
MANDAG DEN 20. SEPTEMBER 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

(Mødet åbnet kl. 17.00)

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden.   – Jeg erklærer hermed Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag
den 9. september 2010, for genoptaget.

2. Mindeord

Formanden.   – Jeg beklager først og fremmest at måtte informere Parlamentet om
Egon Klepschs bortgang. Hr. Klepsch var formand for Parlamentet fra 1992-1994 og
arbejdede gennem det meste af sin karriere på at opnå et forenet Europa. Han var medlem
af Parlamentet i over 20 år eller med andre ord i næsten fem valgperioder. Jeg vil bede Dem
om at iagttage et minuts stilhed til minde om hr. Klepsch.

(Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed)

Jeg ønsker endvidere at gøre opmærksom på, at der er fremlagt en kondolencebog, hvor
man kan skrive kondolencer.

3. Meddelelse fra formanden

Formanden.   – Som alle ved, har et stort antal franske fagforeninger officielt meddelt
deres hensigt om at strejke på torsdag, nemlig den 23. september 2010. Strejken vil omfatte
offentlige transportarbejdere og starte på onsdag den 22. september kl. 22.00. Vi har
allerede modtaget oplysninger om, at strejken eventuelt starter to timer tidligere, nemlig
kl. 20.00. Formandskonferencen har besluttet, at Parlamentet skal følge sin normale
arbejdsplan, og at denne måneds delmøde skal afsluttes som planlagt efter afstemningen
på torsdag.

Strejken vil påvirke luftfarts- og jernbanetjenesterne og offentlige transporttjenester,
herunder busser og sporveje, i Frankrig. Det vil derfor eventuelt være umuligt at sikre
samme adgang til transport, som vi er vant til. Vi har imidlertid truffet alle de nødvendige
foranstaltninger for at skaffe transport, som vil gøre det muligt for medlemmerne at komme
hjem. De første ordninger er etableret, selv om der vil blive etableret flere.

De indledende ordninger er som følger: Det chartrede Thalys-tog vil køre som sædvanlig,
og det gælder også bustjenesten mellem Europa-Parlamentet og togstationen. Det er der
allerede sørget for. Transport til forskellige lufthavne uden for fransk territorium vil blive
ydet af vores tjenester. Kvæstorkollegiet har allerede offentliggjort en meddelelse med
oplysninger om yderligere midler med henblik på at få ophævet den nuværende
rejsebegrænsning på 20 km for officielle køretøjer for at gøre det lettere at komme til
lufthavne i Schweiz og Tyskland. Begrænsningen på 20 km, som gælder for Parlamentets
officielle køretøjer, vil derfor blive ophævet. De vil nu kunne køre længere i de pågældende
køretøjer. De lokale myndigheder i Strasbourg vil komme med en meddelelse i denne uge
og holde Parlamentets medlemmer opdateret om alle alternative transportmidler.
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Europa-Parlamentets Præsidium mødes i dag kl. 18.30. Vi vil trin for trin og i detaljer drøfte,
hvordan vi bedst kan sikre, at medlemmerne kan rejse fra Parlamentet i Strasbourg og
hjem. De vil modtage en e-mail med oplysninger om dette spørgsmål i morgen tidlig. Hvis
vi modtager nye oplysninger, vil jeg kontakte Dem igen onsdag morgen. De første
detaljerede oplysninger vil blive sendt til Dem i en e-mail inden middag i morgen, og De
vil eventuelt modtage yderligere oplysninger onsdag morgen. Hvis vi modtager oplysninger
fra de lokale myndigheder i Strasbourg, vil jeg også videresende disse oplysninger. Vi vil
fortsat overvåge situationen for at sikre, at De kan komme hjem uden problemer. Jeg ønsker
at minde Dem om, at disse oplysninger er foreløbige. Vi giver Dem yderligere oplysninger
i morgen og i overmorgen.

