemsstaterne, Kommissionen, de øvrige europæiske institutioner og andre interesserede
parter i henhold til princippet om ikkediskrimination, er jeg ude af stand til at stemme for
en fordømmelse af Kommissionens sene og begrænsede reaktion på romaernes situation
i Europa og kontrollen med overholdelsen af menneskerettighederne, eftersom dette er et
fælles ansvar for alle. Derfor stemmer jeg hverken for eller imod dette beslutningsforslag.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag
om romaernes situation og om fri bevægelighed i EU, da jeg mener, at situationen for de
omkring 10-12 mio. romaer kræver en europæisk integrationsstrategi for dem. Fri
bevægelighed for personer er et af EU's grundlæggende principper. Europæiske borgere
med romaoprindelse, uanset deres nationalitet, har også ret til at bevæge sig frit rundt i
EU. Som alle andre europæiske borgere har de både rettigheder og pligter. Hvis en person,
uanset etnisk oprindelse og nationalitet, begår lovovertrædelser, vil de pådrage sig det fulde
ansvar i forhold til loven. Men der er ingen nationalitet eller etniske grupper, der er forbundet
med kriminalitet. Jeg mener ikke, at en hel etnisk gruppe eller befolkningen i et land kan
eller må stigmatiseres af handlinger begået af nogle af medlemmerne. Lissabontraktaten
giver chartret om EU's grundlæggende rettigheder bindende retsvirkning. I artikel 2 i dette
dokument hedder det klart, at EU er baseret på værdierne respekt for menneskelig
værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder,
herunder rettighederne hos personer tilhørende mindretal. Jeg mener, at EU og
medlemsstaterne har et fælles ansvar for at fremme romaernes integration via en EU-strategi
for romaerne.

Traian Ungureanu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte imod det fælles beslutningsforslag
fra venstrefløjen, fordi man i dette dokument sætter spørgsmålet om romamindretallet i
Europa på det forkerte spor. Beslutningsforslaget, der blev vedtaget på plenum, er en
ideologisk tekst snarere end en konkret handlingsplan. Beslutningsforslaget fra Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet er grundlæggende
en opvisning i hykleri camoufleret som en "progressiv" politisk diskurs. Med dette
beslutningsforslag forsøger man at få os til at tro, at vi nu alle er racister.
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Naturligvis undtagen venstrefløjspolitikkerne. Beslutningsforslaget blev udformet og
vedtaget uden korrekt viden om romaernes situation, hverken i Øst- eller Vesteuropa.
Romaspørgsmålet er ikke et nationalt problem og kan heller ikke beskrives som racepolitik.
Romaspørgsmålet går langt tilbage i Europas historie og er stadig uløst. Brugen af klichéer
og den politiske dagsorden, især i form af socialisternes sammenstød med
højrefløjsregeringen i Frankrig, gavner ingenting, bortset fra venstrefløjens mål i
valgkampen. Jeg stemte for beslutningsforslaget fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater), netop fordi man i dette dokument foreslår foranstaltninger og
opfordrer til koordinering på europæisk plan. Romaspørgsmålet er ikke et spørgsmål om
racisme, men om realisme. Hvis romaspørgsmålet behandles i henhold til de retningslinjer,
der opstilles af venstrefløjen, vil det hurtigt dukke op igen og give anledning til nye kriser
i den ene eller anden medlemsstat. Resultatet af dagens afstemning er beklageligt og
uproduktivt.

Beslutningsforslag (B7-0491/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. −  (PT) Jeg stemte for beslutningsforslaget om
langtidspleje af ældre, fordi jeg mener, at det er af største betydning at sikre
forudsætningerne for en aktiv alderdom med større bistand, der kan sikre en bedre
livskvalitet for alle ældre i EU. Formålet med dette beslutningsforslag er at mindske
ulighederne på sundhedsområdet og at beskytte ældre mennesker i EU og med hensyn til
sundhedstilbud at bekæmpe den ulige behandling, som ældre mennesker ofte udsættes
for, indføre mere effektive strategier for menneskelige ressourcer for at reducere
personalemangel, bidrage til udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi
samt tilskynde til pleje i familien og selvstændighed for ældre mennesker.

Jeg håber, at Kommissionen med dette forslag vil indsamle data om bedste praksis inden
for langtidspleje, der kan sikre en merværdi for det europæiske år for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationerne (2012) med henblik på at reducere enhver form for
diskrimination, forbedre langtidspleje og fattigdommens virkninger blandt de ældre
mennesker. Jeg anbefaler også, at man opretter et observationscenter for aktiv alderdom
for at fremme bedste praksis.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Selv om nogle lande såsom Italien og Tyskland
er mere tilbøjelige til at være ramt end andre, har alle medlemsstaterne i EU problemer
med aldrende befolkninger. Vi må tage fat på denne udfordring. Men alt for ofte handler
vi stadig kortsigtet og glemmer at tage højde for de ændringer, der finder sted i vores
samfund. Dette er en fremragende beslutning, da den giver et kort og temmelig omfattende
overblik over de områder, hvor vi skal tilpasse os (infrastruktur, sundhedssystemer,
interpersonelle relationer osv.). Det er vigtigt, at vi fortsat træffer foranstaltninger i denne
sag. Vi skal undgå morgendagens potentielle problemer i dag.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig.  −  (LT) Jeg stemte for denne betænkning. I henhold
til de beskæftigelsespolitiske retningslinjer skal medlemsstaterne gøre alt, hvad de kan, for
at nå det vigtigste mål – at sikre bæredygtig vækst og styrke jobskabelsen. Vi skal også løse
medlemsstaternes langsigtede problemer, nemlig demografiske forandringer, globalisering
og indførelsen af nye teknologier. For at opnå dette skal vi investere i bæredygtig vækst,
der kan sikre bevarelsen af eksisterende job og skabe nye job med særligt fokus på små og
mellemstore virksomheder, der skaber de fleste job i Europa. Vi skal også forfølge følgende
sociale beskæftigelsesmål: fremme af kvalitetsuddannelse og livslang uddannelse blandt
eksisterende og fremtidige arbejdstagere, bekæmpelse af arbejdsløshed, særlig
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opmærksomhed på at fremme beskæftigelsen blandt unge, ældre, handicappede og kvinder
samt at anlægge et mere positivt syn på arbejdskontrakter, der ikke er standard.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig.  −  (LT) Med de demografiske forandringer, der
finder sted i EU, vokser antallet af ældre hurtigt, og vi skal løse vigtige udfordringer, som
at opfylde den større efterspørgsel på sundhedspleje, tilpasse sundhedssystemerne til
behovet hos en aldrende befolkning, samtidig med at de fortsat skal være bæredygtige i
samfund med en mindre arbejdsstyrke. I øjeblikket er fattigdommen meget udbredt blandt
ældre, for i mange EU-medlemsstater beskæres pensioner og andre sociale ydelser kraftigt
i øjeblikket, så det er vigtigt at udtænke bæredygtige finansieringssystemer til levering af
langtidspleje for at kunne finansiere ældreplejen. Vi skal også indføre minimumsstandarder
for alle plejesektorer, herunder mindstelønninger.

Jeg vil gerne påpege, at vi skal reducere ulighederne på sundhedsområdet og sikre de ældre
i samfundet samt i forbindelse med pleje. Vi skal også bekæmpe social udstødelse af ældre
mennesker og enhver form for diskrimination baseret på alder. Vi skal sikre
forudsætningerne for en aktiv alderdom og et værdigt og rigt liv for ældre mennesker.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig.  −  (PT) Almen og erhvervsfaglig uddannelse
af høj kvalitet er en forudsætning for den enkeltes selvrealisering, ligestilling, bekæmpelse
af social udstødelse og fattigdom, aktivt borgerskab og social samhørighed. Jeg opfordrer
medlemsstaterne til at regulere kvalifikationskravene for socialarbejdere, der tager sig af
de ældre, og udarbejde og indføre videreuddannelsesordninger for at være med til at øge
uddannelsesniveauet for dem, som arbejder med ældrepleje, og dermed forbedre kvaliteten
af de tjenester, der udbydes. Det er afgørende, at investeringerne i det ældremedicinske
område øges, så kvaliteten af den pleje, de ældre modtager, bliver bedre.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D),
skriftlig. −  (DA) De danske socialdemokrater mener ikke, at der skal indføres en
minimumsløn, som der står i beslutningsforslagets stk. 12. Alligevel har de danske
socialdemokrater valgt at stemme for beslutningsforslaget, da det udover denne opfordring
til at indføre en minimumsløn, indeholder en række synspunkter og initiativer som de
danske socialdemokrater støtter.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Europa-Parlamentets beslutning om
at vedtage et beslutningsforslag om langtidspleje af ældre er gavnlig, fordi disse mennesker
som europæiske borgere fortsat skal kunne udøve deres rettigheder og friheder, bevare
deres plads i samfundet og være i kontakt med de andre generationer. Jeg mener, at EU og
medlemsstaterne skal tage hensyn til befolkningens aldring med henblik på at etablere et
samarbejde, der skal føre til et bæredygtigt system for finansiering af leveringen af pleje til
de ældre, og til at kunne tilbyde egnet uddannelse til det personale, der arbejder inden for
sektoren, og tilbyde dem et hensigtsmæssigt lønniveau, hvilket vil bidrage til at forbedre
kvaliteten af de leverede tjenester. Desuden skal tjenesterne for byplanlægning og fysisk
planlægning indføre foranstaltninger, der letter adgangsforholdene for ældre og personer
med reduceret mobilitet der, hvor de har brug for det, såsom sociale tjenester skræddersyet
til deres behov, sociale og kulturelle aktiviteter. De relevante myndigheder skal regelmæssigt
informere de ældre om deres rettigheder og om lovgivningsændringer, der påvirker dem.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig  −  (PT) Jeg stemte for dette beslutningsforslag, fordi jeg er
tilhænger af adgangen til kvalitetsbetonede sundhedstjenester og ordentlig pleje for ældre
mennesker. I lyset af de demografiske ændringer i de senere år, navnlig befolkningens
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aldring, skal ældre mennesker have støtte, så de kan leve værdigt og uafhængigt i deres
eget hjem.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D),    skriftlig.  −
(SV) Vi skal opretholde en høj plejestandard for ældre mennesker, og denne pleje skal være
en prioriteret del af det velfærdssystem, der udvikles i henhold til de demografiske ændringer.
Vi forstår fuldt ud indførelsen af krav om sociale minimumsstandarder for alle kontrakter
inden for plejesektoren, men vi mener, at det er uheldigt, at der angives en mindsteløn,
hvilket vi ikke altid har i Sverige, fordi det påhviler arbejdsmarkedets parter at fastsætte
lønniveauet. Fastsættelsen af lønniveauer hører heller ikke under EU's kompetence. Vi
mener ikke, at dette bør ændres, men har alligevel valgt at stemme for beslutningsforslaget,
eftersom vi mener, at hovedspørgsmålet er meget vigtigt.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. −  (PT) Med en længere gennemsnitlig forventet levetid og de
ældres voksende sårbarhed som følge af deres afhængighed af sociale tjenester, der ofte er
utilstrækkelige og forårsager opsplitning af familieforholdet, står vi i en situation, hvor
mange mennesker på dette meget vanskelige tidspunkt i deres liv står alene og uden
økonomisk mulighed for at klare sig selv og i mange tilfælde i situationer med tragisk
fattigdom, og derfor er det nødvendigt, at nationalregeringerne sørger for den
grundlæggende pleje.

I Europa og ligeledes i Portugal er spørgsmålet om den langtidspleje meget vigtigt for
CDS-PP (Demokratisk og Socialt Centrum − Folkepartiet), og i adskillige år har vi klart
bakket op om oprettelsen af velegnede netværk, der kan sørge for denne type pleje og
støtte til familier med ældre mennesker samt til private leverandører af pleje. Jeg konstaterer
med tilfredshed, at man her i beslutningsforslaget foreslår, at de nationale regeringer skal
støtte uformelle leverandører af langtidspleje, ofte familiemedlemmer, og at disse plejere,
der påtager sig en rolle, som under andre omstændigheder skulle varetages af staten, får
de nødvendige betingelser til at pleje deres ældre slægtninge uden at blive straffet, f.eks.
karrieremæssigt.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. − (PT) I de seneste år er der registreret en
demokratisk ændring hen imod en ældre befolkning i EU. Dette fænomen har skabt alvorlige
budgetproblemer og medført, at der søges efter en masse ekstra sundhedsinfrastruktur og
sociale ydelser. Der er derfor brug for politikker for integration af ældre og for bekæmpelse
af alle former for aldersbaseret forskelsbehandling. Det overrasker mig, at finansieringen
og udbuddet af specialiseret geriatri i mange medlemsstater er blevet reduceret i årenes
løb. Udbuddet af pleje for de ældre skal være af høj kvalitet.

Derfor skal medlemsstaterne have politikker for forbedring af specialistuddannelser. Jeg
vil også gerne minde Dem om det enorme bidrag, som frivillige organer, religiøse
organisationer og velgørenhedsorganisationer yder på dette område. Medlemsstaterne
skal især være opmærksomme på at sikre beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder
for personer, der modtager pleje i en lang periode. Medlemsstaterne skal prioritere at yde
støtte til indførelsen af hjemmeplejeenheder for lindrende behandling og udarbejde og
implementere videreuddannelsessystemer for at hæve uddannelsesniveauet for dem, der
arbejder i ældreplejesystemet. Kommissionen skal forberede en undersøgelse, som vil give
et klarere billede af de voksende krav til ældreplejen og en vurdering af det forventede
udbud af specialister for perioden indtil 2020.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. −  (PT) Videnskabelige og teknologiske fremskridt
og civilisationernes positive udvikling har gjort det muligt at forlænge menneskers
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forventede levetid. Men med de neoliberale forslag og kapitalismens permanente mål om
stadig større profitter har regeringerne tendens til at lægge mindre vægt på ældre menneskers
rolle og anser den aldrende befolkning for at være en byrde. Det er uacceptabelt.

I dette beslutningsforslag, som ganske vist ikke er rettet mod problemets rod, nemlig
årsagerne til nedvurderingen af social støtte, opfordres der til kamp mod ældre menneskers
sociale udstødelse og mod alle former for aldersdiskrimination.

Man fordømmer også nedskæringerne, der rammer specialister i geriatrisk medicin, det
manglende engagement i uddannelse af personer, der er specialiseret i pleje af ældre og
manglen på infrastruktur i samfundet og til hjemmepleje samt pleje af ældre under forhold,
der er tilgængelige for alle.

Derfor støtter vi denne opfordring, men vil fortsat bekæmpe årsagerne til denne situation
og kæmpe for en reel ændring af politikkerne til gavn for ældre.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Da jeg læste beslutningsforslaget fra Udvalget om
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som vi har stemt om, blev jeg erindret om den
smertelige og skammelige episode under hedebølgen i 2003, hvor mere end 15 000 ældre
mennesker døde i Frankrig. Personalemanglen på alderdomshjemmene og den usunde
tendens i vores samfund, navnlig i mit land, som betyder, at mange ældre blive ladt alene
og uden midler, er årsagen til den tragedie. Jeg kan imidlertid heller ikke glemme det
kolossale ansvar, som EU har for afviklingen af vores sociale sikringsordninger gennem
de økonomiske politikker og handelspolitikker, man gennemfører, den budgetmæssige
malthusianisme, man forsøger at gennemtvinge og dens rent aktuarmæssige opfattelse af
social sikkerhed, som den deler med vores politiske ledere. Jeg anser EU for delvis ansvarlig
sammen med de regeringer, der støtter EU, for de lave niveauer for lønninger, købekraft
og pensioner. Jeg kan heller ikke glemme den dødskultur, som en lang række af de tekster,
der behandles i denne sal, er udtryk for. Derfor mener jeg helt ærligt heller ikke, at det
overhovedet er relevant at give Bruxelles nogen som helst beføjelser vedrørende ældre
mennesker, ikke engang beføjelser til at udarbejde statistikker.

Anna Ibrisagic (PPE),    skriftlig. − (SV) Stemmeforklaring: Vi har i dag stemt for
beslutningsforslaget (B7-0491/2010) om langtidspleje af ældre. Men vi vil gerne påpege,
at vi ikke er enige i alting i beslutningsforslaget. Vores største bekymring er opfordringen
til at indføre mindsteløn. I den forbindelse vil vi gerne påberåbe os subsidiaritetsprincippet.
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anna Maria Corazza Bildt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. − (PT) Dette er et emne, som har en fremtrædende plads i
min gruppe, og som vi anser for at have en stor betydning, så ældre med alvorlige
sundhedsproblemer kan leve den sidste del af deres liv under de bedst mulige betingelser.
Det er derfor nødvendigt, på trods af krisen, at kanalisere flest mulig ressourcer i denne
retning for at opnå den bedst mulige støtte til alle dem, der modtager langtidspleje, så de
ældre får en god livskvalitet. Det er det, min gruppe har slået til lyd for i Portugal, og vi har
fremsat flere forslag for det portugisiske parlament om dette emne.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) De demografiske ændringer i de senere år,
navnlig befolkningens aldring, har resulteret i et stigende pres på budgetterne og stor
efterspørgsel efter bedre infrastrukturer til sundhedspleje og social pleje. Jeg stemte for
beslutningsforslaget om langtidspleje af ældre, hvori man opfordrer medlemsstaterne til
at bekæmpe den sociale udstødelse af disse mennesker og alle former for diskrimination
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på grund af alder, fordi medlemsstaterne er nødt til at garantere adgangen til tilstrækkelig
sundhedspleje og social pleje som et grundprincip i den europæiske solidaritetsmodel.

Det er vigtigt at anerkende betydningen af kvalitet og langtidspleje, og derfor skal
medlemsstaterne indføre programmer for levering af bistand og pleje i hjemmet for ældre
mennesker eller videreføre den i de lande, hvor de allerede findes, under ledelse af de
kommunale og lokale myndigheder inden for deres respektive kompetenceområder. Der
skal indføres garantier i alle medlemsstater for at beskytte de grundlæggende rettigheder
for personer, der modtager langtidspleje.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg bakker fuldt ud op om dette
beslutningsforslag. Jeg håber, at Europa-Parlamentets erklæring vil blive fulgt op at yderligere
handling. Det er vigtigt at reagere skarpt og effektivt på alle tilfælde af diskrimination over
for ældre. Det er vigtigt at udforme et direktiv, der er juridisk bindende for
nationalregeringerne, og som vil give mulighed for retssager over for foranstaltninger, der
har til formål at beskære pensioner, samt manglende overholdelse af andre pligter, der
påhviler staten i forhold til de ældre. I 2009 beskar regeringen i mit land, Letland,
pensionerne for at stoppe et hul i budgettet, hvorved den ødelagde menneskers håb om
social stabilitet og retfærdighed. Jeg stemte for dette beslutningsforslag i håb om, at lignende
krænkelser og magtmisbrug ikke vil finde sted igen.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. −  (DE) Vi har allerede i mange år set, at det ikke længere
er muligt at finansiere kort- eller langtidspleje. Ikke desto mindre har alle foranstaltninger
i denne henseende været sat på vågeblus, og de berørte og deres pårørende er blevet efterladt
i vejkanten. Som med opdragelse af børn er pleje af slægtninge og frivilligt arbejde i
samfundet alt for undervurderet, og sociale netværk ødelægges i kapitalismens navn. I
stedet er folk blevet overbevist om, at uhæmmet masseimmigration er nødvendig for at
sørge for, at socialsystemerne kan opretholdes og dermed også plejen af de ældre.

Det forholder sig rent faktisk lige omvendt. Dette har kun fremskyndet det overhængende
økonomiske kollaps. Diskussionen om den økonomiske levedygtighed og de økonomiske
byrder ved plejen kommer alt for sent. Hvis vi nu ønsker at prioritere udviklingen af palliativ
pleje og lægelig pleje i hjemmet, vil vi rent faktisk ikke kunne skifte mening og vende på
en tallerken i denne sag. Ønsket om at bremse misbruget af ældre mennesker skal under
alle omstændigheder hilses velkommen. Listen over krav har ligget der i mange år. Jeg
stemte alligevel for beslutningsforslaget.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  −  (EN) Jeg er meget glad for vedtagelsen
af dette beslutningsforslag, som grundlæggende opfordrer medlemsstaterne til at overveje
de seneste års demografiske udvikling – og navnlig befolkningens aldring – der fører til
øget pres på budgetterne og stor efterspørgsel efter bedre infrastruktur for sundhed og
social pleje, opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe den sociale udstødelse af ældre
mennesker og alle former for diskrimination på grund af alder og erindrer medlemsstaterne
om, at sikringen af adgang til hensigtsmæssige sundheds- og plejetjenester er et
grundlæggende princip i den europæiske solidaritetsmodel.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. − (IT) Vedtagelsen af dette beslutningsforslag viser endnu
en gang, at Europa-Parlamentet og dets medlemmer lægger stor vægt på spørgsmålet om
sundhedspleje til ældre. I et aldrende samfund bliver det stadig vigtigere at beskytte og
forbedre vores "ældre år".
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Efteruddannelse af de personer, der arbejder inden for dette område, en opfordring til alle
medlemsstater om at indlede informationskampagner rettet mod ældre mennesker om
kost og forebyggelse af risikoen for dehydrering, udvikling af såkaldt "e-Health" for at
imødegå ineffektivitet og spild er bare nogle af de foranstaltninger, der foreslås i dette
beslutningsforslag.

Ingen medlemsstater kan frasige sig den vigtige forpligtelse til at forbedre forholdene for
disse mænd og kvinder, der ofte må klare sig selv. Derfor håber jeg, at vi med vedtagelsen
af dette beslutningsforslag og med henblik på virkelig at skabe et "samfund for alle" kan
skabe fornyet dynamik i medlemsstaterne, så mennesker med forskellig alder får mulighed
for at deltage aktivt i samfundslivet, uden at samfundet overlader dem til deres skæbne.

Alf Svensson (PPE)  , skriftlig. −  (EN) I dag stemte jeg for beslutningsforslag B7-0491/2010
om langtidspleje af ældre. Men der er et punkt i beslutningsforslaget, som jeg ikke støtter.
I punkt 12 i beslutningsforslaget opfordrer man til minimumsstandarder for alle kontrakter
inden for plejesektoren, herunder mindsteløn. Det er noget, som de svenske kristelige
demokrater er imod. Det er også fremmed for den svenske model med kollektive aftaler.
Vores svenske model har vist sig at være i såvel arbejdstagernes som arbejdsgivernes
interesse. Jeg tror fuldt og fast på, at løn er noget, der skal fastlægges i form af en aftale
mellem arbejdsmarkedets parter og ikke noget, hvor politikerne skal forsøge at overbyde
hinanden.

Fælles beslutningsforslag (RC-B7-0484/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. −  (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om
Jordanflodens tilstand, herunder navnlig området omkring Jordanflodens nedre løb, fordi
jeg anser det for vigtigt at henlede opmærksomheden på ødelæggelsen af denne flod og
navnlig dens nedre løb. I forslaget anmodes regeringerne i Israel og Jordan samt Den
Palæstinensiske Myndighed med støtte fra EU om at oprette en kommission for Jordandalen,
som skal være åben for andre lande end dem, der støder op til floden.

Jeg mener, at der er behov for en forvaltningsplan, for at rette op på ødelæggelserne af
Jordanfloden samt for økonomisk og teknisk bistand til genoprettelse af floden, navnlig
dens nedre løb. Spørgsmålet om forvaltning af vandressourcer med en ligelig fordeling af
vandet, hvor der tages hensyn til behovene hos alle dem, der bor i regionen, er af største
betydning med henblik på at skabe varig fred og stabilitet i Mellemøsten. Jeg mener derfor,
at indsatsen kunne intensiveres i form af yderligere økonomisk og teknisk bistand til
vandforvaltningsprojekter, tilskyndelse til ligelig udnyttelse af floden og til overførsel af
den nødvendige teknologi til landene i regionen.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. −  (EN) Jeg støtter beslutningsforslaget om Jordanflodens
tilstand, fordi man her opfordrer til konkrete foranstaltninger vedrørende et spørgsmål,
der har meget direkte indvirkning på den økonomiske, sociale og kulturelle velfærd for
regionens befolkning. Den alvorlige ødelæggelse af Jordanfloden har konsekvenser for alle
aspekter af livet i de samfund, der er afhængige af flodens vandressourcer. Jeg opfordrer
til grænseoverskridende løsninger, der planlægges i fællesskab, på problemer med forurening
og overudnyttelse af vandressourcerne, og beslutningsforslaget understreger de resultater
i form af tillid og fredsskabende initiativer, der kan blive følgen af et samarbejde mellem
israelerne, palæstinenserne og jordanerne om løsning af problemerne med ødelæggelsen
af Jordanfloden.
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I beslutningsforslaget understreger man med rette behovet for at indføre planer og forslag
om genoprettelse af Jordanfloden i EU's relationer med de lande, der grænser op til floden.
I lyset af problemets presserende karakter bør EU prioritere genoprettelsen af Jordanfloden
i sine udviklingsprojekter i regionen.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. − (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om
Jordanflodens tilstand, fordi dens værdi hvad angår miljø, naturskønhed, kultur, historie,
landbrug og økonomi skal bevares. En korrekt forvaltning af vandressourcerne, der
respekterer behovet hos alle mennesker regionen, er også af stor betydning for stabiliteten
i Mellemøsten.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. −  (PT) Problemerne med Jordanfloden er langt mere vidtgående
end den normale bekymring over ødelæggelsen af vandløb. I det beslutningsforslag, vi har
vedtaget, erkender vi, at Jordan er mere end blot en flod. Dens betydning er langt mere
vidtgående end flodens tilstand og påvirker det politiske, symbolske og religiøse område
i stater, nationer og befolkninger på forskellige breddegrader.

Den særlige betydning, som floden har fået som følge af menneskehedens historie, er
grunden til Europas og navnlig Parlamentets bekymring over dens skæbne. Jeg håber og
ønsker, at de lande, der grænser op til Jordan, vil kunne tilsidesætte deres traditionelle
forskelle og mistillid og samarbejde om at undgå ødelæggelsen af floden.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jordanfloden og særlig flodens nedre løb
er et kulturlandskab af universel interesse og med stor historisk, religiøs og miljømæssig
betydning. Den er desværre blevet ødelagt ved overudnyttelse, forurening og dårlig
forvaltning med et deraf følgende tab af biodiversitet på 50 %. En genopretning af
Jordanfloden, i særdeleshed flodens nedre løb, er af den største betydning for israelske,
jordanske og palæstinensiske lokalsamfund, der står over for ensartede udfordringer.

Den kan også resultere i enorme fordele, hvad angår økonomi og opbygning af tillid. Aktivt
samarbejde mellem statsmagt, civilsamfundsorganisationer og lokalsamfund kan yde et
betydeligt bidrag til fredsbestræbelserne i regionen. Derfor opfordrer vi myndighederne i
de berørte lande til at samarbejde og genoprette Jordanflodens økologiske balance ved at
udarbejde og gennemføre politiske tiltag, der sigter mod håndgribelige resultater inden
for forvaltningen af vandbehov i bolig og landbrug, vandbevaring og bevaring af naturlige
ressourcer. Vi opfordrer også Rådet, Kommissionen og EU's medlemsstater til at opfordre
til og støtte en omfattende plan til at genoprette Jordanfloden.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. −  (PT) Som det allerede siges i beslutningsforslaget,
er Jordanfloden, navnlig det nedre løb, et kulturelt landskab af universel betydning og af
stor historisk, symbolsk, religiøs, miljømæssig, landbrugsmæssig og økonomisk betydning
både i Mellemøsten og andre steder. Flodens nuværende tilstand med miljøødelæggelse
og de deraf følgende forureningsniveauer giver alvorlig grund til bekymring.

Den ønskværdige og nødvendige genopretning af Jordanfloden – en miljømæssig, social
og kulturel nødvendighed – kan naturligvis ikke adskilles fra regionens geopolitiske
situation. Man må erkende, at den palæstinensiske befolkning på Vestbredden allerede i
høj grad står over for alvorlig vandmangel, fordi en stor del af vandet bruges af Israel og
de jødiske bosættelser på Vestbredden, og ligeledes Israels fortsatte besættelse af
Golanhøjderne, hvor mange vigtige kilder findes. En ligelig fordeling af vandressourcerne,
hvor man også respekterer behovet hos hele regionens befolkning, er af central betydning
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for indførelsen af varig fred og stabilitet i Mellemøsten, og dette hænger igen uløseligt
sammen med den nødvendige genopretning af Jordanflodens nedre løb.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    skriftlig. − (CS) Situationen i Mellemøsten har været
kompliceret i mange år, både politisk, økonomisk og miljømæssigt. Der har aldrig været
mange floder her, deres løb er meget ustabile, selv i fjerne tider gav skovene plads for
landbrugsjord og græsningsarealer, og hvert år ødelægges buske, træer og andet grønt.
Vandmængden i Jordanfloden er allerede lav nu, og vandet er forurenet, og Det Døde Hav
er lidt efter lidt ved at tørre ud. Det er et stort teknisk problem at sikre en tilstrækkelig
vandgennemstrømning i floden, som kun kan løses i et fredeligt politisk klima. EU har
længe været aktiv inden for en række projekter med det hovedformål at støtte den fredelige
udvikling i hele området.

Derfor er det også ønskeligt, at vi støtter det vigtigste program, nemlig fornyelsen af et
rationelt vandingssystem i Jordanflodens midterste og nedre løb. Fordi lokalregeringerne
står over tilsvarende problemer en række steder i Sahel og Asien, er det ikke kun
Kommissionens svar, der vil udgøre en værdifuld inspiration til løsning at tilsvarende
problemer en række andre steder, men indførelsen af konkrete
genopretningsforanstaltninger. Jeg støtter vedtagelsen af det fælles beslutningsforslag.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Adgang til drikkevand er en
grundlæggende menneskeret. I juli vedtog FN et beslutningsforslag fra befolkningstopmødet
i Cochabamba med krav om, at den anerkendes som sådan. Jordanfloden er blevet ødelagt,
og den palæstinensiske befolkning er blevet nægtet adgang til drikkevand, fordi stort set
hele flodens løb er blevet omledt af Israel, Jordan og Syrien. EU skal uden tøven støtte
samarbejdsaftaler mellem staterne om at genoprette floden og forbedre fordelingen af
vandressourcerne i regionen.

Denne eksklusive interesse for Jordanfloden, når så mange andre floder ødelægges, er
alligevel chokerende. Dette anbefaler man i dette beslutningsforslag. Jeg stemmer for i
håbet om, at man vil udvise en lignende omsorg for de andre vandløb rundt om i verden.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om
Jordanflodens tilstand, fordi alle lande langs floden skal tilskyndes til at genoprette den.
Området ved Jordanflodens nedre løb er fuldstændig ødelagt. Dårlig forvaltning har medført
alvorlig forurening og tab af halvdelen af biodiversiteten.

I fredstraktaten, der blev underskrevet i 1994, aftalte Israel og Kongeriget Jordan at
samarbejde om den miljømæssige genopretning af Jordanfloden langs de fælles grænser
og at beskytte dens vandressourcer. Men palæstinenserne har været udelukket fra den
israelske sikkerhedszone i Vestbredden langs hele Jordanflodens nedre løb, som er ulovligt
besat af israelske bosættere, der vander jorden med vand, der tilhører palæstinenserne.

Dette betyder, at den palæstinensiske befolkning på Vestbredden står over for alvorlig
vandmangel, og derfor kræver vi, at Israel standser sin bosættelsespolitik, herunder ved
Jordanflodens nedre løb. Landene langs floden skal med støtte fra EU skabe en kommission
for Jordanfloden og genoprette floden for at garantere, at der er tilstrækkelige vandmængder
til at forsyne befolkningen langs floden.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg stemte for dette beslutningsforslag. I
beslutningsforslaget hedder det, at Jordanfloden i dag befinder sig i en katastrofal situation.
Vandstanden i Det Døde Hav falder med 30 cm om året. Kyststaterne, navnlig Syrien og
Jordan, udnytter flodens ressourcer, men foretager ikke samtidig investeringer i
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spildevandsrensning og udstyr til drikkevandsrensning. Hvis EU ikke snart øger sit pres
på alle brugere af vandressourcerne, vil en miljøkatastrofe være uundgåelig. I denne
forbindelse er beslutningsforslaget et meget relevant signal til regeringerne i Syrien, Jordan
og Israel. Det er vigtigt at få alle regeringer i Mellemøsten til at forstå, at EU ikke er et
brandkorps, der kan løse deres problemer. Vi skal tvinge den syriske, jordanske og israelske
regering til at tænke på fremtiden. Vi skal hjælpe dem med at planlægge med henblik på
dette, men vi skal under ingen omstændigheder dele penge ud til dem, der udnytter
naturressourcerne tankeløst for at forfølge deres egoistiske mål.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  − Jeg glæder mig over den vigtige afstemning
i dag om et beslutningsforslag, der henleder opmærksomheden på og udtrykker bekymring
over ødelæggelsen af Jordanfloden og navnlig flodens nedre løb. Myndighederne i alle
landene, der grænser op til floden, opfordres til at samarbejde og genoprette Jordanfloden
ved at udforme og gennemføre politikker, der fokuserer på at opnå konkrete resultater
inden for indenlandsk vandforvaltning og vandforvaltning inden for landbruget, bevarelse
af vandressourcer og forvaltning af kloakvand og spildevand fra landbrug og industri samt
på at sikre, at der strømmer ferskvand af tilstrækkelig kvalitet ned til Jordanflodens nedre
løb. Man glæder sig over samarbejdet mellem de israelske, jordanske og palæstinensiske
lokalsamfund, der står over for de samme udfordringer med hensyn til vand ved
Jordanflodens nedre løb, og opfordrer Israel og Jordan til fuldt ud at overholde
forpligtelserne i deres fredstraktat vedrørende genopretningen af Jordanfloden.

8. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl.12.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

10. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet

10.1. Kenya: undladelse af at anholde Sudans præsident Omar al-Bashir

Formanden. −   Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om seks
beslutningsforslag om Kenya: undladelse af at anholde præsident Omar al-Bashir (1) .

Charles Tannock,    forslagsstiller. −  (EN) Fru formand! Sudans præsident, Omar al-Bashir,
er blevet anklaget for folkemord af Den Internationale Straffedomstol og for at have beordret
skrækkelige forbrydelser i Darfur.

Han er næppe den type, man ønsker at gøre til æresgæst, og Tyrkiet måtte trække
indbydelsen til OIC-konferencen i Ankara sidste år tilbage på grund af ICC's anklage.

Desværre var det præcis, hvad Kenyas præsident gjorde for nylig ved ceremonien, der skulle
markere indførelsen af den nye forfatning i Kenya. Det skal siges, at mange af regeringens
ministre i Kenyas skrøbelige koalition, herunder premierminister Odinga, var meget

(1) Se protokollen.
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ubehageligt berørt af Bashirs tilstedeværelse, men skaden var sket, og Kenyas ry som regional
leder, fordi det er både er et demokrati og overholder folkeretten, er nu blevet plettet.

ICC blev netop oprettet, for at højtstående embedsmænd, selv ledere af suveræne stater,
kan stilles til ansvar for deres påståede forbrydelser, når disse er blevet forbrydelser mod
hele menneskeheden eller folkemord eller krigsforbrydelser og dermed omfattet af den
universelle jurisdiktion for underskriverne af Romstatutten.

Kenyas afvisning af at overholde sine forpligtelser som medlem af ICC er derfor beklagelig.
Men de seneste nyheder om, at Kenya vil samarbejde fuldt ud med ICC, når denne skal
efterforske de tragiske voldshandlinger efter valget for tre år siden, skal hilsen velkommen,
selv om det sker meget sent og synes at være en konsekvens af furoren over Bashir-sagen.

Marietje Schaake,    forslagsstiller. − (EN) Fru formand! Kenya er i lighed med andre
afrikanske lande en vigtig partner for EU på en række nøgleområder som sikkerhed,
udvikling og handel.

Afrika spillede en central rolle ved etableringen af ICC, og dets engagement i domstolens
statut styrkes også i artikel 4 i etableringsakten for Den Afrikanske Union.

Cotonouaftalen mellem EU og Kenya indeholder betingelserne for partnerskab, og i denne
aftale præciseres konditionaliteten om handel og bistand med hensyn til overholdelse af
demokratiske standarder og menneskerettighedsstandarder.

Desværre besøgte Omar al-Bashir den 27. august Kenya som regeringens officielle gæst,
som andre honoratiores. Dette skete, mens der var udstedt en arrestordre mod al-Bashir
for hans påståede rolle i folkemordet i Darfur i Sudan.

Al-Bashir kan stadig føre sit forsvar ved ICC, men skal først bringes til Haag. Kenya var
forpligtet til at arrestere ham, mens han var på kenyansk jord, men undlod at gøre det.
Dette er et alvorligt problem. Det er et signal om, at regeringen ikke er troværdig, når det
gælder overholdelsen af aftaler, den selv har underskrevet, og dette bør være et alvorligt
problem for EU.

Vi skal sikre os, at vi overholder vores egne standarder i kampen mod straffrihed, og vi skal
bekæmpe straffrihed i Afrika for at skabe mere stabilitet og demokrati. Jeg vil gerne bede
den højtstående repræsentant tage alvorlige diplomatiske skridt over for Kenya og minde
landets ledere om deres forpligtelser i henhold til Romstatutten.

Barbara Lochbihler,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Ved Den Internationale
Straffedomstols revisionskonference i år i Kampala blev det mere end klart, at domstolen
kun kan udføre sit job effektivt, hvis den har medlemsstaternes støtte, navnlig de
medlemsstater, der har ratificeret Romstatutten. EU's medlemsstater skal konstant mindes
om dette, idet frygten for diplomatiske problemer og mulige politiske problemer ofte står
i vejen for konsekvente foranstaltninger f.eks. i forbindelse med anholdelse af mistænkte
krigsforbrydere.

I vores beslutningsforslag i dag kritiserer vi den kenyanske regerings handlemåde, idet den
inviterede den sudanske præsident, Omar al-Bashir og derefter undlod at arrestere ham.
Der er blevet udstedt arrestordrer mod Omar al-Bashir for krigsforbrydelser og folkemord.
Dette betyder, at Kenya har krænket folkeretten og offentligt demonstreret, at den påståede
afrikanske solidaritet mellem regeringer er vigtigere end at tage sig af og retsforfølge så
alvorlige forbrydelser som forbrydelser mod menneskeheden. Det er ikke et godt tegn for
de millioner af mennesker i Afrika, der har lidt under præsident al-Bashirs grusomheder,
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eller dem, der har oplevet skrækkelige lidelser i andre krige og borgerkrige. Man skal tage
sig af ofrene og deres familier, de har behov for retfærdighed, og de skal se, at disse
forbrydere, selv om de er højtstående politiske eller militære personligheder, stilles til
ansvar for deres grusomheder.

Det forhold, at Den Afrikanske Union åbent gik imod arrestationen af præsident al-Bashir,
er også stærkt kritisabelt. Det er tegn på en falsk solidaritet over for medlemsstaterne, man
støtter straffrihed for højtstående politikere og dermed svækker man den vigtige gode
regeringsførelse – en regeringsførelse, hvor beslutningerne skal baseres på den gældende
lovgivning og folkeretten. Det er også skuffende, at Den Afrikanske Union har afvist at
etablere et regionalkontor af Den Internationale Straffedomstol i Addis Abeba.

Dette er grunden til den fornyede opfordring til, at Kommissionen skal sætte dette spørgsmål
om manglende samarbejde og afvisningen af at samarbejde med Den Internationale
Straffedomstol på dagsordenen for EU's næste topmøde med Den Afrikanske Union.

Marie-Christine Vergiat,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Mange af os her i Parlamentet
beklager de beslutninger, som Kenya, Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga har
truffet, om at nægte at håndhæve den internationale arrestordre på Omar al-Bashir for
forbrydelser mod menneskeheden. Den sudanske præsident nyder således fuldstændig
straffrihed i næsten alle afrikanske og arabiske lande. Mange af os, men utvivlsomt ikke
helt så mange, ønsker, at folkeretten skal gælde ensartet for alle over hele verden.

Vi ved, hvor vanskeligt det var at få oprettet Den Internationale Straffedomstol (ICC). Vi
ved også, at der er lang vej endnu, inden domstolen kan handle i hele verden. Vi ville
imidlertid være mere troværdige, hvis alle vores medlemsstater, navnlig Frankrig, ikke
tøvede så længe, inden de tilpassede deres lovgivning til folkeretten. Vi ville være mere
troværdige, hvis store lande som USA ikke stillede sig uden for disse internationale
domstoles rækkevidde.

Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at de europæiske lande har et stort ansvar over for
Afrika, og vi må ikke give dem indtryk af, at vi har dobbelte standarder, for vi må erkende,
at de internationale retsregler især synes at gælde for afrikanske lande, medmindre
regeringerne i visse europæiske lande har stærke interesser der.

Derfor beklager vi her i Parlamentet, at ICC's beslutning ikke er blevet anvendt over for
Omar al-Bashir, som er ansvarlig for så mange forbrydelser. Men vi ønsker samme
retfærdighed for alle, herunder på EU's område. Det er kun på grundlag af denne
forudsætning – at vi vil foregå med et godt eksempel – at EU virkelig kan være et område
med frihed og retfærdighed, og vi kan skridt for skridt gå i retning af, at lovgivning,
demokrati og menneskerettigheder skal være noget universelt.

Derfor glæder det mig, at et stort flertal her i Parlamentet her til morgen fordømte enhver
diskrimination over for romaerne, navnlig de fremmedfjendske bemærkninger fra den
franske præsident, som stadig tør påkalde sig den universelle menneskerettighedserklæring.

Det, vi skal gøre nu, fru kommissær, er at lade vores ord følge af handling, hvis vi ønsker,
at vores ord fortsat skal være troværdige verden over.