John Bufton (EFD).   – (EN) Hr. formand! Mange tak for meddelelsen i dag. Borgerne i
Europa og især i mit hjemland, Det Forenede Kongerige, vil være rystede over de problemer,
vi står med. Vi kommer til Strasbourg én gang om måneden – to gange i denne måned –
for at deltage i møder, og det er en total farce. Afstemningen kan let gennemføres i Bruxelles,
når vi er dér. De yderligere omkostninger, der skal betales hver gang vi kommer, er mange
millioner euro i en bestemt periode. Nu må det da være på tide, at vi ser i øjnene – at De
og Parlamentet ser i øjnene – at vi slet ikke skal mødes her overhovedet.

(Bifald)

Formanden.   Jeg vil gerne pointere over for min kollega, at spørgsmålet ikke har nogen
sammenhæng med dagens forhandling. Vi drøfter tekniske spørgsmål, nemlig hvordan vi
når frem til vores destinationer på torsdag. Det spørgsmål, som De har rejst, er et helt andet
problem. Det handler om traktaterne og om aftaler inden for EU og har intet med dette
spørgsmål at gøre.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker
blot at tilføje, at Strasbourg har den fordel sammenlignet med Bruxelles, at Strasbourg
grænser op til Tyskland, og det er derfor meget lettere at finde alternative transportmidler
i Strasbourg end i Bruxelles.

Formanden.   – Drøftelsen af dette spørgsmål er afsluttet. Jeg ønsker at gentage, at der vil
være yderligere oplysninger om emnet på tirsdag og onsdag.

4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Formanden.   – Protokollen for den 9. september 2010 er omdelt. Er der nogen
kommentarer?

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Hr. formand! Jeg henviser til forretningsordenens artikel
172 med hensyn til punkt 5.2 i protokollen for mødet den 9. september og ønsker samtidig,
selv om jeg vil kombinere begge elementer af min tale, at komme med en personlig
bemærkning.

Der har været en afstemning om en meget vigtig beslutning til fordømmelse af den franske
regering for dens politik om lukning af ulovligt omrejsendes lejre. Til trods for betydningen
af denne afstemning valgte de grupper, der havde mulighed for at anmode om afstemning
ved navneopråb, mærkeligt nok ikke at gøre det.

Selv om mine kolleger og jeg tydeligvis er en del af det mindretal, som stemte imod denne
beslutning til fordømmelse af den franske regering – vi var blandt det mindretal på
245 medlemmer, der stemte imod – forholder det sig således, at nogle medlemmer, især
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hr. Audy og fru Mathieu, hævder, at vi stemte for. Det, som kunne have været en simpel
fejltagelse, er nu en official løgn efter at være gentaget af statssekretæren for
Europaspørgsmål, Pierre Lellouche, og UMP's gruppeformand i den franske regering,
Jean-François Copé.

Mit indlæg i forhandlingen, min stemmeforklaring og mit forsøg på at modsætte mig hr.
Swobodas socialdemokratiske ændringsforslag taler imidlertid sit tydelige sprog. Hvorfor
blev der ikke afholdt afstemning ved navneopråb? Tilsidesættelsen af alle vores almindelige
procedurer er helt tydeligt et forsøg fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige
Demokrater) og De Europæiske Demokrater på at skjule – jeg er næsten færdig, hr. formand
– fejl og mangler i egne rækker og nedvurdere en modstander, hvis stemme PPE-Gruppen
tragter efter. Det er en patetisk politisk manøvre.

Formanden.   – Jeg forstår Deres kommentar til protokollen, men det var også en personlig
bemærkning. Og sådan vil jeg opfatte den. De henviste til Deres personlige bemærkning.
Er der andre kommentarer til protokollen?

(Protokollen fra det foregående møde godkendtes)

5. Parlamentets sammensætning: se protokollen

6. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige
lovgivningsprocedure: se protokollen

7. Udvalgenes sammensætning: se protokollen

8. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se
protokollen

9. Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen

10. Andragender: se protokollen

11. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og
beslutninger: se protokollen

12. Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen

13. Bevillingsoverførsler: se protokollen

14. Berigtigelse af protokollen fra mødet den 5. maj 2010: se protokollen

15. Modtagne dokumenter: se protokollen

16. Arbejdsplan

Formanden.   – Den endelige version af udkastet til dagsorden som fastsat af
Formandskonferencen på mødet fredag den 17. september 2009 i henhold til
forretningsordenens artikel 130 og 131 er omdelt.

Mandag:
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Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet havde
anmodet om at tage den kortfattede forelæggelse af fru Gallos betænkning om håndhævelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked af dagsordenen.

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! S&D-Gruppen understregede
allerede på Formandskonferencen i sidste uge, at man burde tage op til fornyet overvejelse,
om Gallo-betænkningen – en initiativbetænkning, som er meget kontroversiel her i
Parlamentet – fortsat skulle drøftes. Faktum er, at betænkningen i henhold til den nye
forretningsorden meget hurtigt blev fremlagt og sat til afstemning. Vi har imidlertid allerede
flere alternative løsninger, som vi også skal stemme om. Situationen er på nuværende
tidspunkt meget forvirrende. Jeg vil endda gå så vidt som til at forudsige, at ingen af de
specificerede udkast, som har været sat til afstemning, vil opnå flertal. Det er det første
punkt.

Det andet punkt er, at vi i mellemtiden har opdaget, at Kommissionens initiativer på
området for ophavsret vil blive fremlagt i løbet af de næste par dage. Kommissionen har
besluttet sig for en lovgivningsmæssig tilgang, og der vil blive udarbejdet direktivforslag.
Det betyder, at vi på det tidspunkt, vi fastlægger lovgivningen, skal stemme om en
initiativbetænkning, som helt sikkert vil blive tilsidesat af den pågældende lovgivning.

Vi foreslår derfor, at dette punkt tages af dagsordenen.

Marielle Gallo,    ordfører. – (FR) Hr. formand! Vi kan ikke acceptere en yderligere
anmodning om udsættelse af afstemningen om betænkningen.

Med hensyn til indholdet er det forkert at sige, at der ikke er enighed, da betænkningen er
resultatet af mange kompromiser, som er forhandlet og drøftet i en periode på flere måneder.

Hvad angår form ønsker jeg at minde Parlamentet om, at Retsudvalget stemte om
betænkningen i starten af juni, og at yderligere drøftelser fandt sted, da man vedtog de tre
udsættelser. Denne gang er der ingen anden grund til, at afstemningen om betænkningen
udsættes, end at gøre det muligt for visse parter, visse politiske grupper, at nå til enighed.
Det er imidlertid ikke i nogens interesse generelt.

Den generelle interesse er netop, at vi fastlægger en holdning til denne initiativbetænkning,
som ikke vil være i strid med fremtidige lovbestemmelser, da det blot betyder anvendelse
og ikke afvisning af eksisterende retsakter.

Formanden.   – Fru Gallo er enig i, at punktet ikke skal tages af dagsordenen, men jeg
spurgte, om der var nogen, der ønskede at støtte Martin Schulz og hans forslag.

Daniel Cohn-Bendit,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, fru Gallo, mine damer
og herrer! Jeg tror, at min kollega, hr. Schulz, har sagt nøjagtigt det, der skulle siges, og
som er, at der ikke er flertal. Derudover vil De Liberale stemme imod Deres betænkning.
Der er efter min opfattelse ikke nogen grund til at bevise i dag, at ingen af betænkningerne
opnår flertal.

Næsten alle grupper skal drøfte sagen. Jeg er klar over, at der er enstemmighed i
S&D-Gruppen – det tvivler jeg nu på, men lad os forestille os, at der er enstemmighed –
men sagen drøftes fortsat i de øvrige grupper, og der er ikke klart flertal for det ene eller
andet. Jeg mener derfor, at hr. Schulz for en gang skyld er virkelig fornuftig, når han
anmoder om at få dette initiativ udsat.

(Parlamentet forkastede anmodningen)
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Torsdag:

Formanden.   – Jeg har modtaget en anmodning fra De Europæiske Konservative og
Reformister om at udsætte afstemningen om beslutningsforslaget om mangler i beskyttelsen
af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo.

Philip Bradbourn,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! På vegne af ECR-Gruppen
ønsker jeg formelt at anmode om udsættelse af afstemningen på torsdag. Jeg ønsker at
understrege, at det kun er afstemningen, vi henviser til, og ikke resten af arbejdsplanen.