Thijs Berman,    forslagsstiller. − (NL) Fru formand! Der er ikke megen grund til at tro på
fremskridt. Rædslerne med krigen og forfølgelsen i det 20. århundrede tvinger os også til
beskedenhed i dette århundrede. Der er imidlertid et punkt, hvor jeg faktisk mener, at vi
kan tale om fremskridt, og det er inden for den internationale strafferet. Det hele startede
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med Den Internationale Straffedomstol for Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) efterfulgt af
Den Internationale Straffedomstol for Rwanda (ICTR) og førte til Den Internationale
Straffedomstol. Retfærdigheden administreres ikke af krigens sejrherrer, hvilket man stadig
kan sige om Nürnberg, men af en uafhængig international domstol. De mest alvorlige
forbrydelser kan retsforfølges der, hvis den stat, hvor de blev begået, bevidst eller af andre
grunde, undlader at retsforfølge dem selv. På denne måde kan verdens retfærdighedssans
genoprettes efter alvorlige grusomheder, og ofrene kan opnå retfærdighed, og kun da bliver
det muligt med forsoning. Varig fred. Straffedomstolen har en afskrækkende virkning over
for fremtidige krigsforbrydere. Straffrihed er en licens til at begå vold og hverken kan eller
må stadig findes, navnlig når der er tale om de kolossale grusomheder, som Omar al-Bashir
er anklaget for. Kenya har underskrevet Romstatutten. Pacta sunt servanda, traktater skal
overholdes, ellers undergraves de, og derfor er det utåleligt, at al-Bashir uhindret kan fejre
demokratiet i Kenya, når der er begået så alvorlige menneskerettighedskrænkelser i hans
navn i hans eget land, Sudan. Lad derfor dette være en appel på linje med den fra fru Vergiat
til de lande, der endnu ikke har underskrevet Romstatutten, hvoraf det vigtigste er USA.
Hvad venter Barack Obama på? En styrkelse af Den Internationale Straffedomstol vil bringe
os tættere på den verdensorden, vi søger, en orden, hvor krigsforbrydelser ikke kan forblive
ustraffede, som bringer os tættere på freden, og som er baseret på menneskerettigheder
over hele verden.

Tunne Kelam,    forslagsstiller. − (EN) Fru formand! Jeg mener, at dagens emne er en
diskussion om, hvorvidt ansvaret for forbrydelser mod menneskeheden kan gennemføres
i praksis.

Sudans præsident Bashir er anklaget for sådanne forbrydelser af Den Internationale
Straffedomstol, som har udstedt arrestordrer. I dag er spørgsmålet, om der er tilstrækkelig
politisk vilje og koordinering på internationalt plan til at bringe sådanne lovovertrædere
for retten.

Den 27. august forpassede den kenyanske regering denne mulighed. De inviterede præsident
Bashir som gæst. Det er godt at vide, at den kenyanske premierminister har indrømmet,
at denne invitation var en fejl og et brud på Kenyas internationale forpligtelser.

I dag opfordrer vi staterne i Den Afrikanske Union til uden undtagelse at tilslutte sig de
internationale bestræbelser på at bringe præsident Bashir for Den Internationale
Straffedomstol i Haag, hvor han vil få alle mulige rettigheder til at forsvare sig. Jeg er meget
glad for, at Parlamentet i dag sender et enstemmigt budskab om, at sagen skal tages op og
præsident Bashir stilles for Den Internationale Straffedomstol.

Filip Kaczmarek,    for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand! I Polen siger vi, at man ikke kan
være halvt gravid, men det er præcis, hvad Kenya prøver på. På den ene side inviterer man
præsident al-Bashir og byder ham velkommen, og på den anden side har landet underskrevet
Romstatutten. Disse to forhold kan ikke kombineres. Kenya må beslutte sig og enten
retsforfølge forbrydere eller lade dem leve i fred. Det er ganske enkelt uhæderligt at lade,
som om disse to alternativer kan kombineres. De kenyanske myndigheders argument om,
at Vesten ikke er en af Kenyas naboer, og at det er grunden til indbydelsen af præsident
al-Bashir, er ikke acceptabel, fordi man ikke tager hensyn til tidligere formelle, politiske og
moralske forpligtelser. Myndighederne i Kenya, Tchad og andre lande, der har ratificeret
Romstatutten, skal overholde dens entydige principper. Jeg kan forstå, at nogle mennesker
går ind for, at kriminelle skal forblive ustraffede, men jeg kan ikke forstå eller acceptere, at
mennesker foregiver at ville retsforfølge forbrydere, men ikke gør det i praksis.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    for S&D-Gruppen. – (PL) Fru formand! Historien
viser, at retfærdigheden til sidst sker fyldest for krigsforbryderne, selv om de først undslipper
lovens lange arm og dækker deres spor. Adolf Eichmann, en af mændene bag nazisternes
planer om udryddelse af jøderne, blev anholdt i Buenos Aires efter at have været eftersøgt
i 15 år. Radovan Karadžić blev fanget af det serbiske politi 13 år efter Srebrenica-massakren.

Det samme scenario venter bestemt den sudanske præsident, Omar al-Bashir, arkitekten
bag den etniske udrensning i Darfur, som har været eftersøgt af Den Internationale
Straffedomstol siden marts sidste år. Hvad kan EU gøre for at hjælpe med at få al-Bashir
for domstolen? Vi kan først og fremmest lægge pres på de stater, der har underskrevet
Romstatutten, fordi statutten er retsgrundlaget for domstolens arbejde. Der må ikke ske
en gentagelse af situationen den 27. august, hvor præsident al-Bashir, uhindret af politiet,
kom til Kenya, et land, der har underskrevet Romstatutten, til en ceremoni i forbindelse
med indførelsen af den nye kenyanske forfatning, hvorefter han vendte sikkert tilbage til
Sudan. Alle diplomatiske kanaler bør tages i brug, herunder den højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, for at anvende alle de instrumenter, vi har
til rådighed som f.eks. de regelmæssige topmøder i Den Afrikanske Union og
Cotonouaftalen, for endelig at få al-Bashir, der anklages for folkemord, arresteret.

Frédérique Ries,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Det forhold, at de kenyanske
myndigheder modtog den sudanske præsident med åbne arme i august, har fået Parlamentet
til gennem vores beslutningsforslag her i eftermiddag til på ny at bekræfte nogle meget
faste principper, som vi lægger vægt på.

Som alle andre lande er Kenya forpligtet til at overholde folkeretten. Derfor skulle landet
have sørget for at anholde Omar al-Bashir, en leder, mod hvem der som sagt er udstedt en
international arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol for forbrydelser mod
menneskeheden, krigsforbrydelser og folkemord i Darfur. Som om det var nødvendigt at
minde om det, var der mere end 300 000 uskyldige ofre i Darfur.

Når det er sagt, er der andre afrikanske lande, der har optrådt på præcis samme måde over
for den sudanske præsident, nemlig Libyen, Qatar og Saudi-Arabien for blot at nævne et
par stykker. Europa skal derfor have en enkelt politik – fasthed – over for Den Afrikanske
Unions faktiske medskyldighed, eftersom den har rådet sine medlemsstater til ikke at
arrestere præsidenten. Parlamentet skal fortsat være opmærksomt og opfordre EU og
navnlig Baroness Ashton til at sætte respekten for folkeretten og menneskerettigheder over
alle andre hensyn ved at gøre det til et vigtigt emne på dagsordenen for det kommende
topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union, der finder sted den 29.-30. november i
Libyen.

Jaroslav Paška,    for EFD-Gruppen. – (SK) Det forhold, at den sudanske præsident Omar
el-Bashir rejser frit til mange lande i Afrika og Asien, selv om Den Internationale
Straffedomstol den 4. marts 2009 udstedte en international arrestordre på ham for
forbrydelser mod menneskeheden, herunder mord, udryddelse, tvangsforflytning, tortur
og voldtægt sammen med krigsforbrydelser som planlægning af angreb på civile i
Darfur-provinsen viser, at repræsentanterne for mange afrikanske og asiatiske stater ikke
tager deres international forpligtelser særlig alvorligt, og at de har en anden tolerancetærskel
for forbrydelser mod forsvarsløse civile, end vi har i Europa.

Den Afrikanske Unions position fra juli 2009 og ligeledes fra Den Arabiske Liga, som
nægter at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol i denne sag, er et tydeligt
bevis på, at mange repræsentanter for disse lande ganske enkelt ikke betragter den sudanske
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præsident Omar al-Bashirs handlinger som noget, der skal pådømmes af Den Internationale
Straffedomstol. Mange af dem betragter med andre ord tyranni og det brutale folkemord
på millioner af civile som en acceptabel fremgangsmåde, som de selv kan anvende til at
tage sig af opstande i en befolkning, som ikke værdsætter deres styre og derfor har vovet
at være utilfredse.

Jeg er ikke sikker på, om det er korrekt af den civiliserede verden at yde nogen form for
økonomisk eller materiel bistand til sådanne herskere. Måske ville det være hensigtsmæssigt
at sætte sig sammen med disse herskere hurtigst mulig og forklare dem grundigt, at
krænkelser af alvorlige internationale forpligtelser virkelig ikke er forenelige med den
økonomiske og materielle støtte, de modtager fra os. Hvis ikke de forstår dette, uanset
grunden, vil det blive nødvendigt at anvende samme type foranstaltninger, som anvendes
over for andre barbariske regimer. Det er simpelthen ikke acceptabelt, at vores borgere i
disse vanskelig tider yder bistand til herskere, der bidrager til at hindre retfærdigheden i at
ske fyldest ved Den Internationale Straffedomstol.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Fru formand! En stat, der er medlem af Den Internationale
Straffedomstol skal sørge for at overholde sine forpligtelser og folkeretten. Kenya så
imidlertid stort på disse principper og på domstolens beslutning om at arrestere den
sudanske præsident.

Situationen er følsom, og både tidligere og fremtidige begivenheder spiller en rolle.
Nabolandene prioriterer et godt forhold til Sudan, selv på bekostning af folkeretten. Samtidig
fortjener de millioner af ofre for Darfur-konflikten retfærdighed og at blive udfriet af deres
lidelser. Desuden kommer der en vigtig fase i gennemførelsen af fredsaftalen, der blev
indgået i 2005, nemlig afstemningen om selvstyre for Sydsudan i januar. Uanset hvad
resultatet af folkeafstemningen bliver, bliver det vanskeligt at undgå uro. Det kan være
muligt at undgå en gentagelse af katastrofen i Darfur med en smule klog bistand.

Derfor ønsker jeg nu at sikre EU en større rolle i Sudan i lyset af kritikken af Kenyas
beslutning. Vi skal vise, at EU er en solid og konkret støtte for gennemførelsen af
fredsaftalen. Ved siden af dette skal EU forpligte sig til valgobservation ved
folkeafstemningen i januar gennem hele processen lige fra registrering af vælgerne til
optælling af de endelige stemmer og forberede en undtagelsestilstand i Sudan.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Fru formand! Omar al-Bashir har endnu en gang haft
held til at trodse det internationale samfund, og jeg beklager de kenyanske myndigheders
beslutning om at invitere den sudanske præsident til ceremonien for indførelsen af den
nye forfatning og frem for alt ikke at arrestere ham.

De kenyanske myndigheders begrundelse om gode naborelationer er fuldkommen
uacceptabel i denne situation. Som underskriver af Romstatutten har Kenya en klar
forpligtelse til at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol. Desuden blev sagen
om grusomhederne i Darfur indbragt for domstolen i henhold til Sikkerhedsrådets
resolution 1593 fra 2005, som blev vedtaget på grundlag af kapitel 7. Denne tekst er
bindende og forpligter alle stater og internationale organisationer til at samarbejde fuldt
ud med domstolen i overensstemmelse med stk. 2.

Den kenyanske udenrigsminister nævnte også den beslutning, som Den Afrikanske Union
vedtog sidste år, om ikke at samarbejde med ICC, som blev gentaget på mødet i Kampala
i juli. Denne begrundelse er heller ikke acceptabel, fordi den ikke er i overensstemmelse
med folkeretten.
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Jeg mener, at Den Afrikanske Unions medlemsstater burde være de første til at samarbejde
med ICC i kampen mod straffrihed, når der begås skrækkelige forbrydelser i Afrika.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Vi skal udtrykke kraftige protester over den
kenyanske regerings handlemåde og true med at reducere vores støtte til dette land. Det
er uacceptabelt, at den sudanske præsident, Omar al-Bashir, som nu er genstand for to
arrestordrer udstedt af Den Internationale Straffedomstol for forbrydelser mod
menneskeheden, mord, udryddelse, tortur og krigsforbrydelser, inviteres og modtages
med alle æresbevisninger ved statslige arrangementer. Kenya har ratificeret
stiftelsesdokumentet for Den Internationale Straffedomstol og har nu ansvaret for at
arrestere enhver person, der er eftersøgt, eller nægte vedkommende indrejse i landet. Jeg
vil gerne her appellere til en ændret indstilling og til respekt for internationale forpligtelser.
Jeg opfordrer alle afrikanske stater til at påtage sig det fulde ansvar for at håndtere
forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, som ikke må forblive ustraffede,
og hvor de skyldige skal stilles for domstolen i Haag.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Den formelle ceremoni til markering af
indførelsen af en ny forfatning i moderne vestlig stil som en af de største begivenheder i
kenyansk historie siden uafhængighedserklæringen i 1963 vil for evigt være plettet af den
sudanske krigsforbryder Omar al-Bashirs besøg. Ved at invitere en mand, der er ansvarlig
for massakren på civile i Darfur og skyldig i krigsforbrydelser, forbrydelser mod
menneskeheden og folkemord, har Kenya vist, at de nye bestræbelser på at styrke frihed,
demokrati og retsstaten ikke er mere end tomme ord.

Kenya ligegyldighed over for opfyldelsen af sine internationale forpligtelser er efter min
mening meget bekymrende, og jeg vil gerne føje min stemme til opfordringen til Kenya
om, at landet på ny bekræfter sin politiske vilje og beslutsomhed til at opfylde sine
forpligtelser i henhold til Romstatutten om oprettelse af Den Internationale Straffedomstol.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Fru formand! Parlamentet, Kommissionen, Rådet og de
europæiske regeringer skal enstemmigt fordømme, at de kenyanske myndigheder inviterede
og tog imod Sudans præsident Al-Bashir og undlod at anholde ham på trods af Den
Internationale Straffedomstols arrestordre mod ham for krigsforbrydelser og folkemord
begået mod befolkningen i hans eget land i Darfur. Kenya har krænket ikke bare sine
internationale forpligtelser som medlem af Den Internationale Straffedomstol, men også
sine pligter som medlem af Cotonouaftalen og skal derfor mærke konsekvenserne.

De kenyanske myndigheder har på smertelig vis skadet sin befolknings interesser ved at
gå imod alle dem, der både i Afrika og verden over arbejder på at bringe straffriheden for
forbrydere som præsident Al-Bashir til ophør. De kenyanske myndigheder kaster med den
ynkelige støtte fra Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga skam over Afrika ved at
udvise forståelse for en forbryder, der før eller siden vil blive fanget og stillet for en
international domstol.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Fru formand! Folkemord er en alvorlig forbrydelse.
Dem, der begår, beordrer eller planlægger folkemord, skal stilles for en domstol og dømmes.

På det kommende topmøde mellem EU og de afrikanske lande skal EU sætte dette emne
øverst på dagsordenen. Menneskerettigheder og spørgsmålet om folkemord, der har
påvirket hundredtusinder – millioner – af mennesker, skal efterforskes. Desuden skal Den
Internationale Straffedomstols arrestordre forkyndes. EU skal engagere sig fuldt ud i at
bidrage til dette og gøre alt, hvad vi kan, for at sørge for, at det sker.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Fru formand! Ifølge en brochure fra FN's regionale
informationscenter har EU været ivrig til at bruge penge, har støttet Den Afrikanske Union
ved udvikling af en afrikansk sikkerhedsarkitektur siden 2004. Frem til 2007 udgjorde den
økonomiske bistand mindst 300 mio. EUR.

Men denne økonomiske støtte giver kun mening, hvis Den Afrikanske Union aktivt
samarbejder om at sikre freden i de krisehærgede områder i Afrika. Det er imidlertid tydeligt,
at Den Afrikanske Union ikke er særlig samarbejdsvillig. På topmødet i Libyen i juli 2009
besluttede man, at medlemsstaterne ikke ville udlevere den sudanske præsident, hvis han
kom til deres land. Der findes en gammel talemåde, der siger at "den, der betaler musikken,
bestemmer melodien" – ikke særlig elegant, men der er en grad af sandhed i det. Det betyder
kort fortalt, at EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
skal gøre det fuldstændig klart, at EU's midler til fredsskabende foranstaltninger i Afrika
kun stilles til rådighed, hvis Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga fremover
samarbejder med Den Internationale Straffedomstol i stedet for at undergrave dens arbejde.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen.  −  (EN) Fru formand! Systemet med
Romstatutten er et centralt instrument, som det internationale samfund kan benytte til at
bekæmpe straffrihed for de mest alvorlige forbrydelser. Som Parlamentet vil vide, har EU
længe været en støtte for Den Internationale Straffedomstol. Dette bevidnes af, at vi har
fremmet universalitet og taget gennemførelsen af Romstatutten for ICC med i vores politiske
dialog med partnerlande.

Den reviderede Cotonouaftale er et andet instrument, som vi skal fremme med henblik på
at styrke freden og det internationale retsvæsen ved at forsøge at sikre, at vores AVS-partnere
ratificerer Romstatutten.

Derfor bemærker vi med bekymring, at Den Afrikanske Union på sig møde i juli opfordrede
sine medlemmer til ikke at håndhæve arrestordrerne på præsident al-Bashir. Præsident
al-Bashirs officielle besøg i Tchad i juli og Kenyas invitation til al-Bashir om at deltage i
ceremonien for indførelse af den nye forfatning er også bekymrende signaler fra vores
afrikanske partnere.

Det er EU's holdning, at Kenya skal skabe balance mellem sine juridiske politiske pligter.
Landet skal overholde sine forpligtelser over for ICC som en statslig part i Romstatutten
og overholde sine forpligtelser i henhold til folkeretten, navnlig resolution nr. 1593 fra
FN's Sikkerhedsråd.

EU støtter den nationale aftale i Kenya, som Kofi Annan fik forhandlet frem, og hvor et
nøgleelement er bekæmpelse af straffrihed for voldshandlingerne efter valget, og vi vil
fortsat tilskynde Kenya til at samarbejde med ICC, herunder i vores artikel 8-dialog.

Vi sætter pris på, at Kenya har gentaget sit engagement til at samarbejde med ICC om
interne spørgsmål, hvilket blev demonstreret under ICC's justitssekretærs besøg i sidste
uge, men håber, at Kenya vil anlægge samme adfærd i de internationale spørgsmål.

I henhold til EU's holdning til ICC udsendte talsmanden for den højtstående repræsentant
og næstformanden den 27. august en erklæring, hvor man udtrykte bekymring over, at
Kenya undlod at arrestere al-Bashir, og EU-delegationen for Kenya blev instrueret om at
foretage en demarche for at overbringe vores budskab til regeringen. Dette skete i går. Jeg
vil overbringe den højtstående repræsentant det ønske, der kom til udtryk under denne
forhandling, om at dette spørgsmål tages op på det næste møde mellem Den Afrikanske
Union og EU.
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Formanden. −   Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om lidt.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Monica Luisa Macovei (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg fordømmer ligeledes de kenyanske
myndigheders beslutning om ikke at arrestere den sudanske præsident i strid med deres
forpligtelser i henhold til folkeretten og deres forpligtelser over for de ofre, der venter på
retfærdighed.

Vi skal huske på, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) anklager Al-Bashir for
krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord. I det sydlige Sudan
blev flere millioner mennesker myrdet eller fordrevet. Hvilket budskab sender man til
ofrene med Kenyas valg? Og hvad kan de kenyanske borgere og resten af os forvente af
Kenyas samarbejde med ICC i landets egen sag om alvorlige forbrydelser, der blev begået
efter parlamentsvalget i Kenya i 2007? Jeg har kun ét budskab og én opfordring, nemlig
at vi ikke accepterer straffrihed. Al-Bashir skal arresteres og overgives til ICC.

Zbigniew Ziobro (ECR),    skriftlig. – (PL) EU skal reagere stærkt på de kenyanske
myndigheders uacceptable holdning, efter at de ikke anholdt Sudans præsident, som der
er udstedt en arrestordre på, mens han var i Kenya. Den Internationale Straffedomstol har
fastslået, at Omar al-Bashir var medskyldig i det folkemord, der blev begået i
Darfurprovinsen. Det her er første gang, Den Internationale Straffedomstol har anklaget
en siddende statschef. Omar al-Bashir grusomme handlinger har ført til tusindvis af ofre,
og mange af dem, der overlevede, har været tvunget til at forlade deres hjem og leve i eksil.
Regeringen i Kenya traf en overlagt beslutning om at ignorere internationale forpligtelser.
Landet var ikke blot vært for Al-Bashir ved fejringen af forfatningens vedtagelse, der blev
heller ikke gjort noget for at anholde ham. Det vidner tydeligt om, at lokale interesser og
nabosolidaritet har været vigtigere end Den Internationale Straffedomstols afgørelser.
Ingen skal imidlertid slippe for straf, og især ikke en person, der er ansvarlig for den slags
alvorlige forbrydelser. Sudans præsident skal tage konsekvenserne af sine handlinger i
henhold til international lovgivning, og de kenyanske myndigheder skulle have hjulpet
med at opnå dette. EU skal gøre en passende indsats for at overbevise landene i Den
Afrikanske Union om, at det er nødvendigt at respektere principperne om universel
jurisdiktion. Det er ikke blot af hensyn til myndighederne, men især borgerne i Den
Afrikanske Unions medlemsstater.

10.2. Menneskerettigheder i Syrien, særlig sagen Haythan Al – Maleh

Formanden. −   Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om seks
beslutningsforslag om menneskerettigheder i Syrien, særlig sagen Haythan Al – Maleh (2) .