Jeg kommer med denne anmodning, da medlemmerne, som De selv beskrev i detaljer i
starten af mødet, muligvis vil have problemer med at rejse tilbage til deres hjemlande. Jeg
ved, at mange af medlemmerne rent faktisk har planer om at forlade Strasbourg på onsdag.
Det er derfor helt relevant at anmode om en udsættelse på omkring to uger af afstemningen
om det pågældende punkt og flytte den til det lille plenarmøde i Bruxelles.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Selv om dette er en
usædvanlig form for samarbejde, foreslog Verts/ALE-Gruppen allerede i sidste uge, at vi
ikke skulle planlægge nogen afstemninger på torsdag, da vi under ingen omstændigheder
ønskede at underminere franskmændenes ret til at strejke, sådan som hr. Daul frygtede.
Vi ønsker derimod at sikre, at et stort antal transportarbejdere fra Frankrig eller Tyskland
ikke bruges til at sørge for meget dyr transport til ansatte, især ansatte i Parlamentet, og
dermed ikke kan deltage i strejken. Så vidt jeg kan se, er der omfattende støtte i Parlamentet
til denne fornuftige tilgang. Verts/ALE-Gruppen er enig i, at afstemningen skal udsættes.

Francesco Enrico Speroni,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer!
Det er ikke en afstemning om en retsakt, og den har derfor efter min opfattelse en anden
betydning.

Jeg mener, at strejken vil påvirke alle politiske kræfter i Parlamentet næsten lige meget. Det
forholder sig ikke således, at den hovedsageligt vil påvirke venstre- eller højrefløjen, så de
forskellige medlemmer vil under alle omstændigheder være repræsenteret – selv om der
muligvis vil være færre end normalt – og derfor kan vi roligt stemme.

(Parlamentet godkendte anmodningen)

(Arbejdsplanen fastsattes således)

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Hr. formand! Jeg blev ikke klar over situationen omkring
afstemningen.

Stemte vi for eller imod dagsordenen, som blev fastsat på Formandskonferencen?

Imod? Så der ikke vil være noget møde på torsdag?

Er der ingen afstemning? Så De ønsker at indskrive Dem og blive betalt uden at stemme?
Meget vel.

Formanden.   – Hr. Daul, vi har kun vedtaget dette ene punkt, nemlig at der ikke vil være
nogen afstemning om ét specifikt spørgsmål på torsdag. Resten af arbejdsplanen er uændret.
Der vil ikke være nogen afstemning om mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og
retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo. Der vil være en forhandling om
spørgsmålet, og alle andre punkter er uændrede. Der er kun sket det, at afstemningen ikke
vil finde sted.
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17. Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil
luftfart

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af De Veyrac for Transport-
og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart
(KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))(A7-0195/2010).

Christine De Veyrac,    ordfører. – (FR) Hr. formand! EU's transportpolitik omfatter ikke
blot en række økonomiske målsætninger. Det er også og helt overordnet viljen til at sikre
de bedste standarder for passagersikkerhed.

Dette er en målsætning, som vi har nærmet os i løbet af de sidste par år, og vi skal derfor
fortsat yde en målrettet indsats for at sikre den bedst mulige luftfartssikkerhed. Det er i
denne sammenhæng, at vi i dag drøfter forslaget til en forordning om undersøgelse og
forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart.

Efter flere uger med vanskelige forhandlinger nåede vi i sommer til enighed om en
førstebehandlingsaftale, hvor Rådet garanterede reelle fremskridt på områderne for
undersøgelse og forebyggelse af havarier og støtte til ofrenes pårørende. Hvis denne tekst
vedtages i morgen, vil det betyde, at de foranstaltninger, der er beskrevet i teksten, vil blive
truffet i slutningen af 2010.

(Støj i mødesalen – formanden kaldte til orden)

Hvilke foranstaltninger er beskrevet i betænkningen? For det første styrkes uafhængigheden
af sikkerhedsundersøgelser og undersøgelsesinspektører. Sidstnævnte vil have garanteret
adgang til bevismateriale og de nødvendige midler til at fastslå årsagerne til et havari.