Charles Tannock,    forslagsstiller. − (EN) Fru formand! Sidste år mødte jeg Haythan
Al-Malehs søn i Bruxelles. Han søgte støtte til løsladelse af sin far. Hr. Al-Maleh har en
fremragende baggrund som fortaler for menneskerettighederne og jurist og har været en
hyppig kritiker af Al-Assads Baath-diktatur i Syrien gennem årene. Hr. Al-Maleh er en syg,
ældre herre og bør løslades af humanitære årsager – ikke fordi han har begået nogen
forbrydelser ud over overtrædelse af nødlovene og de undertrykkende love over for
systemkritikere i Syrien, der blev indført for mere end 40 år siden.

(2) Se protokollen.
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Syrien er desværre en problematisk stat, der huser kendte terrorister, indgår mistænkelige
våbenhandler med Nordkorea – herunder mulige atomambitioner – og er tæt på
slyngelstaten Iran af politiske årsager. Jeg vil nu appellere til den syriske ledelse og landets
præsident om at forbedre dets sørgelige resultater på menneskerettighedsområdet og
løslade hr. Al-Maleh.

Heidi Hautala,    forslagsstiller.  −  (EN) Fru formand! Dette beslutningsforslag kommer
ikke en dag for tidligt. Jeg har længe med bekymring fulgt sagen med Haythan Al-Maleh.
For ofte har jeg følt, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed om hans sag. Vi
har ingen tid at spilde, for han er 80 år gammel, og fra hans søn, der har besøgt Parlamentet,
har jeg hørt, at hans fars helbred bliver dårligere. Hr. Al-Maleh lider af gigt, sukkersyge og
problemer med skjoldbruskkirtlen, og jeg forstår, at han nægtes adgang til medicin.

Hr. Al-Maleh blev arresteret vilkårligt af efterretningstjenesten den 14. oktober 2009. He
blev holdt i isolation og blev stillet for en militærdomstol i Damaskus, selv om militære
domstole ikke bør behandle sager mod civile.

Den 4. juli 2010 blev hr. Al-Maleh idømt tre års fængsel for "viderebringelse af falske og
overdrevne nyheder, der svækker nationalfølelsen". Kære kolleger, vi skal være klar over,
at mange lande desværre benytter sig at sådanne titler til strafferetlige anklager nu til dags.
Det er fuldkommen uacceptabelt. Dette skete i henhold til artikel 285 og 286 i den syriske
straffelov. Sådanne anklager er helt klart for vage og lette at misbruge. De hører ikke hjemme
i en moderne stats retspleje.

Der hersker også alvorlig bekymring over, hvorvidt hr. Al-Maleh har fået en retfærdig
rettergang. Mit budskab er, at der er alvorlig grund til at tro, at hr. Al-Maleh er blevet offer
for undertrykkelse af myndighederne på grund af hans menneskerettighedsarbejde, som
er omfattende og imponerende. Han skal løslades straks.

Jeg vil gerne påpege, at hr. Al-Maleh er en fremragende kandidat til Sakharovprisen. Jeg vil
gerne arbejde for, at han bliver en af kandidaterne.

Marisa Matias,    forslagsstiller.  −  (PT) Fru formand! I dag diskuterer vi endnu et tilfælde af
krænkelse af menneskerettigheder, fængslingen af den syriske aktivist Haythan Al-Maleh,
en 80-årig mand, en advokat, der anklages for at udbrede falske og overdrevne oplysninger,
der svækker hans lands nationalfølelse. Ud over at fængslingen af denne mand, som også
er menneskerettighedsforkæmper, strider den også mod landets lovgivning, hvori det
hedder, at militærdomstolene ikke er kompetente i sager mod civile.

Den beslutning, der blev truffet vedrørende denne mand og andre syriske fanger, der sidder
fængslet på grund af lignende anklager, de forskellige tilbageholdelser, restriktionerne på
den fri bevægelighed og de vilkårlige foranstaltninger, som de syriske myndigheder indfører,
er eksempler på praksis, der svækker Syriens vigtige rolle i hele regionen, og de er heller
ikke udtryk for de bestræbelser, som man har gennemført i landet for at forbedre dets
sociale situation.

Jeg vil gerne gentage, at vi i dag diskuterer endnu et tilfælde af krænkelser af
menneskerettigheder, Det er ikke muligt at adskille den fra de mange diskussioner, vi har
haft i denne uge. Jeg vil gerne fremhæve to. Den første er fordømmelsen af dødsdommen
ved stening mod Sakineh Ashtiani. Mange stemmer protesterede mod dette, og det gav
visse resultater. Det er for tidligt at fejre en sejr, men det er endnu mindre et tidspunkt,
hvor vi må forblive tavse. Den anden er, at vi i dag har vedtaget et vigtigt beslutningsforslag
mod krænkelser begået af præsident Sarkozys regering mod rumænske og bulgarske
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borgere. Forsvaret for menneskerettigheder kender ingen grænser, og det er ikke en kamp,
der kun kan udkæmpes uden for vores vægge.

I dag har vi vist et godt eksempel på, hvordan man også kan udkæmpe kampen inden for
vores egne vægge. Den ubegrundede fængsling af Haythan Al-Maleh forenede os alle her
i dag. Han er en fortaler for menneskerettighederne. Fortalere for menneskerettighederne
skal være frie, og det er, hvad vi kræver at de syriske myndigheder. Vi forsvarer også
menneskerettighederne, og vi vil ikke forlade ham.

Véronique De Keyser,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Jeg vil føje min stemme til alle
mine kollegers, som har krævet, at Al-Maleh skal løslades straks.

Som sagt er han en ældre herre. Han anklages for forbrydelser, men i henhold til artikler i
straffeloven, der synes at være stærkt overdrevne. Efter ham er der frem for alt andre fortalere
for menneskerettighederne, andre advokater og andre læger, som vi ved, for de har været
i Europa-Parlamentet og er efterfølgende blevet fængslet. De er samvittighedsfanger, og
det kan vi ikke acceptere fra syrisk side.

Det er altid vigtigt at nævne navne, og jeg vil gerne nævne hr. al-Hassani og hr. al-Abdallah
samt hr. Labouani, der har besøgt os her. De er næsten alle venner.

Jeg vil meget gerne slå det helt fast, at der er mange ting i Syrien, som jeg gerne så kopieret
andre steder. Der er ikke noget skandaløst i det, jeg siger. Der er reelt tros- og religionsfrihed.
Man gør en stor indsats inden for uddannelse og sundhed. Man gør en stor indsats for at
tage imod irakiske og palæstinensiske flygtninge. Det er et land med potentiale, ikke mindst
på den internationale scene, som vi ikke kan se bort fra.

Jeg vil gerne sige til præsident Bashar al-Assad, som jeg kender godt: "Hr. præsident, De
har ikke brug for alle disse samvittighedsfanger for at stå stærkt i Deres land og for at
optræde på den internationale scene. De har råd til den luksus også at forsvare
menneskerettighederne."

Efter min mening skal vi ikke kun huske på den systematiske undertrykkelse, når vi tænker
på Syrien. Den forekommer også, mine damer og herrer, og det kan vi ikke afvise. Syrien
er imidlertid mere end det, og derfor sætter vi så stor pris på denne associeringsaftale, fru
kommissær. Vi er klar over, at Syrien har afvist den i øjeblikket. Hold os informeret om,
hvordan forhandlingerne skrider frem. Vi – mange af os i det mindste – vil gerne, at Syrien
er i stand til at indtage den positive rolle, som landet vil kunne spille på den internationale
scene og i fredsprocessen i Mellemøsten.

Bernd Posselt,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Med vores beslutningsforslag udsender
vi adskillige klare budskaber. Det første er, at vi ønsker, at hr. Haythan Al-Maleh og alle
andre menneskerettighedsaktivister og alle andre samvittighedsfanger løslades straks og
uforbeholdent. Vi mener ikke, at det er muligt at gå på kompromis på
menneskerettighedsområdet. Men i vores beslutningsforslag, herunder i betragtning A og
punkt 9, siger vi, at vi ønsker en dialog med Syrien. I sidste ende ønsker vi en aftale med
Syrien så hurtigt som muligt, men ikke betingelsesløst, som et instrument for
menneskerettigheder og samarbejde.

Vi anerkender bestemt – som fru De Keyser sagde – at udviklingen i Syrien har været både
positiv og negativ. Ingen steder på Den Arabiske Halvø eller i Mashreq behandles kristne
og andre mindretal så godt som i Syrien. Fremtrædende libanesiske kristne fortæller mig,
at de kun er i stand til at overleve, fordi Syrien holder hånden beskyttende over dem.
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Syrien er heller ikke Irans lakaj, hr. Tannock, men en vigtig modvægt mod Irans dominans.
Derfor har vi brug for et stabilt Syrien, men Syrien skal også sørge for, at dette sker.

Frédérique Ries,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Man kan spørge sig selv, om Syrien
ikke ender med at vænne sig til den kritik, som vi stort set hvert eneste år retter mod landet
på grund af menneskerettighedskrænkelser i landet. Vi må imidlertid ikke opgive håbet
om at blive forstået, og vi skal blive ved med at vente på fremskridt, flere fremskridt – jeg
forstår, at der er sket nogle fremskridt der – for alle de syriske borgere, der ønsker mere
frihed, navnlig ytringsfrihed.

Vores beslutningsforslag i dag drejer sig især om hr. Haythan al-Maleh, en utrættelig
forkæmper for menneskerettigheder. Denne advokat blev idømt tre års fængsel efter en
parodisk retssag for at have – og jeg citerer – "udbredt falske og overdrevne oplysninger,
der skader nationalfølelsen". Det er, hvad der står. I vores beslutningsforslag kræver vi
derfor, at hr. Haythan al-Maleh løslades øjeblikkelig af de grunde, jeg netop har forklaret,
og de øvrige ting, der har været nævnt – hans høje alder og meget alvorlige
helbredsproblemer.

Mere grundlæggende ønsker vi naturligvis at henlede opmærksomheden på
menneskerettighedskrænkelserne i Syrien, såsom henrettelser – vi nævner dem i vores
beslutningsforslag – arrestationer og begrænsninger på en lang række friheder, alle i
undtagelsestilstandens navn, som pr. definition er midlertidig, og som har varet i mere end
40 år.

Vi opfordrer EU til at stå fast på disse krav, som Baroness Ashton har formuleret på ny, og
som er særdeles vigtige, og frem for alt at bruge dem til at udøve pres i samtaler og
forhandlinger i forbindelse med underskrivelse af associeringsaftalen.

Vi er på vej væk fra det, man kaldte "Foråret i Prag" for mere end 10 år siden i 2000, hvor
Bashar al-Assad netop var kommet til magten. Gennem en periode på bare nogle få måneder
var der glimt af håb for en bedre fremtid for civilsamfundet i Syrien. Nu er tiden inde til,
at Syrien fortsætter med at gennemføre alle disse nødvendige reformer, hvis landet ønsker
at fremstå som værdigt til den vigtige rolle, som vi håber og ønsker, at det vil spille i
regionen.

Monica Luisa Macovei,    for PPE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Hr. Al-Maleh kritiserede
de syriske myndigheder i medierne og blev anklaget for at udbrede falske informationer,
der svækker nationens sikkerhed. Hans arrestation, tilbageholdelse, domfældelse og
idømmelse af fængsel ved en militærdomstol er en krænkelse af hans rettigheder, navnlig
retten til ytringsfrihed og retten til en retfærdig rettergang. De er en trussel mod alle
menneskerettighedsforkæmpere i landet.

Meningen med ytringsfrihed er netop muligheden for at kunne kritisere en regering,
formidle oplysninger offentligt og fremføre sine synspunkter uden at risikere fængsling.
Man kommer ikke i fængsel for selve essensen i en tale, at formidle synspunkter og idéer,
som lytteren ikke kender.

Derfor tilslutter jeg mig mine kolleger i deres opfordring til Syrien om at løslade hr. Al-Maleh
straks. Jeg beder Kommissionen tage spørgsmålet om med den syriske regering hurtigst
mulig.
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Corina Creţu,    for S&D-Gruppen. – (RO) Fru formand! I dag diskuterer vi en skandaløs
krænkelse af menneskerettigheder, som er symbolsk for, hvordan en autoritær stat behandler
sine borgere.

Ofret har fået sine grundlæggende friheder krænket, og andre rettigheder er heller ikke
blevet respekteret som retten til, at man betragtes som uskyldig, indtil andet er bevist, retten
til en retfærdig rettergang og til at forsvare sig, herunder retten til frit at vælge sin egen
advokat.

Men ud over alle disse utroligt alvorlige uregelmæssigheder er sagens kerne anklagerne
mod Haitham Al-Maleh, en veteran blandt menneskerettighedsaktivister, som allerede har
været fængslet for sine aktiviteter med støtte til forfatningsreformerne i 1980'erne, hvor
han blev idømt syv års fængsel.

Denne gang blev Haitham Al-Maleh idømt tre års fængsel for en meningsforbrydelse, hvor
han blev anklaget for at skade nationens moral og følelser gennem kritik, der især er rettet
mod undtagelsestilstanden, som blev indført for fire årtier siden, og som betyder, at
borgernes grundlæggende rettigheder er suspenderet.

Derfor er denne alvorligt syge 80-årige i fare for at slutte sit liv i fængslet, fordi han har
udøvet sin legitime ret til ytringsfrihed, som sikres med den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder, som Syrien har ratificeret.

Eftersom anklagerne er udtryk for en krænkelse af ytringsfriheden og hans helbred bliver
stadig mere svækket, støtter vi også appellen til de syriske myndigheder om at frafalde
anklagerne og løslade Haitham Al-Maleh og de andre politiske fanger.

De første skridt i retning af normalisering og demokratisering af styret bør være en generel
amnesti, indstilling af chikanen mod og straffen af menneskerettighedsaktivister, at
arrestationerne af politiske modstandere bringes til ophør, samt at retsvæsenets
uafhængighed garanteres.

Marietje Schaake,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Syrien er en central aktør i
Mellemøsten. Sidste år, hvor jeg besøgte Damaskus, blev jeg slået af potentialet ved den
ambitiøse unge generation i Syrien.

Der er behov for en ændring i retning af større åbenhed og overholdelse af grundlæggende
rettigheder for at skabe fremskridt i landet selv og dets forbindelser med det internationale
samfund.

I sin tiltrædelsestale var præsident al-Assad inde på kreativ tankegang, gennemsigtighed
og demokrati. Men Syriens fængsler blev hurtigt fyldt op igen med politiske fanger,
journalister og menneskerettighedsaktivister som for nylig, hvor to førende
menneskerettighedsadvokater, Haythan Al-Maleh og Muhammad al-Hasani, blev dømt
for at kritisere Syriens adfærd på menneskerettighedsområdet.

Forfatteren Ali Abdullah er også fortsat fængslet, selv om han allerede af udtjent sin straf.
Der er ingen ytringsfrihed, heller ikke på internettet.

Der er en meget stor og smertelig kløft mellem al-Assads selvudråbte ambitioner og
virkeligheden med hensyn til indførelse af demokrati. Dette tjener ikke landets interesser
– og navnlig ikke den yngre generation.

EU bør benytte sig af alle de nødvendige midler, vi har til rådighed, for at skubbe Syrien i
den rigtige retning og få landet til at forbedre sine resultater på menneskerettighedsområdet.
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Paweł Robert Kowal,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Fru Schaake har ret i, at der
er rigtig mange mennesker i Syrien, der ønsker forandringer i landet. Da jeg selv var i Syrien,
mødte jeg disse mennesker og hørte, hvad de har at sige. Når vi taler om denne sag, bør vi
vende tilbage til tirsdagens debat om EU's tilstand, hvor lederen af en af de politiske grupper
sagde, at i vigtige spørgsmål skal vi ikke være en slags telefax, der spytter erklæringer ud
om begivenheder i verden. Vi skal sætte os ud over den barriere og gøre mere end blot at
tale – og vi taler meget i Parlamentet – men vi vil gerne have, at talen omsættes til større
effektivitet i vores arbejde. Jeg er foruroliget over situationen for den velkendte
menneskerettighedsforkæmper Haythan Al-Maleh, der blev idømt tre års fængsel for at
forsvare menneskerettighederne og åbent udtrykke sin mening. Han har ofte været udsat
for undertrykkelse fra myndighedernes side og har været fængslet og blevet anklaget og
retsforfulgt. På trods af dette er han blevet ved med sine aktiviteter og fortsætter med
konsekvent at sætte fokus på myndighedernes ulovlige aktiviteter. Han er ikke alene om
dette. Mange syrere siger, at de ønsker forandringer i deres land.

Et af Europa-Parlamentet vigtigste mål er at engagere sig i forsvaret for menneskerettigheder.
Dette er en af de situationer, hvor vi ikke skal være en telefax, der spytter erklæringer ud.
Haythan Al-Maleh er samvittighedsfange og holdes kun fængslet, fordi han udøvede sin
ret til at sige sin mening. Vi må ikke se tavse til, for de, der har valgt os, har netop gjort det,
for at vi frit vil udtrykke vores synspunkter og kræve, at andre får de samme rettigheder.
Hvis vi ikke i dag taler Al-Malehs sag, hvad er meningen så med at være blevet valgt, hvilket
autoritet har vi som medlemmer af Europa-Parlamentet, hvordan skal vi kunne se vores
vælgere i øjnene om et par år? Jeg vil gerne understrege, at når vi appellerer til lighed,
retfærdighed, lov og orden og til alt det, vi konstant taler om i det forenede Europa, når vi
taler om venskab og fredeligt samarbejde, skal vi ikke skjule os fra den slags problemer.
Disse problemer kræver et stort engagement fra EU's diplomati, og de kræver, at man
etablerer et pres, der kan give syrerne mulighed for at få den ytringsfrihed, de ønsker, og
at den type, som vi nyder godt af. Lad os dele ytringsfriheden og lad os appellere til
EU-institutionerne om at være særligt effektive i den slags sager, fordi EU's ry og rygte
afhænger af det.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Fru formand! Jeg beklager, at der stadig forekommer tilfælde
af restriktioner af ytringsfriheden i Syrien, et land, der har indført økonomiske og sociale
processer gennem de seneste 10 år.

Selv om den syriske forfatning i princippet garanterer de grundlæggende
menneskerettigheder, er hr. Al-Malehs sag en del af en lang række vilkårlige arrestationer
og tilbageholdelser.

Han fik ikke en retfærdig rettergang, blev nægtet retten til at forsvare sig selv og er fortsat
udsat for barske forhold under varetægtsfængslingen. Jeg er især bekymret for hr. Al-Malehs
dårlige helbredstilstand. Derfor opfordrer jeg de syriske myndigheder til at løslade ham
uforbeholdent og til at forpligte sig til at overholde menneskerettighederne.

Endelig vil jeg gerne opfordre Syrien til at underskrive associeringsaftalen. Denne aftale
indeholder vigtige aspekter vedrørende borgerlige og politiske rettigheder, som sikres via
folkeretten. Overholdelse af associeringsaftalen vil fremskynde processen med indførelse
af demokrati og gennemførelsen af reformer.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Fru formand! Jeg ønsker naturligvis at tilslutte mig
dem, der i dag her i salen har opfordret til øjeblikkelig løsladelse af Haitham Al-Maleh.
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Som vi allerede har hørt, er han en 80 år gammel mand med dårligt helbred, og denne sag
skal helt klart vurderes ud fra et humanitært perspektiv.

Ud over det rent humanitære aspekt af sagen skal vi tage højde for, at Haitham Al-Maleh
er blevet dømt af en militærdomstol efter en retssag, hvor hans grundlæggende rettigheder
blev fuldstændig tilsidesat, og at dommen, som vi har hørt, er en omgåelse af internationale
standarder. Hvorfor er dette sket? Ganske enkelt fordi Haitham Al-Maleh har gjort det, han
har gjort godt i mere end fire årtier, nemlig at udtale sig meget alvorligt, lige ud og kritisk
om den frihed, man efterstræber, for at forbedre situationen for landets befolkning.

Jeg mener, at de syriske myndigheder skal undersøge mulighederne for at underskrive
associeringsaftalen med EU som et incitament til at forbedre den generelle
menneskerettighedssituation. Derfor er tiden inde til, at Syrien viser, at man ikke kun har
forpligtet sig i forhold til menneskerettigheder på et strukturelt niveau, men også
gennemfører dette i praksis i samfundet.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Fru formand! Vi beder Syriens regering og præsident om
at annullere den dom, som en velkendt advokat og menneskerettighedsforkæmper afsoner,
at løslade ham. Det er den rigtige måde at fremsætte vores anmodning på, for det er landets
myndigheder, der skal træffe beslutningerne. Men jeg vil gerne erindre om en ting. For ikke
så længe siden, ved slutningen af den foregående valgperiode var vi her i salen værter for
Stormuftien af Syrien, som på et plenarmøde talte om, hvordan man sikrer de borgerlige
frihedsrettigheder samt principperne om demokrati og ytringsfrihed i Syrien. Måske burde
vi henvende os til ham, for han er en stor autoritet i Syrien og en person, der nyder
opbakning i samfundet. Det kan være, at han vil kunne påvirke regeringen og præsidenten.
Måske skulle vi bede ham slutte sig til kampen for løsladelse af en
menneskerettighedsforkæmper, der trods alt er blevet uretfærdigt dømt.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer!
Undtagelsestilstanden fra 1963 er stadig i kraft i Syrien. Ytringsfriheden, pressefriheden
og forsamlingsfriheden er kraftigt begrænset i Syrien som følge af dette. Politisk begrundede
fængslinger er ikke udsædvanlige i Syrien, og en af de fængslede er hr. Al-Maleh. Han har
allerede tilbragt adskillige år i fængsel på grund af sit engagement i menneskerettighedssager.
I oktober 2009 blev den 80-årige arresteret igen og idømt fængsel af en militærdomstol.
I sin dialog med tredjelande skal EU presse kraftigt på for at bringe forfølgelse og
undertrykkelse af politiske aktivister og deres familiemedlemmer til ophør.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! De seneste fængselsstraffe til fremtrædende
menneskerettighedsadvokater for at udøve deres ytringsfrihed viser, at Syrien stadig
anvender en slap og ofte forvrænget fortolkning af den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder, som landet har underskrevet. Forfølgelse, restriktioner
på frihed, ubegrundede arrestationer og hindring af menneskerettighedsaktivisters aktiviteter
samt afvisning af retten til en retfærdig rettergang i Syrien forårsager intern ustabilitet i et
land, som ellers har potentiale til at udbrede fred og stabilitet i denne region.