For det andet klarlægges den rolle, som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
skal spille i tilfælde af et flyvehavari. I teksten er det klart og tydeligt anført, at det ansvarlige
organ for certificering …

(Mere støj i mødesalen)

Der er tilsyneladende ingen, som er interesserede. Jeg kan stoppe, hvis De ønsker det. Jeg
kan ikke engang høre mig selv tale.

(Formanden opfordrede taleren til at fortsætte)

Det er tydeligt fremhævet, at agenturet som det organ, der er ansvarligt for certificering,
under ingen omstændigheder skal deltage i undersøgelsen af havarier, da agenturet ikke
både kan være dommer og part. Det skal imidlertid have adgang til de oplysninger, der er
nødvendige for certificeringen, og kunne tilbyde sikkerhedsundersøgelsen fordelen af sin
ekspertise. Derfor er det i forordningen fastsat, at EASA i henhold til bilag 13 til
Chicagokonventionen skal deltage i undersøgelser som rådgiver.

For det tredje indeholder forordningen et forslag om at oprette et netværk af
sikkerhedsundersøgelsesorganer, som skal formalisere og styrke det samarbejde, der allerede
eksisterer mellem medlemsstaterne. Netværket vil ud over at have en fleksibel struktur
uden uafhængig retlig status kunne hjælpe med at forbedre kvaliteten af
sikkerhedsundersøgelser, især på grund af det forstærkede samarbejde mellem
medlemsstaterne, udveksling af god praksis og bedre uddannelse af
undersøgelsesinspektører.
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Derudover behandles forholdet mellem retlig efterforskning og tekniske
sikkerhedsundersøgelser også i forordningen, og i denne sammenhæng er der også sket
store fremskridt til trods for forskellen mellem medlemsstaternes retssystemer, primært
gennem sikring af, at undersøgelsesinspektører har uhindret adgang til bevismateriale,
samt etablering af indledende aftaler mellem de retlige myndigheder og
undersøgelsesafdelingerne.

Endelig og efter min opfattelse det vigtigste aspekt: beskyttelse af ofre og deres pårørende.
I teksten er det fastsat, at der skal stilles en liste over alle personer om bord på et fly til
rådighed inden for to timer efter underretningen af et flyvehavari eller en flyvehændelse,
da det vil mindske den pinefulde ventetid for de pårørende.

I forordningen fastsættes der endvidere en hel række foranstaltninger rettet imod ofrenes
pårørende. Foranstaltningerne omfatter muligheden for ved reservation at opgive en
kontaktperson i tilfælde af et havari, forpligtelse til at informere pårørende om
undersøgelsesforløbet inden offentliggørelse, fortrolighed med hensyn til navne på personer
om bord efter de pårørendes eventuelle ønske, udpegelse af en referent til at forestå
kontakten med ofrenes pårørende under hele undersøgelsen, forpligtelse for
medlemsstaterne til at have en nødplan i tilfælde af havarier, forpligtelse for alle
luftfartsselskaber, der er registreret i Europa, til at have en kriseplan, som bl.a. omfatter
psykologhjælp til pårørende, og endelig en påmindelse om forpligtelsen for alle
luftfartsselskaber, der flyver i Europa, til at have minimumsforsikringsdækning til at
kompensere ofrenes pårørende.

Det sidste vigtige punkt i forordningen er indberetningen af hændelser, og det er et stort
fremskridt på området for forebyggelse af havarier, da EASA og de kompetente myndigheder
i medlemsstaterne i henhold til forordningen skal have adgang til det centrale register for
flyvehændelser. Registret vil blive analyseret, således at der kan træffes forebyggende
foranstaltninger med henblik på at undgå havarier og hændelser.

Det er de vigtigste punkter i kompromiset. Jeg vil gerne takke skyggeordførerne, som vi
har haft et fremragende fagligt samarbejde med, og som har gjort det muligt for os at nå
dette resultat.

Jörg Leichtfried (S&D).    – (DE) Hr. formand! Jeg ville ikke bede om taletid tidligere og
afbryder derfor ordføreren endnu en gang. Jeg er helt enig med Dem. Det, der skete, i starten
af denne forhandling, var skandaløst. Forhandlingen handler om flyvehavarier, den handler
om menneskeliv, og hvordan vi kan beskytte mennesker og undgå havarier. Det er efter
min opfattelse mindst lige så vigtigt som forhandlinger om indlæg til forretningsordenen.
Vi skal overveje, hvordan vi fremover kan undgå denne form for kaos i starten af en
forhandling om vigtige anliggender.

(Bifald)

Formanden.   – Dette er noget, jeg vil bede alle medlemmer om. Det er meget vigtigt, at
De forlader mødesalen hurtigst muligt, hvis De ønsker en sådan forhandling. De kan starte
uden for mødesalen, hvis nogen ønsker at lytte med. Hr. Leichtfried, jeg er helt enig med
Dem.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, kære kolleger! Jeg
ønsker at takke ordføreren, fru De Veyrac, og skyggeordførerne for deres store indsats og
for deres konstante engagement i støtten af Kommissionen i forbindelse med lovforslaget,
som har resulteret i denne nye og meget vigtige forordning om luftfartssikkerhed i Europa.
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Som ordføreren nævnte, har det ikke været en let sag. Tværtimod indeholder forordningen
spørgsmål, som har krævet meget følsomme forhandlinger for at finde den rette balance
mellem beføjelserne for uafhængige sikkerhedsundersøgelser og for de retlige myndigheder
– mellem behovet for på den ene side at foretage undersøgelser og behovet for på den
anden side at beskytte anonymiteten for de personer, der er berørt af den pågældende
undersøgelse.

Vi har ydet denne indsats for at få de rette erfaringer og i sidste ende fastlægge
hensigtsmæssige og moderne regler, som kan hjælpe os med at foretage professionelle
undersøgelser og forebygge flyvehavarier og flyvehændelser i fremtiden, og som vil garantere
stor luftfartssikkerhed for de europæiske borgere. Det var derfor meget vigtigt, at både
Rådet og Parlamentet var villige til at indgå de nødvendige kompromiser. Det ønsker jeg
at takke alle for.

Jeg ønsker endvidere at understrege, at Kommissionen er enig i ordførerens vurdering.
Med den godkendte tekst skabes der en god og retfærdig balance mellem de forskellige
interesser, som er involveret. I sidste ende vil det naturligvis være de europæiske passagerer,
der vil være de største vindere. Kommissionen prioriterer luftfartssikkerhed og beskyttelse
af passagerer og har været det vigtigste punkt for os alle ved forhandlingsbordet. Vi kan
derfor være meget tilfredse i dag.

Jeg ønsker at opfordre alle medlemmerne af Parlamentet til at støtte kompromisteksten
som forhandlet af ordføreren.

Werner Kuhn,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, fru Malmström, mine damer og
herrer! Efter en lang periode med forhandlinger har fru De Veyrac fremlagt denne
fremragende betænkning. Det blev imidlertid i de indledende bemærkninger tidligere helt
korrekt understreget, at dette handler om menneskeliv, og vi skal tænke på, at undersøgelser
og forebyggelse af havarier inden for civil luftfart på nuværende tidspunkt er baseret på et
direktiv fra 1994. Siden da har vi etableret et fælles luftfartsmarked og det fælles åbne
luftrum i Europa. I de sidste 15 år er lufttrafikken i Europa mere end fordoblet, og det siger
selv, at vores kombinerede indsats er rettet imod kontinuerlig fremme af
luftfartssikkerheden. Det er af afgørende betydning, at vi undersøger og gennemgår alle
flyvehavarier og flyvehændelser meget grundigt, og det har fru De Veyrac også understreget
endnu en gang i denne sammenhæng, herunder med hensyn til balancen mellem de retlige
myndigheder og de uafhængige undersøgelsesagenturer. Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur vil i fremtiden spille en afgørende rolle i alt dette, og vi skal
også styrke agenturet i denne sammenhæng.