Efter min mening bør Kommissionen udnytte Syriens ønske om at indgå en
associeringsaftale med EU fuldt ud for at presse Syrien til at forpligte sig til at bringe de
konsekvente krænkelser af menneskerettighederne til ophør.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Fru formand! Fængselsstraffen til Haytham Al-Maleh er
et klart udtryk for den aktuelle menneskerettighedssituation i Syrien. Det er et meget
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tvivlsomt træk at udvide militærdomstolenes beføjelser til civile, hvilket man sjældent kan
retfærdiggøre, om overhovedet.

Uden på nogen måde at ville underdrive den upassende behandling, som Haytham Al-Maleh
har været udsat for, vil jeg gerne understrege, at de virkelige problemer er dybt rodfæstede
i de syriske samfundsstrukturer. Undtagelsestilstanden har lagt mange forfatningsmæssige
rettigheder på is og været gældende, siden den blev indført i 1963. Den oprindelige
hovedbegrundelse for at videreføre den, konflikten mellem Syrien og Israel, mistede sin
troværdighed for længe siden.

Ingen regering kan forblive ved magten i årtier og hævde, at den fungerer i henhold til
demokratiske principper. Jeg opfordrer Europa-Parlamentet til utvetydigt at fordømme
fortsættelsen af undtagelsestilstanden og støtte alle tiltag for at sikre en tilbagevenden til
ægte demokrati i Syrien.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Det er foruroligende at se de syriske
myndigheder foretage diktatoriske arrestationer af denne art og retsforfølge kendte
menneskerettighedsforkæmpere. Retssagen mod hr. Al-Maleh var ikke i overensstemmelse
med internationale juridiske standarder, herunder formodningen om, at man er uskyldig,
indtil det modsatte er bevist, og retten til et forsvar. Benådningen af hr. Al-Maleh og andre
menneskerettighedsforkæmpere, som ikke fik ret til en korrekt rettergang, vil være et tegn
på en ændring i myndighedernes politik og et skridt i retning af overholdelsen af
internationale standarder for menneskerettigheder og principperne om en retfærdig
rettergang. Desuden blev underskrivelsen af en associeringsaftale mellem EU og Syrien,
hvor det grundlæggende træk er respekten for menneskerettigheder, udsat efter ønske fra
Syrien i oktober 2009. I forbindelse med den aktuelle situation bør Kommissionen forelægge
en rapport for Europa-Parlamentet om status for diskussionerne om aftalens underskrivelse.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen.  −  (EN) Fru formand! Den seneste bølge
af arrestationer og domfældelser af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister
og kurdere vækker alvorlig bekymring hos EU.

Tre vigtige sager har for nylig fanget EU's opmærksomhed. Sagerne mod hr. Muhammad
al-Hasani og hr. Haythan Al-Maleh – mange har henvist til dem i dag, ikke mindst til hr.
Al-Maleh – og ligeledes hr. Ali Abdullah, en forfatter, som blev arresteret på ny i juni efter
at have afsonet sin dom.

EU har truffet en række foranstaltninger. Disse sager er blevet taget op – herunder af den
højtstående repræsentant – over for de syriske myndigheder på de hensigtsmæssige niveauer.
EU har insisteret på, at man tager hensyn til den 80-årige hr. Al-Malehs skrøbelige helbred
af humanitære årsager. Der blev foretaget demarches i yderste diskretion i begyndelsen,
men som følge af manglende svar fra myndighederne udsendte den højtstående
repræsentant den 27. juli en erklæring, hvori hun erindrede om Syriens forpligtelser i
henhold til folkeretten og opfordrede til løsladelse af politiske fanger.

På trods af et manglende positivt svar skal EU's foranstaltninger fortsætte – og det vil de
også. EU arbejder på forskellige fronter samtidig for at fremme menneskerettigheder i
Syrien. EU og medlemsstaternes delegationer i Damaskus vil forsat overvåge situationen
og følge retssagerne. Hr. al-Hasani og hr. Al-Maleh har appelleret deres domme.

Støtten til menneskerettighedsforkæmpere og deres familier og advokater vil fortsætte.
Samtidig skal overholdelsen af menneskerettigheder være et tilbagevendende spørgsmål
i alle EU's dialoger med de syriske myndigheder på alle niveauer.
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Fru De Keyser spurgte om status for associeringsaftalen. Syrien tilbageholder stadig sit svar
på EU's invitation for at underskrive denne aftale, som vi har ventet på siden oktober 2009.
Syrien giver udtryk for, at vurderingen af de politiske og økonomiske virkninger endnu
ikke er afsluttet. Aftalen vil uden tvivl medføre en række fordele for begge parter, men for
EU er den også den bedste måde at indføre en regelmæssig og åben dialog med Syrien på,
herunder om menneskerettighedsspørgsmål.

At fremme EU's bistand til menneskerettigheder og demokrati er en anden vigtig vej. Af
kommende projekter kan nævnes en modernisering af retsvæsenet og en styrkelse af
kapaciteten hos det syriske civilsamfund.

Bernd Posselt,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Jeg beklager, men min gruppe har
denne gang – som vi altid gør – bedt om afstemning ved navneopråb ved den endelige
afstemning om den sidste af uopsættelighederne, nemlig vedrørende Syrien. Men på grund
af en teknisk fejl har De tilsyneladende ikke modtaget denne anmodning. Jeg anmoder
Dem på vores gruppes vegne, og de øvrige grupper har helt sikkert ikke noget imod det,
om at tillade afstemning ved navneopråb om beslutningsforslaget om Syrien.

Formanden.    − Hr. Posselt, De behøver ikke appellere til mig. Det bliver allerede på den
måde.

Forhandlingen er afsluttet.

Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (PL) Det glæder mig, at spørgsmålet om
overtrædelser af menneskerettigheder i Syrien bliver drøftet i Parlamentet i dag. Vi kan
ikke blive ved med at ignorere dette problem. Jeg opfordrer Syriens regering og præsident
til omgående og betingelsesløst at løslade Haythan Al-Maleh. Retssagen mod denne 80-årige
syriske advokat opfyldte ikke de internationale standarder for en retfærdig retssag, herunder
uskyldsformodning og retten til et forsvar. Anklagerne mod ham strider mod retten til
ytringsfrihed, som er garanteret i henhold til den internationale konvention om borgerlige
og politiske rettigheder, som Syrien er part i. Jeg opfordrer også de syriske myndigheder
til at sætte en stopper for alle forfølgelser af menneskerettighedsforkæmpere og deres
familier og give dem retten til at udføre deres aktiviteter frit uden hindringer eller trusler.
Jeg opfordrer de syriske myndigheder til at respektere de internationale
menneskerettighedsstandarder og de internationale forpligtelser, som deres land har
accepteret, og som garanterer menings- og ytringsfrihed og retten til en retfærdig rettergang,
samt sikre, at fanger behandles ordentligt og ikke udsættes for tortur eller andre former
for mishandling og får adgang til omgående, regelmæssig og ubegrænset kontakt med
deres familier, advokater og læger.

11. Afstemningstid

11.1. Kenya: undladelse af at anholde Sudans præsident Omar al-Bashir
(B7-0508/2010)

11.2. Menneskerettigheder i Syrien, særlig sagen Haythan Al – Maleh (B7-0511/2010)

12. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
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13. Bevillingsoverførsler: se protokollen

14. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen

15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen

16. Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling: se protokollen

17. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen

18. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen

19. Modtagne dokumenter: se protokollen

20. Tidspunkt for næste møde: se protokollen

21. Afbrydelse af sessionen

Formanden.   – Jeg erklærer Europa-Parlamentets session for afbrudt.

(Formanden hævede mødet kl. 16.05)
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BILAG (skriftlige svar)

SPØRGSMÅL TIL RÅDET (Rådets formandskab er ansvarligt for disse
svar)

Spørgsmål nr.  10  af  Enrique Guerrero Salom  ( H-0381/10 )

Om: Adgang til vand og basal sanitet som universel ret

En af målsætningerne i 2015-målenes mål nummer 7 er senest i 2015 at halvere andelen
af mennesker uden bæredygtig adgang til rent drikkevand og basal sanitet. Dette spørgsmål
hænger direkte sammen med retten til sundhed, uddannelse, mad, tøj, bolig og arbejde.
Alligevel har næsten en million mennesker endnu ikke adgang til rent drikkevand, mere
end 2,5 mia. mennesker mangler adgang til sanitet, og der dør et barn hvert ottende sekund
som følge af vandbårne sygdomme. Ifølge Verdensbanken vil den samlede vandefterspørgsel
i 2030 overstige udbuddet med 40 procent.

Mener Rådet, at anerkendelse af adgangen til rent drikkevand og basal sanitet som en
universel menneskeret vil kunne bidrage til at forbedre denne situation?

Agter Rådet at støtte og arbejde for vedtagelsen af resolutionen med titlen "The Human
Right to Water and Sanitation", der i øjeblikket behandles af FN's Generalforsamling?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) EU yder en stor indsats for at sikre, at der fokuseres mere på behovet for vand og sanitet
globalt. I lyset af disse vigtige spørgsmål har EU, navnlig med hensyn til folkesundheden
i udviklingslandene, opfyldt denne forpligtelse på forskellige måder i mange år – siden
lanceringen af EU's store vandinitiativ i 2002. Formålet med initiativet var at skabe
rammerne for etablering og finansiering af strategiske partnerskaber med udviklingslandene
vedrørende disse spørgsmål, og det første partnerskab blev undertegnet samme år i
Johannesburg mellem EU og Afrika. Programmet "Vandfacilitet", der blev oprettet for
AVS-landene, vil have et budget på 500 mio. EUR, som navnlig vil blive anvendt på lokalt
plan, hvor der er størst brug for det.

I lyset af dette støtter EU den indsats, som FN's Menneskerettighedsråd yder i forbindelse
med menneskerettighedsspørgsmål, der er forbundet med adgang til vand og sanitet.

I Menneskerettighedsrådets resolution 7/22 af 23. marts 2008 blev der fastsat et mandat
for den uafhængige ekspert i spørgsmålet om menneskerettighedsforpligtelser forbundet
med adgang til sikkert drikkevand og sanitet. Mandatet gælder for tre år indtil 2011.
Fru de Albuquerque har siden da arbejdet på at klarlægge indholdet af disse forpligtelser
gennem undersøgelser og rapporter og besøg på stedet for at identificere hensigtsmæssig
praksis. Menneskerettighedsrådet har gentagne gange vedtaget resolutioner til anerkendelse
af denne indsats. Derudover etablerede EU et meget tæt samarbejde med den uafhængige
ekspert inden for Rådets arbejdsgruppe om menneskerettigheder i februar 2010.

EU ønskede som hyldest til Verdens Vanddag den 22. marts 2010 at markere betydningen
af dette spørgsmål ved at fremhæve medlemsstaternes menneskerettighedsforpligtelser i
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forbindelse med adgangen til sikkert drikkevand, som skal være til rådighed, fysisk
tilgængeligt, overkommeligt prismæssigt og af acceptabel kvalitet.

EU er af den opfattelse, at menneskerettighedsforpligtelser vedrørende adgang til sikkert
drikkevand og sanitet er tæt forbundet med de enkelte menneskerettigheder som f.eks.
retten til boliger, fødevarer og sundhed.

Det er i denne ånd, at EU deltager i drøftelserne i Genève, og at EU vedtog en holdning i
New York. Det var ikke muligt at nå til enighed om en fælles holdning i EU i juli om
resolutionen vedrørende Bolivia, hvori retten til vand og sanitet blev anerkendt som en
grundlæggende menneskerettighed. EU er forpligtet til at sikre, at den uafhængige ekspert
fortsætter sin indsats Genève. EU håber, at det vil være muligt at vedtage en fælles holdning
om dette spørgsmål ved hjælp af klarlæggelse af anvendelsesområdet for og karakteren af
disse forpligtelser, som er opstået på grund af denne ret. EU er fortsat forpligtet til at sikre,
at man når til enighed med det internationale samfund om disse spørgsmål, og EU vil
fortsat yde en indsats i denne retning sammen med sine partnere.

Ud over disse drøftelser yder EU fortsat et stort bidrag inden for udviklingspolitikkens
anvendelsesområde til bestræbelserne på at forbedre adgangen til vand og sanitet i praksis.

*
*     *

Spørgsmål nr.  11  af  Brian Crowley  ( H-0382/10 )

Om: Den humanitære krise i Haiti

Kan Rådet fremlægge en opdateret vurdering af omfanget af den humanitære krise i Haiti?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) Som alle ved, reagerede EU med det samme på nødsituationen efter jordskælvet i Haiti
den 12. januar med vedtagelsen af en nødhjælpspakke på 3 mio. EUR allerede dagen efter
katastrofen. Dette tiltag blev efterfulgt af en støttepakke på 8 mio. EUR. Der var allerede
et redningshold til stede i Haiti den 13. januar, og den 18. januar blev der tildelt yderligere
19 mio. EUR fra Kommissionen for at gøre det muligt for partnerne i FN, Røde Kors og
ngo'er på stedet at hjælpe ofrene. På dette tidspunkt havde medlemsstaterne allerede tildelt
92 mio. EUR i nødhjælp. Der blev i alt tildelt over 300 mio. EUR på blot et par uger for at
opfylde landets umiddelbare behov.

På den internationale donorkonference på ministerplan "Towards a New Future for Haiti",
som fandt sted den 31. marts i New York, tildelte EU over 1,2 mia. EUR over en periode
på 10 år til genopbygningen af Haiti og bekræftede hermed endnu en gang sin forpligtelse
til at hjælpe landet på lang sigt. Borgerne i Europa og det europæiske civile samfund har
også ydet en stor indsats og rejst over 600 mio. EUR som støtte til hjælpe- og
genopbygningsbestræbelserne.

Efter min opfattelse kan vi generelt godt være stolte af den indsats, som EU har ydet for at
støtte Haitis borgere på et særligt vanskeligt tidspunkt.
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Med hensyn til den nuværende humanitære situation er det korrekt, at den humanitære
situation ca. syv måneder efter jordskælvet den 12. januar fortsat er skrøbelig for mange
hundrede tusinde mennesker til trods for den enorme støtte, som det bredere internationale
samfund har ydet til Haiti. Vi har ikke tid til at pege på alle de behov og udfordringer, som
venter forude. De vigtigste aspekter af de kommende udfordringer er beskrevet med
tilstrækkelig nøjagtighed i den statusrapport, der jævnligt opdateres af Kommissionens
generaldirektorat for humanitær bistand. Endvidere har jeg med interesse noteret mig de
opløftende resultater, der er beskrevet i missionsrapporten fra Parlamentets delegation
med fru Striffler i spidsen, som besøgte Haiti i slutningen af juni.

Som det også er fremhævet i Parlamentets missionsrapport er det vigtigt at understrege de
positive aspekter af den humanitære indsats indtil nu, navnlig den omstændighed at
indsatsen, selv om den ikke har været perfekt, indtil nu har afværget en alvorlig
sundhedskrise og epidemi, som der var stor risiko for efter katastrofen.

Der skal naturligvis fortsat ydes en stor indsats, og jeg ønsker at forsikre medlemmerne
om, at EU selvfølgelig fortsat mobiliserer alle sine kræfter.

Haiti skal nu indlede genopbygningsprocessen i en anspændt situation på grund af det
kommende valg, som er præget af en bekymrende grad af usikkerhed. En af de
vanskeligheder, som vi står over for i denne sammenhæng, er, som alle ved, forbundet med
situationen for Haitis egen kapacitet på nuværende tidspunkt.

Den midlertidige indkvartering skal opretholdes i de næste seks måneder på grund af
forsinkelsen i gennemførelsen af en strategi for opførelsen af midlertidige boliger. De
internt fordrevne personer uden for de zoner, som er direkte påvirket, truer overlevelsen
for de familier, der tager sig af ofrene. Det er vigtigt at yde tilstrækkelig støtte til disse
familier i de kommende måneder.

Orkansæsonen startede i begyndelsen af juni. På mellemlang sigt er det nødvendigt for de
nationale myndigheder og det internationale samfund så vidt muligt at forberede sig på
denne yderligere kendte trussel.

Som alle ved, er det fortrinsvist embedsmænd fra Kommissionen og medlemsstaterne, der
gennemfører EU's og medlemsstaternes beslutninger og forpligtelser på stedet. Jeg vil derfor
opfordre hr. Crowley til også at henvende sig til Kommissionen for at indhente flere
oplysninger om den nuværende humanitære situation i Haiti.

*
*     *

Spørgsmål nr.  12  af  Pat the Cope Gallagher  ( H-0383/10 )

Om: Offentliggørelse af Rådets konklusioner på irsk

Agter Rådet at offentliggøre konklusionerne fra alle rådsmøder på det irske sprog?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) I EU's sproglige ordning er irsk et af de 23 officielle arbejdssprog i EU's institutioner.
Af praktiske årsager og som overgangsforanstaltning i overensstemmelse med undtagelsen
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i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 (3) er Den Europæiske Unions institutioner
imidlertid ikke bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på irsk og til at offentliggøre
dem på dette sprog i Den Europæiske Unions Tidende. De forordninger, som Parlamentet
og Rådet har vedtaget i fællesskab, er affattet på alle de officielle sprog og dermed også på
irsk.

Rådets konklusioner indgår ikke i denne kategori af dokumenter, så der er intet krav om
at offentliggøre dem på irsk. Når det er sagt, ønsker Rådet dog at understrege, at det gør
alt, hvad der er muligt, for at sikre, at Rådets dokumenter også foreligger på det irske sprog.

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 920/2005 har Rådet og Generalsekretariatet for
Rådet rent faktisk konstant arbejdet på at have et tilstrækkeligt bredt hold af irske
oversættere for at kunne udarbejde det størst mulige antal oversættelser. Dette hold har
siden den 1. januar 2009 været en uafhængig enhed inden for sprogtjenesten i
Generalsekretariatet for Rådet og omfatter 14 oversættere, en national ekspert vedrørende
udstationering og syv assistenter. Da EPSO-konkurrencerne ikke gav de ønskede resultater,
blev 10 af disse oversættere og de syv assistenter ansat som midlertidigt personale ved
hjælp af udvælgelsesprøver, der blev organiseret af Generalsekretariatet for Rådet.

*
*     *

Spørgsmål nr.  13  af  Gay Mitchell  ( H-0386/10 )

Om: Flygtninge fra Chagos

Beboerne på Chagos-øerne blev fjernet fra deres hjem, Det Britiske Territorium i Det Indiske
Ocean, mellem 1968 og 1973 af den britiske regering for at rydde alle 65 øer i øgruppen
for deres befolkning. Det Forenede Kongeriges mål var at give en af disse øer, Diego Garcia,
til det amerikanske militær som en luft- og flådebase. Byggeriet heraf begyndte i marts
1971. Følgelig blev hele befolkningen tvunget til at gå ombord på fragtskibe og blev
transporteret til Mauritius og Seychellerne over 1000 km fra deres hjemland. De og deres
efterkommere har levet i eksil på Mauritius og Seychellerne. Dette samfund består nu af
ca. 5000 mennesker med kun 750 overlevende voksne indfødte. Alle er britiske statsborgere
og derfor borgere i Den Europæiske Union. Nogle er udvandret og bor nu i Det Forenede
Kongerige og Frankrig.

Mener Rådet, at det ville være rimeligt og retfærdigt at lade Chagos-beboerne vende tilbage
til deres hjemland, og hvad er Rådet villig til at gøre for at finde en passende løsning på
dette langvarige problem

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) Jeg takker hr. Mitchell for spørgsmålet. Spørgsmålet er dog ikke henvist til Rådet, som
derfor ikke kan kommentere situationen. Som hr. Mitchell ved, er spørgsmålet om
Chagos-øerne kompliceret og på nuværende tidspunkt genstand for en retssag ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I tråd med almindelig praksis kommenterer
Rådet ikke en igangværende retssag.