Vi skal imidlertid også udnytte de nationale kompetencer, som vi har på dette særlige
område – som vi har i Tyskland med den tyske lufthavnsmyndighed og tilsvarende
myndigheder i andre lande – for at kunne fremlægge korrekte og meget præcise resultater
af undersøgelser, som vi kan lære af, men som vi også – da vi også kritiseres for at spilde
penge på nye agenturer – kan bruge med det formål at spare penge og forstærke vores
samarbejde.

(Formanden afbrød taleren)

Brian Simpson,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at takke ordføreren
for den store indsats med denne vigtige betænkning. Jeg vil koncentrere mig om to
spørgsmål i betænkningen. For det første vil jeg koncentrere mig om spørgsmålet om
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forbedring af undersøgelser af flyvehavarier og for det andet om spørgsmålet om
rettighederne for ofre og pårørende til de personer, der er involveret i havarier.

Transport- og Turismeudvalget har efter min opfattelse styrket en række bestemmelser,
som oprindeligt blev foreslået af Kommissionen. Vi har især, som ordføreren nævnte,
klarlagt EASA's rolle i undersøgelser af flyvehavarier for at sikre, at undersøgelsen af et
havari er uafhængig og uhindret. Vi kan ikke lade lovgivere være undersøgelsesinspektører.
Derfor er der udarbejdet en klar definition af EASA's rolle som rådgiver som fastsat i ICAO's
bilag 13.

Vi har også ydet støtte til oprettelse af et europæisk netværk af undersøgelsesmyndigheder
og til behovet for at få data undersøgt på europæisk plan, således at kvaliteten af
undersøgelserne af flyvehavarier kan forbedres i hele Europa.

Det er også meget vigtigt at fremhæve behovet for et effektivt indberetningssystem,
udveksling af oplysninger om hændelser samt udbetaling af tilstrækkelig kompensation.

Parlamentet har endvidere i forbindelse med denne revidering skabt mulighed for at tage
beskyttelse af ofres og pårørendes rettigheder op til fornyet behandling ved at insistere på,
at støtte og oplysninger skal være til rådighed inden for to timer.

Endelig ønsker jeg at understrege over for Kommissionen, at der er behov for at revidere
direktivet om indberetning af hændelser, således at de to direktiver kan supplere hinanden.

Det er efter min opfattelse et fremragende stykke arbejde, og jeg vil gerne takke vores
ordførere og skyggeordførere for deres indsats.

Jelko Kacin,    for ALDE-Gruppen. – (SL) Hr. formand! Jeg er stolt af dette dokument, der
er udarbejdet efter vellykkede trilaterale forhandlinger med Rådet og Kommissionen, og
jeg ønsker på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa at takke
kommissæren for hendes resultatorienterede ihærdighed og politiske mod.

Vi har skabt en ramme, der vil give mange fordele til passagerer, ansatte i luftfartsindustrien
og den generelle offentlighed, og som sætter et internationalt eksempel. I foråret i år
udarbejdede Transport- og Turismeudvalget efter en konstruktiv forhandling et dokument,
der dannede et godt grundlag for vellykkede trepartsforhandlinger med Rådet og
Kommissionen. Jeg ønsker endvidere at takke Association of Pilots and Air Traffic
Controllers for deres hjælp og samarbejde.

I den endelige fase spillede Parlamentet en afgørende rolle i de efterfølgende ændringsforslag
til retsgrundlaget, da vi havde afværget muligheden for ændringsforslag med såkaldte
delegerede retsakter.