(3) EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3.
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*
*     *

Spørgsmål nr.  14  af  Bernd Posselt  ( H-0390/10 )

Om: Sikkerhed ved de ydre grænser

Hvilke skridt tager Rådet for yderligere at forstærke sikkerheden ved de ydre grænser,
udbygge Frontex og for om muligt at iværksætte yderligere foranstaltninger til et ægte
europæisk grænseværn?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) Formålet med EU's grænsepolitik som fastsat i Stockholmprogrammet er gradvist at
udvikle en integreret forvaltning af de ydre grænser. EU har allerede truffet flere vigtige
foranstaltninger med henblik på at opfylde denne målsætning. Disse foranstaltninger
omfatter på lovgivningsmæssigt plan vedtagelse af Schengengrænsekodeksen, på
operationelt plan oprettelse af FRONTEX-agenturet og endelig på økonomisk plan oprettelse
af Fonden for De Ydre Grænser.

Rådet har i tråd med denne målsætning i sine konklusioner af den 25.-26. februar 2010
beskrevet 29 foranstaltninger til at fremme beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmpelsen
af ulovlig indvandring. Til afhjælpning af EU's største udfordringer på dette område i den
nærmeste fremtid omfatter foranstaltningerne bedre effektivitet i FRONTEX-agenturet,
udvikling af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) og solidaritet og integreret
forvaltning af medlemsstaternes ydre grænser.

Rådet overvåger FRONTEX-agenturets aktiviteter med hensyn til støtte og koordinering
af et operativt samarbejde omkring de aktiviteter, der udføres af medlemsstaterne til
beskyttelse af de ydre grænser. Rådet undersøger i øjeblikket forslaget til en forordning
om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2004 med det formål at revidere agenturets mandat
for at fremme dets rolle og operative kapacitet.

Rådet vil endvidere undersøge Kommissionens forslag om indførelse af ny teknologi i
forvaltningen af grænserne, navnlig indførelsen af et system, der vil gøre det muligt at
registrere datoerne for tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse elektronisk, og et system
til udstedelse af status som registrerede rejsende for rejsende i god tro.

*
*     *

Spørgsmål nr.  15  af  Charalampos Angourakis  ( H-0394/10 /ændr. 2)

Om: Europæiske olieselskabers handlinger i det sydlige Sudan

I januar 2011 finder der ifølge planen og med støtte fra EU en folkeafstemning sted i Sudan
om en løsrivelse af den sydlige del af landet. De store olieselskaber fra forskellige lande
spiller en vigtig rolle i disse planer. Helt konkret er der konstateret en forbindelse mellem
det svenske selskab "Lundin Petroleum" og bistand, der har gjort de muligt for de sudanesiske
væbnede styrker at gennemføre militære operationer og fordrive en del af befolkningen i
det sydlige Sudan for at sikre sig kontrol over olieforekomster.
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Støtter Rådet fortsat afholdelsen af en folkeafstemning i det sydlige Sudan? Hvilken holdning
indtager Rådet til beskyldningerne i forbindelse med europæiske oliekoncerners aktiviteter
i Sudan?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden til Rådet på Parlamentets
delmøde, September I 2010, i Strasbourg.

(FR) Rådet støtter aktivt afholdelsen af en folkeafstemning om selvbestemmelse for det
sydlige Sudan (i januar 2011), som det betragter som en grundlæggende del af den samlede
fredsaftale af 2005, hvis gennemførelse EU bidrager kontinuerligt til. Rådet har støttet
denne aftale i lang tid og gentagne gange bekræftet dette i sine offentlige erklæringer. På
mødet den 26. juli 2010 understregede Rådet, at EU var klar til at støtte folkeafstemningerne
i det sydlige Sudan og Abyei-regionen med betydelig teknisk og økonomisk støtte, og at
EU ligeledes støtter opnåelsen af en fredelig gennemførelse af den samlede fredsaftale
gennem opnåelse af en aftale om de spørgsmål, der måtte opstå efter afstemningen, og
gennem en indsats til opnåelse af langsigtet stabilitet i regionen.

Rådet støtter endvidere den indsats, der ydes af AU's højniveaupanel for Sudan. Panelet
fremmer kapacitetsopbygning og støtte med henblik på at hjælpe Sudan med at tackle de
udfordringer, som landet står over for. Panelet arbejder derudover på at bekæmpe usikkerhed
og indgå en varig fredsaftale for Darfur. Rådet støtter ligeledes Den Internationale
Straffedomstols indsats og den løbende ydelse af humanitær bistand og udviklingsbistand
over hele landet.

Vi er fast besluttet på at handle i tæt samarbejde med parterne i Sudan, Den Afrikanske
Union, FN, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, USA og andre nationale,
regionale og internationale partnere.

Der vil blive anvendt midler fra stabilitetsinstrumentet til at planlægge folkeafstemningen.
EU vil endvidere reagere positivt på enhver invitation fra Sudans myndigheder om at sende
en EU-mission til Sudan for at observere afstemningsprocessen, herunder om muligt
vælgerregistreringen.

Rådet har noteret sig, at der er indledt en undersøgelse af beskyldninger om, at visse
personer, som arbejder for et svensk oliekonsortium, herunder LUNDIN PETROLEUM,
under borgerkrigen i Sudan var involveret i krænkelser af menneskerettighederne i strid
med international ret. Rådet er imidlertid ikke i stand til at kommentere et anliggende, der
er genstand for en retlig undersøgelse.

*
*     *

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Spørgsmål nr.  21  af  Brian Crowley  ( H-0384/10 )

Om: Ungdoms- og langtidsarbejdsløshed i Europa

Hvilke initiativer agter Kommissionen for tiden at tage for at bekæmpe ungdoms- og
langtidsledighed i Europa?
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Svar

(EN) Både medlemsstaterne og EU skal hurtigst muligt øge indsatsen for at fremme
beskæftigelsessituationen for unge mennesker og bekæmpe langtidsledigheden, og det
anerkendes klart og tydeligt i EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og
inklusiv vækst. En af de fem vigtigste målsætninger i Europa 2020-strategien er at øge
beskæftigelsen af kvinder og mænd i alderen 20-64 år fra de nuværende 69 % til mindst
75 % inden udgangen af 2020. Kommissionen mener, at det trods den nuværende
økonomiske situation realistisk kan lade sig gøre at opfylde denne målsætning inden
udgangen af 2020, hvis medlemsstaterne gennemfører de nødvendige strukturreformer
på arbejdsmarkedet.

Den vigtigste målsætning for beskæftigelsen afspejler en af de strategiske udfordringer,
som EU vil stå over for i de næste 10 år: den demografiske aldring, der involverer en stigende
andel af borgere i pensionsalderen, som skal støttes af en mindre aktivt arbejdende
befolkning.

Europa 2020-strategiens vigtigste redskaber til opfyldelse af de vigtigste målsætninger er
de integrerede retningslinjer og de syv flagskibsinitiativer. I de integrerede retningslinjer
og især beskæftigelsesretningslinjerne er der fastsat en række politiske prioriteter til
gennemførelse af Europa 2020 med hensyn til bekæmpelse af ungdoms- og
langtidsledighed. Retningslinje syv har til formål at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet og
reducere strukturarbejdsløsheden ved hjælp af tilstrækkelige flexicuritypolitikker, bedre
jobkvalitet, gennemgang af skatte-/skattelettelsessystemer, aktiv aldring, ligestilling,
politikker til sikring af en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og bekæmpelse af
ungdoms- og langtidsledighed. Retningslinje otte er rettet imod udvikling af en kvalificeret
arbejdsstyrke, som opfylder arbejdsmarkedets behov, og fremme af livslang læring.
Retningslinje 10 har til formål at fremme social samhørighed og støtte af udsatte grupper,
herunder ældre kvinder og mænd.

Der er allerede truffet forskellige foranstaltninger, både på medlemsstats- og EU-plan, f.eks.
gennem programmet for gensidig læring som led i den europæiske beskæftigelsesstrategi.
Dette omfatter udveksling af bedste praksis på EU-plan og fremme af overførslen af de
mest effektive politikker, navnlig vedrørende ungdoms- og langtidsledighed. Der er truffet
yderligere foranstaltninger til støtte af udsatte grupper, herunder unge mennesker, ved at
stabilisere og afhjælpe virkningen af krisen på disse grupper, gennem den koordinerede
reaktion, der blev drøftet for nylig på mødet i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed
og forbrugerpolitik) den 7. juni 2010.

EU's lovgivere på ungdomsområdet prioriterer også beskæftigelse højt. De tre
formandskaber (Spanien, Belgien og Ungarn) har valgt ungdomsbeskæftigelse som deres
fælles prioritet indtil midten af 2011, og det er det centrale tema for den strukturerede
dialog med unge mennesker. Rådet (ungdom) vedtog i maj 2010 en resolution (4)  om aktiv
integration af unge: bekæmpelse af arbejdsløshed og fattigdom.

Kommissionen vil fremlægge en meddelelse om flagskibsinitiativet "Unge på Vej" i
september 2010. Meddelelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger,
der skal træffes i de kommende år for at fremme situationen for unge mennesker i Europa.
Der vil navnlig være fokus på foranstaltninger til fremme af unge menneskers overgang
fra uddannelse til arbejdsmarkedet, som er af afgørende betydning for de unge, som skal

(4) (2010/C 137/01).
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finde deres første job med lidt eller ingen arbejdserfaring. I meddelelsen vil man også
klarlægge den måde, hvorpå disse foranstaltninger, som fortrinsvis hører under
medlemsstaternes kompetenceområde i forbindelse med uddannelses- og
beskæftigelsespolitik, kan opnå støtte med EU-midler, navnlig fra Den Europæiske
Socialfond (ESF).

ESF spiller en aktiv rolle i for hold til støtte af unge. I forbindelse med ungdomsarbejdsløshed
er de aktioner, der er finansieret af ESF, rettet imod forskellige projekter i medlemsstaterne
og regionerne, enten med henblik på at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet
eller hjælpe unge med at genoptage deres uddannelse for at øge deres kvalifikationer og
forhindre, at unge forlader skolen for tidligt. Ifølge de seneste oplysninger er ca. en tredjedel
af modtagerne af midler fra ESF unge mennesker (ESF hjalp 2,5 millioner unge i 2008).
ESF tildeler endvidere 8,3 mia. EUR direkte til reformer af medlemsstaternes uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemer, som hovedsageligt er rettet imod unge mennesker. Dette
beløb udgør ca. 11 % af det samlede budget for ESF.

ESF's prioriteter omfatter også bekæmpelse af langtidsledighed ved at fremme adgangen
til beskæftigelse for jobsøgende og inaktive mennesker og fremme deres bæredygtige
integration på arbejdsmarkedet. Foranstaltninger til forebyggelse af langtidsledighed og
afhjælpning af langtidslediges reintegration på arbejdsmarkedet er en del af de operationelle
programmer på medlemsstatsplan eller regionalt plan. Ca. 30 % af det samlede budget for
ESF er i den nuværende programmeringsperiode afsat til at fremme adgangen til bæredygtig
beskæftigelse, og det dækker programmer for langtidsledige.

*
*     *

Spørgsmål nr.  24  af  Bernd Posselt  ( H-0391/10 )

Om: Traditionelt landbrug i Afrika

Hvad gør Kommissionen for at styrke det traditionelle landbrug i Afrika, der er præget af
familiebedrifter og landsbyfællesskaber, og således formindske flugten fra land til by og
undgå affolkning af yderligere landdistrikter?

Svar

(EN) Over 70 % af Afrikas fattige og sultende befolkning bor i landdistrikter, hvor landbrug
er den største økonomiske aktivitet. Små landbrug dominerer i disse områder med ca. 80 %
af landmændene i Afrika, hvoraf mange er kvinder, der dyrker under to hektar jord.

I sin seneste meddelelse om fødevaresikkerhed i udviklingslandene (5)  har Kommissionen
udtrykkeligt fastsat, at investeringer i sektoren for små landbrug skal prioriteres, da de
giver størst udbytte i forhold til vækst og mindskelse af fattigdom. Flere investeringer i
udviklingen af landdistrikter kan spille en vigtig rolle med hensyn til at mindske uligheder
og konflikter og bremse migrationen fra landdistrikterne til byerne.

Ved at lægge vægt på støtten af små landbrug for at øge produktionen på en bæredygtig
og effektiv måde arbejder Kommissionen på at mindske fattigdom og sult samt

(5) KOM(2010)0127, EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer.

89Europa-Parlamentets forhandlingerDA09-09-2010



ørkendannelse og affolkning i store områder. Denne strategi støttes af Parlamentet og
Rådet (6) .

En af målsætningerne for Fødevarefaciliteten med et budget på 1 mia. EUR, et initiativ fra
EU som hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene i
2007-2008, har været at mobilisere landmænd og små landbrug i mållandene for at øge
produktiviteten. Hele beløbet på 1 mia. EUR er nu afsat, og indtil nu er der udbetalt
265 mio. EUR. En meget stor del af disse midler går til at støtte små landbrug.

Et godt eksempel herpå er et projekt i Zimbabwe, hvor Fødevarefaciliteten har hjulpet med
at forsyne 176 000 små landbrug med 26 000 t såsæd og gødning for 15 mio. EUR. Et
andet eksempel er i Lesotho, hvor EU støtter over 36 000 landmænd med 715 t såsæd.
Denne støtte vil resultere i, at der høstes yderligere 10-18 000 t afgrøder, som er en betydelig
stigning i forhold til den samlede kornproduktion i 2009 på 86 000 t.

Andre former for projekter kan imidlertid også modtage støtte, f.eks. initiativprogrammet
vedrørende pesticider, der hjælper små landbrug i Afrika, De Caribiske Lande og
Stillehavslandene (AVS-landene) med at overholde europæiske forskrifter og standarder.
Indtil nu har 100 000 små landbrug i AVS-landene modtaget støtte, som har hjulpet dem
til at opretholde deres markedsandele i de europæiske lande.

Kommissionen er overbevist om, at den ved at støtte de små landbrug og give dem de rette
input til en bæredygtig forøgelse af produktiviteten kan yde et reelt bidrag til den
overordnede målsætning om at opnå en grøn revolution i Afrika.

*
*     *

Spørgsmål nr.  25  af Baroness  Sarah Ludford  ( H-0396/10 )

Om: Bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transseksuelles rettigheder

Ud af 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet (ACP), som er knyttet til EU via
Cotonou-aftalen, er der 49, som kriminaliserer homoseksualitet, med op til 14 års fængsel,
og så mange som fem lande straffer bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle med
døden.

Den reviderede Cotonou-aftale omhandler imidlertid ikke specifikt forskelsbehandling på
grund af seksuel orientering på trods af en voksende homofobi fra statslig side.

I betragtning af dette beklagelige fravær af bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transseksuelles
rettigheder i Cotonou-aftalen, hvordan agter Kommissionen da via respekten for de almene
menneskerettigheder i denne aftale at sikre, at bøssers, lesbiskes, biseksuelles og
transseksuelles menneskerettigheder beskyttes i de ACP-lande, som EU har dette partnerskab
med?

Svar

(EN) Kommissionen afviser og fordømmer enhver manifestation af homofobi som en grov
krænkelse af den menneskelige værdighed. Den fører endvidere en målrettet politik til
bekæmpelse af homofobiske handlinger og fører kampagner for afkriminalisering af
homoseksuelle forhold, både i FN-sammenhæng, men ikke mindst med partnerlandene.

(6) Rådets konklusioner om en EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes
fødevaresikkerhedsproblemer, 10. maj 2010.
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Kommissionen og EU vil fortsat lægge pres på partnerlandene for at få dem til at bringe
lovgivningen i tråd med internationale principper om ikkeforskelsbehandling på grundlag
af seksuel orientering.

Selv om det langt fra er ideelt, er det lykkedes EU at sikre en positiv ændring af artikel 8,
stk. 4, med indførelsen af konceptet om "enhver form for forskelsbehandling", baseret på
flere grunde, bl.a. "køn eller andre forhold". Denne formulering er bogstaveligt talt baseret
på verdenserklæringen om menneskerettighederne og indgik ikke tidligere i Cotonouaftalen.
EU vil nu inddrage disse ændringer i alle politiske dialoger med partnerlandene.

Som eksempel på forpligtelsen i forhold til princippet om ikkeforskelsbehandling kan
Kommissionen nævne den aktive rolle, som den højtstående repræsentant/næstformanden
og kommissæren med ansvar for udvikling har spillet tidligere i 2010 i forbindelse med
en retssag, der involverede et malawisk par af samme køn, samt den rolle som
Kommissionens tjenestegrene, der har henvendt sig mange gange på regeringsplan og
lokalt plan i Malawi, har spillet. Det pågældende par blev senere benådet af den malawiske
præsident, i hvert fald delvist på grund af den europæiske indgriben.

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i EU undertegnede den 18. juni 2010
værktøjssættet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser,
bi- og transseksuelle. Dette værktøjssæt vil fra nu af blive benyttet af alle EU-delegationer
og geografiske tjenester.

Det civile samfund i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) er naturligvis
en uhyre vigtig aktør og støttes både af Den Europæiske Udviklingsfond og Det Europæiske
Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder. Det civile samfund kan være en effektiv
styrke i forbindelse med politiske reformer og beskyttelse af menneskerettigheder.

*
*     *

Spørgsmål nr.  29  af  Kathleen Van Brempt  ( H-0389/10 )

Om: Emissionsreduktionsmål

I slutningen af maj konkluderede en undersøgelse fra Kommissionen, at en reduktion af
udledningen af drivhusgasser i EU på 30 % (i forhold til 1990) var teknisk og økonomisk
mulig. Alligevel besluttede Kommissionen - gennem den ansvarlige kommissær - at tiden
ikke var moden til ensidigt at gå videre med dette ambitiøse mål. Den 15. juli opfordrede
de tre største medlemsstater imidlertid Kommissionen til at hæve EU
emissionsreduktionsmål til 30%. Dette er nødvendigt for at fremme den nødvendige
innovation i grøn teknologi og holde værdien af omsættelige emissioner høj nok til at
fremme en adfærdsændring.

Er Kommissionen af den opfattelse, at forholdene - også set i lyset af klimaforhandlingerne
i Cancun - taler for, at man forfølger et emissionsreduktionsmål på 30 %? Hvilke skridt vil
Kommissionen tage i den forbindelse? Og hvilken rolles skal emissionshandelsordningen
spille heri?
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Svar

(EN) Den franske, tyske og britiske ministers støtte til beslutningen om at hæve
emissionsreduktionsmålet til over 20 % er et meget velkomment bidrag til den debat, som
Kommissionen iværksatte med sin meddelelse i maj 2010 (7) .

Det viser en stigende anerkendelse af den omstændighed, at det ikke blot handler om
forpligtelser og byrder og internationale forhandlinger – men også om, hvad Europa som
samfund vil basere sin vækst og velfærd på i fremtiden.

Lad os derfor slå følgende fast: Selv om andre lande endnu ikke har fastsat tilstrækkeligt
ambitiøse målsætninger i international sammenhæng, bevæger nogle af dem sig alligevel
meget hurtigt. I juli 2010 blev det f.eks. annonceret, at Kina formentlig vil bruge
738 mia. USD på udvikling af ren energi i løbet af de næste 10 år.

Men hvad angår de internationale forhandlinger er EU på nuværende tidspunkt den eneste
store udleder, der har fastsat bindende lovgivning om målsætninger efter 2012, som vil
medføre, at emissionerne i EU nedbringes til -20 % inden udgangen af 2020. Desværre er
der tilsyneladende ikke udsigt til, at den anden vigtige industrialiserede partner – USA –
vil vedtage nogen ambitiøs lovgivning i den nærmeste fremtid.

Det står dog klart, at EU skal forberede sig på situationen, når Kommissionen, Rådet og
Parlamentet mener, at betingelserne er til stede for at hæve målsætningen til mere end
-20 %.

Målsætningen på 20 % inden udgangen af 2020 har altid været en midlertidig målsætning,
og ud fra Kommissionens synspunkt er der ingen tvivl om, at emissionerne skal nedbringes
med 30 % og meget mere på et tidspunkt – spørgsmålet er blot inden hvornår, og hvornår
vi træffer beslutningen.

For at få svar på dette spørgsmål behøver man blot at se på andre lande uden for EU i
forhold til de internationale forhandlinger, men også på EU's egne interesser.

Kommissionen hilser i denne sammenhæng erklæringerne fra de tre ministre meget
velkommen. I tråd med Kommissionens analyse understreger de elementer som f.eks.
eventuelle fremtidige olieprisstigninger, energiforsyningssikkerhed, grøn vækst osv. De er
med andre ord enige med Kommissionens argumentation i meddelelsen om, at det også
handler om EU's egne interesser.

Kommissionen håber, at meddelelsen og dens detaljerede analyse vil få samme
opmærksomhed i Parlamentet. Det vil være positivt at få Parlamentets input om de
politikker, som Kommissionen eventuelt vil overveje i forbindelse med den mere detaljerede
vurdering af fastsættelsen af en målsætning på -30 %.

Med hensyn til virkningerne af EU's emissionshandelssystem (ETS) har Kommissionen
beskrevet nogle af dem. EU's eventuelle mulighed for at anvende emissionshandelssystemet
til at gennemføre en målsætning på 30 % vil være at fastlåse emissionsloftet i perioden
2013-2020 ved at afsætte bevillinger for 1,4 mia. EUR, som ellers ville blive auktioneret.
Dette vil sikre et omkostningseffektivt bidrag fra ETS-sektorerne til en sådan målsætning.
Tiltaget vil blive suppleret med emissionsreduktioner i de sektorer, der ikke indgår i ETS.

(7) KOM(2010)0265.
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*
*     *

Spørgsmål nr.  30  af  Konrad Szymański  ( H-0398/10 )

Om: Unionens politikker om klima og energisikkerhed

Målsætningerne for Unionens politikker om klima og energisikkerhed er nøgleområder,
som er defineret i grønbogen af 8. marts 2006 med titlen "En europæisk strategi for en
sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi".

I de lande, hvor energimixet hovedsageligt er baseret på kul, medfører anvendelsen af en
ensartet standard for begrænsning af CO2-emissioner en forøget afhængighed af
gasforsyninger udefra. I modsætning til de vesteuropæiske lande har landene i Centraleuropa
ikke en varieret og afbalanceret energiforsyning, da de derimod er næsten udelukkende
afhængige af gas fra den russiske virksomhed Gazprom. Unionens energisikkerhed er
dermed betydeligt reduceret.

Hvad har Kommissionen til hensigt at gøre for at løse dette problem? Er målet at fastholde
ensartede standarder for CO2-emissioner for helt forskellige områder i det indre marked?
Anerkender Kommissionen, at energisikkerhedspolitikken og Unionens målsætninger
med hensyn til klimaet er ligeværdige?

Svar

(EN) Kommissionen anerkender betydningen af energisikkerhed. En af konsekvenserne af
klima- og energipakken fra 2008 og andre supplerende foranstaltninger vil være at sænke
energiintensiteten i den europæiske økonomi og dermed bidrage til energisikkerheden.

På nuværende tidspunkt og indtil 2012 skal medlemsstaterne fra Central- og Østeuropa
opfylde mindre ambitiøse målsætninger i henhold til Kyotoprotokollen.

Derudover er der ikke nødvendigvis en direkte forbindelse mellem målsætningen for
nedbringelse af CO2-emissioner og stigende afhængighed af naturgas. Det politiske klima
i EU medfører fleksibilitet for medlemsstaterne, der kan vælge mellem forskellige muligheder
for at nedbringe deres emissioner. Ud over at fremme naturgas omfatter alternative
muligheder for at opfylde reduktionsmålsætningen produktion af vedvarende energi
(herunder biomasse), opsamling og geologisk lagring af CO2 til kraftværker, der fyrer med
fossilt brændstof, internationale kreditter eller energieffektivitet.

Der er fastsat harmoniserede regler for EU's emissionshandelssystem fra 2013 for at undgå
konkurrencefordrejning på det indre marked, herunder for elektricitet.

Der er dog taget højde for perspektivet for de nye medlemsstater – hvoraf flere af dem er
afhængige af kul – i klima- og energipakken i overensstemmelse med følgende punkter:

– Mulighed for fritagelse indtil 2019 fra fuld auktionering i elsektoren for eksisterende
elkraftværker (nye elkraftværker, hvortil investeringsprocessen ikke fysisk er indledt inden
31.12.2008, kan ikke undgå konkurrencefordrejning). I henhold til denne bestemmelse
skal de nye medlemsstater investere tilsvarende beløb i eftermontering og opgradering af
infrastrukturen og rene teknologier, også med henblik på at diversificere deres energimix
og forsyningskilder.

– Omfordeling af 12 % af auktionsrettighederne til de nye medlemsstater, hvilket vil medføre
flere offentlige indtægter fra auktionerede kvoter (disse indtægter kan anvendes til en
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kombination af investeringer i energibesparelse, øget anvendelse af biomasse og andre
vedvarende energikilder).

– Mindre krævende målsætninger for emissionsreduktion uden for ETS (beslutning om
indsatsfordeling) og målsætninger for vedvarende energi.

Kommissionen er helt klar over den tætte forbindelse mellem klimaforanstaltninger og
energisikkerhedsaspekter. Der blev taget højde for den specifikke situation for nogle af de
central- og østeuropæiske lande, da EU vedtog klima- og energipakken, herunder gennem
differentierede målsætninger for CO2 og særlige foranstaltninger for de pågældende lande.
Der er derfor ikke behov for yderligere foranstaltninger. Det er vigtigere at fokusere på fuld
og rettidig gennemførelse af klima- og energipakken.

*
*     *

Spørgsmål nr.  31  af  Jacek Włosowicz  ( H-0357/10 )

Om: Store eurosedler

Eftersom det af sikkerhedsmæssige årsager viser sig at være vanskeligt at anvende
pengesedler med en værdi af hhv. 500 og 200 EUR, er det da ikke muligt at afskaffe disse
sedler og trække dem ud af cirkulation? I betragtning af at de i høj grad gør dagligdagen
besværlig for borgerne i EU?

Svar

(EN) Beslutninger om udstedelse af eurosedler eller deres forskellige denominationer hører
udelukkende under Den Europæiske Centralbanks kompetenceområde. Beslutningen om
de nuværende denominationer for eurosedler blev truffet efter nøje overvejelse og
omfattende høringer af forskellige grupper af brugere af kontanter, og der er ingen planer
om at trække disse pengesedler tilbage. Pengesedler med høj denomination anvendes
hovedsageligt af borgere i euroområdet – og borgere uden for Europa – som
værdiopbevaringsmidler. Derudover har erfaringerne indtil nu vist, at der ikke er særlige
sikkerhedsproblemer forbundet med pengesedler på 500 og 200 EUR, som rent faktisk er
blandt de pengesedler, der uhyre sjældent forfalskes.

*
*     *

Spørgsmål nr.  32  af  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ( H-0359/10 )

Om: Middelhavsunionen

Det kan snart "fejres", at Middelhavsunionen har eksisteret i to år. Efter at
Barcelonatopmødet, der oprindelig var sat til den 7. juni 2010 under det spanske
formandskab, nu er udsat til november 2010, fremstår Middelhavsunionen som svækket,
og de seneste begivenheder i Mellemøsten har blot gjort denne svækkelse endnu mere
udtalt.

Hvilke konklusioner drager Kommissionen, når den gør status over Middelhavsunionens
to første år?

Middelhavsunionens sagområder og strukturer har stået klare siden 2008.

Mener Kommissionen, at Middelhavsunionen på nuværende tidspunkt fungerer
hensigtsmæssigt? Er finansieringen af projekterne hidtil blevet garanteret? Hvad angår
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engagementet vedrørende Middelhavsunionen, er dette lige omfattende på begge sider af
Middelhavet, og hvordan kommer dette konkret til udtryk?

Hvilke initiativer vedrørende Middelhavsunionen påtænker Kommissionen at tage?

Svar

(EN) Middelhavsunionen er en prioritet for EU. Siden lanceringen i juli 2008 og trods
vanskelige politiske forhold i Mellemøsten lykkedes det endelig de 43 partnere at
gennemføre indlednings- og overgangsfasen i forbindelse med oprettelsen af sekretariatet
i Barcelona. Sekretariatet undertegnede for nylig en kontrakt om støtte med Kommissionen,
der dækker 100 % af sekretariatets foreløbige budget, og som gør det muligt for sekretariatet
at indlede ansættelsesproceduren og det indledende arbejde om projektretningslinjerne.

Når dette er sagt, skal det også nævnes, at Middelhavsunionen ikke fungerer i et politisk
vakuum. De politiske tilbageskridt i Mellemøstens fredsproces skaber naturligvis store
problemer for den regionale integration og Middelhavsunionens proces generelt. Løsningen
af konflikten i Mellemøsten er derfor af afgørende betydning, hvis vi skal opnå fremskridt
i forbindelse med regional integration og bæredygtig fred.

EU har siden 2008 støttet Middelhavsunionen. EU besluttede i juli 2009 at yde støtte
(60 mio. EUR) til fem prioriterede projekter, der blev udpeget på topmødet i Paris. Vi har
alle en interesse i at udvikle den institutionelle kapacitet i Middelhavsunionen, især
sekretariatet, for at fremme projekter, der er rettet imod regional integration og
investeringer. Kommissionen støtter målrettet sekretariatet i gennemførelsen af dets
mission. Der er allerede midler til rådighed i 2010, og der kan stilles yderligere midler til
rådighed i de efterfølgende år, når sekretariatet er kommet op at køre. Kommissionen yder
så stor en indsats som muligt, men det er også vigtigt at få økonomisk støtte fra andre
partnere i Middelhavsunionen.

*
*     *

Spørgsmål nr.  33  af  Mary Honeyball  ( H-0365/10 )

Om: Betalingssystemer med henblik på De Olympiske Lege i 2012

Organisatorerne af De Olympiske Lege i London i 2012 har udtalt, at fans, som ønsker at
købe billetter til begivenheden pr. kreditkort på den officielle London 2012 hjemmeside
eller betale for varer pr. kreditkort ved De Olympiske Lege, kun vil kunne gøre dette med
Visa-betalingssystemet. Dette ser ud til at være en del af en eneretssponsoraftale, der er
indgået mellem Visa og De Olympiske og Paraolympiske Lege. Men aftalen vil have en
diskriminerende virkning på sportsfans fra UK, EU og andre lande, som tilfældigvis har et
andet betalingssystem som f.eks. Mastercard eller Amex og ønsker at købe billetter eller
købe varer. Det kan ikke være rigtigt, at folk forhindres i at købe billetter til denne betydelige
sportsbegivenhed, simpelt hen fordi de har det forkerte kreditkort i deres tegnebog. De
Olympiske Lege i London 2012 bør dreje sig om fælles spilleregler, og at hindre lige adgang
til legene på denne maner er fuldstændig imod denne ånd og er samtidig
konkurrencefjendtlig. Vil Kommissionen derfor indvilge i at se på dette spørgsmål?

Svar

(EN) Fru Honeyball sætter spørgsmålstegn ved overensstemmelsen mellem billetordningen
til De Olympiske Lege i London i 2012 og EU's konkurrencelovgivning og henleder
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Kommissionens opmærksomhed på det problem, at fans, der køber billetter gennem den
officielle London 2012 hjemmeside, på grund af kontraktbetingelser mellem Visa og
organisatorerne af De Olympiske Lege i London i 2012 eventuelt vil være forpligtet til at
anvende Visakort.

Kommissionen er bekendt med den nævnte situation. Kommissionen og de britiske
konkurrencemyndigheder, Office of Fair Trading, undersøger i øjeblikket situationen og
drøfter, hvilke eventuelle foranstaltninger der skal træffes. I undersøgelsen har
Kommissionen taget højde for tidligere sager, hvor den har vurderet ordninger med
kreditkorteneret for sportsbegivenheder, nemlig ordningen for De Olympiske Lege i Athen
i 2004 og fodboldverdensmesterskabet i Tyskland i 2006. I begge tilfælde fulgte
Kommissionen princippet om, at forbrugerne i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde skal have rimelig adgang til billetter via alternative salgskanaler, som
modtager andre betalingsmidler.

*
*     *

Spørgsmål nr.  34  af  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg  ( H-0367/10 )

Om: Nord Stream-gasledningen

Nord Stream-gasledningen er under opførelse, og det seneste olieudslip i Den Mexicanske
Golf bør få os til at få øjnene op for risiciene ved dette multinationale projekt. Jeg vil derfor
gerne stille nogle spørgsmål. BP har tydeligvis ikke reageret på passende vis. Er
Kommissionen bekendt med procedurerne for krisestyring i tilfælde af en ulykke ved Nord
Stream-gasledningen? Er Kommissionen rede til at hjælpe Nord Stream med krisestyring
i tilfælde af en ulykke? Hvilket land ville være ansvarligt i tilfælde af en ulykke, og hvem
skulle finansiere foranstaltninger til udbedring af skader forårsaget ved en ulykke? Derudover
har Rusland ikke ratificeret Esbokonventionen, selv om det er en strategisk og vigtig Nord
Stream-partner. Hvordan vurderer Kommissionen denne situation på baggrund af, at
kommissionær Stavros Dimas i sin tale den 8. juli 2008 erklærede, at vi altid lægger pres
på tredjepartslande for at få dem til at ratificere aftaler af miljømæssig interesse?

Svar

(EN) Kommissionen ønsker at oplyse fru Geringer de Oedenberg om, at Nord Stream har
været underlagt en miljøindvirkningsvurdering i overensstemmelse med direktiv
85/337/EØF (8)  med ændringer (direktivet om vurdering af visse offentlige og private
projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet)) samt den nationale lovgivning til
gennemførelse af direktivet i alle de lande, hvorigennem gasledningen passerer. I henhold
til VVM-direktivet skal man vurdere de vigtigste miljøvirkninger af de foreslåede projekter
og identificere de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse, mindskelse og om muligt
fjernelse af betydelige negative virkninger på miljøet inden projektgodkendelse.

Derudover har Nord Stream som grænseoverskridende projekt været underlagt en
miljøindvirkningsvurdering på tværs af grænserne på grundlag af FN/ECE
Esbokonventionen. Rusland har overholdt bestemmelserne i Esbokonventionen. Den
internationale høringsproces har strakt sig over tre år. Alle Østersølandene har været
involveret, og der har været gennemsigtige høringer og formelle møder blandt alle
involverede, eksperter, administrative organer og den berørte del af offentligheden. VVM

(8) EFT L 175 af 5.7.1985, EFT L 73 af 14.3.1997, EUT L 156 af 25.6.2003, EUT L 140 af 5.6.2009.
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er en del af godkendelsesprocessen og en forudsætning for udstedelse af tilladelser til
opførelse af gasledningen. De kompetente myndigheder i alle involverede lande har taget
højde for resultaterne af Esboprocedurens VVM, når de har udstedt de nationale
opførelsestilladelser. Projektet har opnået alle de påkrævede miljø- og opførelsestilladelser
fra de involverede lande (Danmark, Finland, Sverige, Tyskland og Rusland), og opførelsen
af gasledningen startede i april 2010.

Kommissionens holdning er, at Esboproceduren er den mest velegnede procedure til
vurdering af miljøvirkningerne af denne form for grænseoverskridende projekt, og at
ratifikationen heraf skal fremmes blandt tredjepartslandene. Derfor har Kommissionen
ved flere lejligheder mindet Rusland om sit synspunkt om, at Ruslands formelle ratifikation
af Esbokonventionen vil være et konstruktivt skridt i retning af fastlæggelse af et endnu
større fælles ansvar for miljøbeskyttelse af Østersøen som et særlig følsomt havområde.
Rusland accepterede at følge reglerne i Esbokonventionen, og der blev foretaget en fuld
VVM, hvorefter de nødvendige tilladelser blev udstedt af de involverede landes myndigheder.
Dette betyder i realiteten, at det i dette tilfælde ikke gjorde nogen forskel, at Rusland ikke
havde ratificeret Esbokonventionen.

Kommissionen ønsker helt generelt at bemærke, at sagen om Nord Stream-gasledningen
ikke kan sammenlignes med de risici, der resulterede i det katastrofale olieudslip i Den
Mexicanske Golf. Nord Stream vil lede naturgas og ikke råolie eller raffineret olie.
Naturgasforsyningen kan meget let kontrolleres ved forsyningskilden. Derfor kan
gasforsyningen i tilfælde af en krise, f.eks. et brud på gasledningen, lukkes ned af
leverandøren. Og derfor svarer de pågældende miljørisici ikke til de risici, der er forbundet
med dybhavsolieboring.

Endelig er Kommissionen ikke informeret om de krisestyringsprocedurer, der skal være
etableret i forbindelse med projekter, som er planlagt og foreslået af private entreprenører
som i tilfældet med denne gasledning. Det er de involverede medlemsstaters ansvarsområde.
Kommissionen er fortaler for beslutningen om, at de involverede lande skal oprette et
fælles overvågningssystem for Nord Stream-gasledningen som foreslået i maj 2010 på
mødet mellem Finlands og Ruslands statsministre. Derudover råder Kommissionen i
mangel af et retsgrundlag altid olierørselskaberne til at definere deres ansvarsområder
nøjagtigt og fortolke den gældende lov i forvejen. Kommissionen er villig til efter anmodning
at støtte ethvert projekt om opnåelse af retssikkerhed.

*
*     *

Spørgsmål nr.  35  af  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0369/10

Om: Bananaftaler i WTO og de europæiske bananproducenters interesser

EU indgik tidligere på året aftaler med latinamerikanske lande og USA om handel med
bananer inden for rammerne af WTO og er allerede begyndt at anvende dem midlertidigt.
Er Kommissionen i besiddelse af indikatorer, der viser, hvilken indvirkning disse aftaler
har på europæiske bananproducenter og dertil knyttede virksomheder, særlig i den
nuværende økonomiske og finansielle krise, og på regionerne i EU's yderste periferi som
f.eks. de franske Antiller, Madeira og De Kanariske Øer?

Svar

(FR) Kommissionen er klar over betydningen af den samfundsøkonomiske rolle, som
banansektoren i de europæiske bananproducerende lande spiller. I 2006 gennemførte EU
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en reform af den fælles organisering af markedet for bananer ved at overføre støtten til
bananproducenter til programmet til løsning af områdets problemer som følge af dets
afsides beliggenhed og ø-karakter (Posei). EU forøgede ved denne lejlighed EU's bananbudget
betydeligt i forhold til den foregående periode (op til 47 % sammenlignet med gennemsnittet
for årene 2002-2006).

Kommissionen mener derfor, at det nuværende årlige budget på 278,8 mio. EUR er en
udmærket støtte til de europæiske bananproducenters indtægt på grund af den eventuelle
betydning for konkurrenceevnen af den gradvise reduktion af afgifter på bananimporten.

Tjenestegrenene for Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
(tjenestegrenene for kommissæren med ansvar for landbrug og landdistrikter) vil fortsat
overvåge markedet og analysere de tilgængelige data og ikke tøve med at gribe ind, hvis
det er nødvendigt.

*
*     *

Spørgsmål nr.  36  af  Ádám Kósa  ( H-0370/10 )

Om: Den nye EU-strategi for logistik

Har Kommissionen nogensinde gennemført en undersøgelse af effektiviteten af
grænseoverskridende logistik og dennes indvirkning på handel, beskæftigelse og uddannelse
samt de behov, der er forbundet hermed i hele Fællesskabet?

Hvilke prioriteter har Kommissionen i givet fald fremlagt for en strategi for
grænseoverskridende logistik på EU-plan, og hvilke yderligere skridt agter Kommissionen
at tage?

Planlægger Kommissionen, såfremt den på grundlag af traktaterne ikke har noget klart
standpunkt med hensyn til dette spørgsmål, snart at vedtage en klar strategi med henblik
på at fremme grænseoverskridende logistik, samtidig med at CO2-udledningerne reduceres,
og de udsatte lokalsamfund beskyttes, herunder gennem vigtige multimodale
infrastrukturprojekter, elektronisk overvågning af gods og fragtudveksling,
grænseoverskridende toldharmonisering og uddannelsesprogrammer for hele
forsyningskæden/logistiksektoren, for at bidrage til genopretningen af økonomisk vækst
i medlemsstaterne?

Svar

(EN) Godstransportlogistik fokuserer på planlægning, organisering, forvaltning, kontrol
og udførelse af godstransport i forsyningskæden. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen
er i besiddelse af, udgør sektoren 14-15 % af bruttonationalproduktet (BNP). Da transporten
alene udgør 7 % af BNP, er dette tal formentlig realistisk. På den anden side kan det på
grund af de mange forskellige aktiviteter, som hører under "logistik", også være lidt for
lavt.

Kommissionen har fastsat sine vigtigste målsætninger med hensyn til handlingsplanen for
godstransportlogistik, som blev vedtaget i oktober 2007. Handlingsplanen, der omfatter
35 aktioner, har allerede givet nogle håndgribelige resultater (ITS-handlingsplan,
godstransportorienterede jernbanekorridorer osv.) og vil blive gennemgået i 2010 for at
sikre, at handlingsplanen er opdateret.
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I handlingsplanen lægges der vægt på det vigtige bidrag, som eksperter yder til
logistikindustriens ydeevne. To ud af 35 aktioner i handlingsplanen for godstransportlogistik
fokuserer på de samfundsmæssige aspekter, nemlig på kvalifikationer, uddannelseskrav
og på tiltrækningskraften for logistikerhvervet. Kommissionen tackler disse spørgsmål i
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer og andre relevante
interessenter.

Hvad angår integration af transportformer er denne integration en vigtig målsætning i EU's
transportpolitik, og det afspejles også i den kommende hvidbog om transportpolitik. Derfor
vil initiativer, som støtter integrationen af den fysiske strøm af varer og oplysninger, blive
prioriteret i de kommende år. Den igangværende gennemgang af TEN-T-retningslinjerne
er rettet imod projekter vedrørende multimodal infrastruktur. Kommissionen har endvidere
opnået fremskridt i udviklingen af informationssystemer til logistiksektoren med særligt
fokus på den udvikling, der sker på toldområdet. Endelig har en række forsknings- og
udviklingsprojekter i forbindelse med det 7. rammeprogram været rettet imod spørgsmål
om informations- og kommunikationsteknologi inden for transport og logistik, både på
EU-plan og globalt plan, navnlig "SMART-CM – Smart container chain management" (9)

og "Integrity (10)  – Intermodal global door-to-door container supply chain visibility".

Med hensyn til de specifikke undersøgelser i relation til logistik ønsker Kommissionen at
henvise hr. Kósa til konsekvensanalysen af handlingsplanen for godstransportlogistik, som
findes på Kommissionens websted.

Kommissionen ønsker at slutte af med at bekræfte sin interesse i at fremme velfungerende
grænseoverskridende logistik. Virksomhedernes behov for velfungerende logistiktjenester
kræver en mere integreret politik, som kombinerer forskellige transportformer og forskellige
processer som f.eks. told. Det vil være et vigtigt emne i hvidbogen om den europæiske
transportpolitik frem til 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr.  37  af  Philip Claeys  ( H-0372/10 )

Om: Ødelæggelse af kristen-byzantinsk kulturarv i Nordcypern

Den tyrkiske besættelsesmagt i det nordlige Cypern tolererer eller deltager i mange tilfælde
endog selv aktivt i ødelæggelse eller ændring af historiske kristne bygninger og monumenter
i den besatte nordlige del af Cypern og bidrager under alle omstændigheder til deres
fuldstændige vanrøgt.

Dette strider imod bl.a. artikel 56 i den fjerde Haag-konvention (1907) og den nyere
UNESCO-erklæring om forsætlig ødelæggelse af kulturarven (2003).

Ved Kommissionen, at der foregår denne bevidste ødelæggelse af den kristne-byzantinske
kulturarv i en af EU-medlemsstaterne? Er Tyrkiet ansvarlig herfor? Hvad gør Kommissionen
for at standse denne skændige, illegale praksis? Hvilke konkrete skridt skal Tyrkiet tage
med henblik på at standse denne praksis, og inden for hvilken frist? Hvilke konsekvenser
har alt dette for tiltrædelsesforhandlingerne? Er dette ikke under alle omstændigheder en
hindring for direkte forbindelser med den besatte del af øen?

(9) (http://www.smart-cm.eu/)
(10) (http://www.integrity-supplychain.eu/)
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Svar

(EN) Kommissionen er bekendt med ødelæggelsen af kulturarven i den nordlige del af
Cypern og noterer sig hr. Claeys' spørgsmål. Det er klart, at en omfattende løsning på
problemerne på Cypern vil lette drøftelsen af spørgsmål om kulturarv mellem de to
samfund.

Kommissionen bifalder i denne sammenhæng oprettelsen af det tekniske udvalg om
kulturarv, der omfatter begge samfund, og som har bekræftet i pressemeddelelser, at det
er græskcyprioternes og tyrkiskcyprioternes primære ansvar at beskytte øens udsatte
kulturarv.

Kommissionen ønsker endvidere at informere hr. Claeys om, at den for nylig indledte en
undersøgelse under programmet om finansiel bistand til det tyrkiskcypriotiske samfund
med henblik på at udarbejde en liste over Cyperns stationære kulturarv ifølge en fælles
metodologi. Kommissionen er klar til at hjælpe yderligere, når denne undersøgelse er
afsluttet inden udgangen af 2010.

Med hensyn til spørgsmålene om Tyrkiet ønsker Kommissionen at minde om, at de politiske
Københavnskriterier for tiltrædelse omfatter respekt for og beskyttelse af mindretal,
kulturelle rettigheder og religionsfrihed i Tyrkiet – ligesom i alle de øvrige kandidatlande.

Kommissionen overvåger nøje Tyrkiets holdning til Cypern og Cyperns opfyldelse af de
politiske kriterier i tråd med forhandlingsrammen fra 2005 for tiltrædelsesforhandlingerne
med Tyrkiet. Kommissionens vurdering fremlægges i den årlige statusrapport. Den næste
statusrapport vil blive vedtaget i november 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr.  38  af  Georgios Papastamkos  ( H-0377/10 )

Om: Udviklingslande og præferenceadgang til EU-markedet

EU er den største importør af landbrugsvarer fra udviklingslandene, hvilket hovedsagelig
skyldes præferencehandelsaftaler, den generelle toldpræferenceordning (GSP) og "alt
undtagen våben"-initiativet til fordel for de mindst udviklede lande. EU importerer mere
end USA, Japan, Canada, Australien og New Zealand tilsammen.

Hvordan vurderer Kommissionen effekten af EU's indrømmelser på landbrugsområdet,
for at udviklingslandene kan udvikle deres landbrugssektor? Hvordan sikrer Kommissionen,
at det er de lokale producenter og eksportører, der nyder godt af præferenceadgangen til
EU-markedet?

Svar

(EN) Fra 2006-2008 importerede EU i gennemsnit landbrugsprodukter for 63,8 mia. EUR
(kapitel 1-24 i EU's kombinerede nomenklatur, herunder fiskeprodukter) fra de 176 lande,
der drager fordel af den generelle præferenceordning (GSP). 11,2 mia. EUR ud af de
63,8 mia. EUR blev importeret under GSP-præferencerne (under de tre GSP-ordninger:
GSP, GSP+ og Alt undtagen våben – EBA). Derudover drager 67 lande i Afrika, Vestindien
og Stillehavet (AVS-landene) i øjeblikket fordel af told- og kontingentfri adgang til markedet
i EU for alle produkter (undtagen sukker, som er underlagt særlige bestemmelser) under
de økonomiske partnerskabsaftaler. I alt har 40 % af landbrugsimporten fra GSP-modtagere
fået told- og kontingentfri adgang til EU under ordningen om de mestbegunstigede nationer
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(MFN), 18 % med GSP-præferencer og 16 % med præferencer som følge af bilaterale aftaler,
herunder økonomiske partnerskabsaftaler.

Virkningen af EU's landbrugskoncessioner til udviklingslandene under GSP-ordningen
som led i det bredere vareunivers overvåges løbende af Kommissionen, der bruger både
interne eksperter og eksterne konsulenter.

I den seneste offentliggjorte undersøgelse fra det eksterne konsulentfirma, CARIS, om
midtvejsevalueringen af EU's GSP-ordning (11)  oplyses det, at der har været positive tegn
på ordningens effektivitet. I undersøgelsen blev det fremhævet, at EU's GSP-præferencer
kan være effektive med hensyn til at fremme de mindst udviklede landes eksport og velfærd,
at GSP-ordningens udnyttelsesgrad typisk er høj, og at eksportører fra de mindst udviklede
lande som regel drager fordel af de tildelte præferencemargener. Imidlertid bemærkes det
også i undersøgelsen, at en række faktorer, der er centreret omkring strukturelle aspekter,
f.eks. EU's generelt lave MFN-toldsatser og strukturen for de mindst udviklede landes handel,
i nogen grad virker begrænsende for GSP-ordningens effektivitet. Undersøgelsen omfatter
også en sektorspecifik analyse, der viser at import under GSP-ordningen steg for grøntsager
og produkter fra næringsmiddelindustrien. Sukkerimporten steg også under EBA-ordningen.

EU yder i forbindelse med strategien "Aid for Trade" udviklingsstøtte for at lette
integrationen af lokale landmænd i regionale og internationale markeder. Kommissionen
informerer endvidere jævnligt modtagerlandene om de betingelser, der skal opfyldes for
at drage fuld fordel af præferentiel adgang. Derudover oprettede Kommissionen en
eksporthelpdesk i 2004 som en online tjeneste vedrørende eksport til Europa med det
formål at lette udviklingslandenes markedsadgang til EU.

*
*     *

Spørgsmål nr.  39  af  Tadeusz Zwiefka  ( H-0378/10 )

Om: Undtagelser fra ophavsretten fastsat i direktivet om ophavsret 2001/29/EF

Direktiv 2001/29/EF (12)  om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet fastsætter den europæiske retlige ramme for
undtagelser fra og indskrænkninger i ophavsretten. Af artikel 5, stk. 2, litra a), i direktivet
om ophavsret fremgår, at medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra eller
indskrænkninger i ophavsmandens ret til reproduktion. Betingelserne for en sådan
undtagelse er, at rettighedshaverne modtager en "rimelig kompensation".

I det nylige forslag til afgørelse fra generaladvokat Trstenjak i sagen SGAE mod Padawan
(sag C-467/08) fortolkes kravet i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktivet om
ophavsret, men store dele af forslaget til afgørelse gælder tillige for artikel 5, stk. 2, litra a).
I sit seneste forslag til afgørelse har generaladvokaten gjort det klart, at direktivet (direktiv
2001/29/EF) kan fortolkes således, at det forbyder afgifter som kompensation for ulovlig
kopiering (præmis 78).

Rimelig kompensation bør således kun dække tab, der er et resultat af reproduktion af
ophavsretligt beskyttede værker, som henhører under den lovlige undtagelse, og ikke f.eks.
uautoriserede reproduktioner af ophavsretligt beskyttede værker (dvs. piratkopier) eller

(11) Undersøgelse tilgængelig på: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146196.pdf
(12) EUT L 167 af 22.6.2010, s. 10.
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reproduktioner, der er udtrykkeligt er godkendt af rettighedshaveren. Ophavsmanden har
ret til at få kompensation for sådanne kopier ved domstolen (for uautoriserede kopier)
eller i henhold til kontrakt (for udtrykkeligt godkendte reproduktioner).

Er det Kommissionens opfattelse, at undtagelsen i artikel 5, stk. 2, litra a) i direktiv
2001/29/EF kun omfatter lovlige kopier, og at disse derfor er de eneste kopier, der skal
kompenseres for? I betragtning af de forskellige fortolkninger og anvendelser af direktiv
2001/29/EF i EU, hvilke foranstaltninger agter Kommissionen da at træffe for at afhjælpe
de negative konsekvenser for det indre marked?

Svar

(EN) I direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet er det fastsat, at rettighedshavere skal modtage rimelig
kompensation for undtagelser og indskrænkninger i ophavsmandens ret til reproduktion
som de undtagelser og indskrænkninger, der relaterer til reprografi (artikel 5, stk. 2, litra
a)). Som hr. Zwiefka fremhæver i spørgsmålet, er det, så snart medlemsstaterne indfører
en undtagelse fra den eksklusive ophavsret om reproduktioner i forbindelse med reprografi
("reproduktioner på papir eller lignende ved hjælp af en fotografisk teknik eller en anden
proces med tilsvarende virkning"), kun handlinger, der hører under anvendelsesområdet
for definitionen af undtagelsen, som er lovlige handlinger. Endvidere er det udelukkende
sådanne handlinger, der i henhold til undtagelsen giver mulighed for rimelig kompensation.

Handlinger i forbindelse med reprografi, som ikke er dækket af enten en licens eller
lovbestemt undtagelse, betragtes som overtrædelser af rettighedshaverens ret til
reproduktion. Reproduktion af trykte noder er f.eks. specifikt udelukket fra undtagelsens
anvendelsesområde. Uautoriseret reproduktion af trykte noder er derfor fortsat en ulovlig
handling, og kopiering af trykte noder kan ikke betragtes som lovligt ved udbetaling af
rimelig kompensation. Kommissionen er i denne sammenhæng opmærksom på
nødvendigheden af at bekæmpe piratkopiering og forfalskning. Den fører aktivt politikker
i samråd med alle involverede om, hvordan man bedst tackler dette fænomen. Enhver
løsning skal være baseret på en konsekvent tilgang, der ikke underminerer lovlige interesser
og forhold for rettighedshavere og forbrugere. Dette betyder endvidere, at rimelig
kompensation for lovlige handlinger i relation til reprografi ikke skal opfattes som ulovlig
kopiering.

Kommissionen har tidligere taget en række initiativer til at sikre en konsekvent fortolkning
af ovennævnte ophavsretlige undtagelser. Kommissionen fører på dette tidspunkt stadig
en dialog med de involverede med henblik på klarlægning af disse spørgsmål.

*
*     *

Spørgsmål nr.  40  af  Ryszard Czarnecki  ( H-0380/10 /ændr. 1))

Om: Undersøgelse om katastrofen i Smolensk den 10. april 2010

Agter Kommissionen at anmode Den Russiske Føderations myndigheder om redegørelser
for årsagerne, navnlig de tekniske årsager til katastrofen med TU-154-flyet, der indtraf den
10. april 2010, hvori den polske præsident, Lech Kaczyński, ledere af forskellige styrker i
den polske hær, centralbankens direktør, forsvareren af de civile rettigheder, adskillige
kendte personer fra politiske partier samt repræsentanter for foreninger til minde om
massakren på de polske officerer, som blev begået af Sovjetunionen i 1940 - i alt 96 polske
borgere - blev dræbt?
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Svar

(EN) Kommissionen har hverken i sinde at deltage i undersøgelsen af årsagerne til denne
ulykke eller nedsætte et undersøgelsesudvalg. Kommissionen har forstået, at
undersøgelserne foretages af de kompetente russiske og polske myndigheder i
overensstemmelse med de fastlagte procedurer, og har ikke modtaget anmodninger om
hjælp fra de pågældende myndigheder. Hvis myndighederne anmoder Kommissionen om
hjælp, vil Kommissionen overveje og reagere på anmodningerne. Kommissionen håber,
at årsagerne til ulykken afdækkes hurtigst muligt.

*
*     *

Spørgsmål nr.  41  af  Seán Kelly  ( H-0388/10 )

Om: Losseplads til farligt affald, Haulbowline, Co. Cork, Irland

Der findes en losseplads for giftigt affald på øen Haulbowline, Co. Cork, i Irland. Affaldet
er resultatet af over 50 års stålfremstilling i virksomheder under Irish Steel Limited og
ISPAT. Den irske stat ejer lokaliteten og har haft det fulde ansvar for lokaliteten, siden
ISPAT gik konkurs. Den giftige losseplads har ligget hen i 10 år, og den irske regering har
sagt, at den ikke vil gennemføre en referencesundhedsundersøgelse. Det irske cancerregister
har påvist, at øen Cobh har en af de højeste kræftforekomster i hele landet (37 %). Noget
af det farlige affald består af chrom VI.

Kan Kommissionen oplyse Parlamentet om, hvorvidt den irske regering overtræder EU's
miljølovgivning?

Svar

(EN) Kommissionen ønsker at henlede hr. Kellys opmærksomhed på sit svar på hans
skriftlige forespørgsel E-5690/10 (13) .

*
*     *

Spørgsmål nr.  42  af  Georgios Toussas  ( H-0393/10

Om: Opkøb og privatisering af græske banker

Banken Piræus har budt i alt 701 mio. euro for at overtage statens andel i to banker, den
græske landbobank (77,31 %) og den græske postbank (33,04 %). Dette er reaktionen hos
hovedaktionærerne i banken Piræus på de initiativer, som PASOK-regeringen og
repræsentanterne for EU og IMF har taget for at skabe stærkere bankkonsortier ved hjælp
af den statslige beskyttelsesparaply i henhold til aftalememorandummet mellem regeringen,
EU, ECB og IMF. Alle græske banker har modtaget massiv støtte fra den statslige støttepakke
på 28 mia. euro og fra den nye EU-IMF-pakke på yderligere 10 mia. euro, som befolkningen
kommer til at betale dyrt for på hårde vilkår. Arbejdstagerne vil komme til at betale for
fusioneringen og privatiseringen af den græske landbobank og den græske postbank og
for bankernes kæmpestore udbytte, og dette vil få særdeles negative følger for de stærkt
forgældede små og mellemstore landbrugere og forarbejdningsvirksomheder, som har
konti i den græske landbobank, og for ansatte i banker.

(13) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
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I henhold til aftalememorandummet, anslås udbyttet fra salget af statsejendom i fremtiden
at andrage 1 mia. euro på årsbasis. Er overtagelsen/privatiseringen af banker i
overensstemmelse med vilkårene og bestemmelserne i aftalememorandummet, som
vedtoges af PASOK-regeringen, EU, ECB og IMF?

Svar

(EN) Privatiseringsindtægterne angivet i aftalememorandummet er foreløbige beregninger.
Det skal endvidere bemærkes, at aftalememorandummet ikke indeholder en liste over
virksomheder, der skal privatiseres. Da det specifikke tilfælde ikke nævnes i det
internationale støtteprogram, kan overtagelsesforslaget fra Piræus ikke vurderes på forhånd.
Hvad angår fusioner, der skal meddeles Kommissionen, vil Kommissionen undersøge
sagen med henblik på at vurdere transaktionens forenelighed med det fælles marked i
henhold til EF-fusionsforordningen (14) .

*
*     *

Spørgsmål nr.  43  af  Charalampos Angourakis  ( H-0395/10 )

Om: Økonomisk vinding på bekostning af folkets ret til offentlige og gratis
sundhedsforsorg

PASOK-regeringen i Grækenland bringer med sin drastiske nedskæring i de offentlige
udgifter til sundhedsvæsenet og under påberåbelse af memorandummet med Den
Europæiske Union, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond
folkesundheden i fare og tvinger arbejdstagerne til at gå over til private sundhedstjenester
og forsikringer, som er en indbringende sektor for de multinationale selskaber. Afsløringerne
i konklusionerne fra inspektoratet for sundhedsforvaltningen vedrørende de kontrakter,
der er indgået mellem de offentlige sygehuse og firmaet Siemens i perioden 2002-2009,
bekræfter arbejdstagernes beskyldninger om de vildt overdrevne leveringskontrakter, som
sikrer selskaberne massiv økonomisk vinding. Siemens, som også er hovedleverandør til
Den Europæiske Unions institutioner, har næsten monopol som leverandør af
tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse af offentligt hospitalsudstyr. Som et led
i privatiseringen og liberaliseringen af tjenesteydelser og i konkurrencens navn har EU og
PASOK- og Nea Demokratia-regeringerne i Grækenland blokeret enhver form for offentlige
tjenesteydelser til de pågældende sygehuse.

Hvorledes vurderer Kommissionen den politisk betingede privatisering af sundhedsvæsenet,
og den faldende kvalitet og de dårlige vilkår for sundhedsplejen? Hvilken holdning indtager
Kommissionen til de offentliggjorte beskyldninger i forbindelse med Siemens' transaktioner
i Grækenland og i en række andre lande?

Svar

(EN) Den økonomiske krise lægger stærkt pres på budgettet til sundhedsvæsenet. Det har
resulteret i forsinkede betalinger af offentlige kontrakter i flere medlemsstater.
Uhensigtsmæssig forvaltning af sundhedssystemer og manglende økonomisk
gennemsigtighed kan forværre situationen.

(14) Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
("EF-fusionsforordningen") (EØS-relevant tekst), EUT L 24 af 29.1.2004.
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Derfor er reformen af sundhedssektoren helt exceptionelt en del af betingelserne i
strukturreformen i forbindelse med Grækenlands økonomiske genopretningsplan.

Kommissionen overvåger nøje reformerne i Grækenland og vil rejse hr. Angourakis'
spørgsmål på de kommende møder med de græske myndigheder.

Kommissionen ønsker at understrege, at den ikke har kompetence til at gribe ind i
medlemsstaternes beslutninger om forvaltning af deres nationale sundhedssystemer.
Medlemsstaterne kan frit træffe beslutninger om privatisering af sundhedsvæsenet.

Endelig er Kommissionen ikke i besiddelse af oplysninger om beskyldninger om
transaktioner mellem Siemens og sundhedsmyndighederne/hospitalerne i Grækenland
eller andre lande.

*
*     *

Spørgsmål nr.  44  af  Michail Tremopoulos  ( H-0397/10 )

Om: Kommissionens anvendelse af betingelserne for lukning af jernbanelinjer i
Grækenland

Memorandummet om betingelserne for lån til Grækenland, som Kommissionen er
medunderskriver af, pålægger udtrykkeligt lukning af ikke rentable jernbanelinjer.

De græske regeringer har i flere årtier systematisk undladt at opfylde deres økonomiske
forpligtelser over for de græske jernbaner (OSE), der således har været nødsaget til at dække
deres omkostninger ved hjælp af statsgaranterede lån. Disse lån har endvidere dækket en
stor del af det nationale tilskud, der blev givet i forbindelse med OSE-projekter, der ulig
andre transportinfrastrukturer nød godt af samfinansiering.

Lukningen af linjer er det seneste skridt i en proces, der ikke kun går ud på at tørre en
offentlig gæld på 9 mia. EUR af på OSE, men som endvidere forårsager illoyal konkurrence
imod jernbanerne.

Er Kommissionens krav om at lukke jernbanelinjer, der er samfinansieret af EU-midler, i
overensstemmelse med europæisk lovgivning?

Svar

(EN) Kommissionen støtter den græske regering med hensyn til gennemførelsen af et andet
aftalememorandum fra maj 2010 for at stimulere væksten og beskæftigelsen og afhjælpe
de økonomiske problemer i Grækenland.

Den græske jernbanesektor omfatter dækning af omkostninger, produktivitet og
trafiktæthed, der ligger 30-60 % under de fleste andre europæiske jernbaneselskabers, og
statens evne til at yde økonomisk støtte er tydeligvis begrænset.

Finansieringsordninger for infrastruktur under strukturfondene er ikke forbundet med
betingelser for ordninger til levering af transporttjenester. Hvis særlige passagertjenester
ikke kan ydes på en rentabel måde, kan staten vælge at kompensere et jernbaneselskab på
grundlag af en kontrakt. Ellers træffer sidstnævnte beslutninger om de tjenester, som det
ønsker at yde. Hr. Tremopoulos skal dog orienteres om, at der i EU-lovgivningen ikke
findes regler om varigheden af de aktiviteter, som samfinansieres af fondene, i dette tilfælde
etableringen af infrastrukturen til anvendelse heraf. I programmeringsperioden 2007-2013
er der i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1083/2006 fastsat en maksimal periode på fem år
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efter afslutning af en operation, der er samfinansieret af fondene, under hvilken den nævnte
operation ikke må undergå en væsentlig ændring, som berører dens art eller
gennemførelsesvilkår. I programmeringsperioden 2000-2006 reguleres operationernes
varighed i henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999 (15) .

*
*     *

(15) Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene,
EFT L 161 af 26.6.1999.
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