Hvis vi ønsker at forhindre havarier, skal vi undersøge årsagerne hertil. For at opnå grundige
og gennemsigtige undersøgelser er det nødvendigt at beskytte de vigtigste involverede
parter imod forhastede afgørelser. Nøjagtig fastlæggelse af rollen for retlig efterforskning
er af afgørende betydning i forbindelse med undersøgelse af havarier. Parlamentet har
insisteret på, at vi for at sikre, at undersøgelserne af årsagerne til flyvehavarier er uafhængige,
skal beskytte den tekniske undersøgelse imod indblanding fra den retlige efterforskning.
Vi skal endvidere indberette og undersøge alle hændelser, og jeg mener alle, ikke blot de
hændelser, der har haft et tragisk resultat. Men det er kun muligt at foretage undersøgelser,
hvis vi finder ud af, at der har været en hændelse.
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Et andet resultat af udarbejdelsen af denne forordning er Kommissionens forsikring om,
at den om kort tid vil revidere direktivet om indberetning af hændelser. Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur skal være involveret i undersøgelserne, og vi har fastlagt
agenturets rolle. En lovgiver er ikke en undersøgelsesinspektør, men agenturet skal have
adgang til visse oplysninger og spille en rolle som rådgiver.

Under forhandlingerne lagde kommissæren særlig vægt på rettighederne for ofre for
havarier og havde held til at opretholde de vigtigste elementer heraf.

Eva Lichtenberger,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer!
Betydningen af denne betænkning kan ikke overvurderes, da den vil samle oplysninger på
europæisk plan, som det, selv om oplysningerne oprindeligt var til rådighed forskellige
steder, ikke tidligere var muligt at få et samlet overblik over, da vi ikke havde tilstrækkelige
midler til at samle oplysningerne.

På et tidspunkt med et enormt konkurrencepres er det også meget nødvendigt og af
afgørende betydning, at de personer, som videregiver oplysningerne – navnlig i forbindelse
med tekniske fejlkilder – også beskyttes imod pres fra konkurrerende luftfartsselskaber
eller fra deres eget luftfartsselskab. I denne sammenhæng skal vi især sikre, at disse
oplysninger, som vi har hårdt brug for med henblik på at forebygge havarier, også beskyttes,
og at der er en klar og tydelig procedure til at finde en balance mellem retlig efterforskning,
som er nødvendig i disse tilfælde, og tekniske undersøgelser, der foretages af
forebyggelseshensyn, således at de ikke overlapper.

Jeg ønsker at takke ordføreren mange gange. Vi har arbejdet virkelig godt sammen, og vi
har gjort store fremskridt i forbindelse med dette spørgsmål.

Peter van Dalen,    for ECR-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Jeg vil starte med et indlæg til
forretningsordenen. Vores skyggeordfører, fru Foster, har netop oplyst mig om, at hun
ikke kan deltage. Hun kommer senere i aften, men jeg vil gerne overtage hendes taletid.

Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren for den fremragende betænkning. Både
selve forordningen og kvaliteten heraf vil gavne lufttrafikken i Europa og
luftfartssikkerheden.

Hvis vi imidlertid virkelig ønsker at lære af havarierne, skal undersøgelserne være helt fri
for indblanding – forbrugerorganisationernes og især de retlige myndigheders indblanding
i luftfartsselskabernes anliggender. Hvis de offentlige myndigheder kan blande sig i
uafhængige undersøgelser, er der risiko for, at uafhængigheden af disse undersøgelser
mistes. Det svarer til, at en slagter fortsat har indflydelse på inspektionen af sine egne
kødprodukter, og det kan ikke være vores mål.

Det bedste ville derfor have været at indføre "den canadiske model". Det ville have betydet,
at en helt uafhængig undersøgelsesmyndighed inviterede de retlige myndigheder til at
deltage i en undersøgelse på grundlag af objektive kriterier, hver gang der skete en
forbrydelse. Det er det system, vi bruger i Nederlandene, hvor vi har et uafhængigt
undersøgelsesorgan, der fungerer fremragende. Dette undersøgelsesorgan tilretteviser
jævnligt og uden tøven selv de offentlige myndigheder. Det er det bedste system, og nu
giver den tekst, som vi har fastsat sammen med Rådet, også mulighed for at indføre den
form for uafhængige undersøgelser.

Den overordnede pakke repræsenterer et reelt skridt i den rigtige retning. Formidlingen af
oplysninger om passagerer, der er involveret i et havari, er især en stor forbedring, og vi
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skal derfor ikke afholde os fra at stemme i morgen, men i stedet støtte ordføreren ved at
stemme for forordningen.

Jacky Hénin,    for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Lufttransport er den sikreste
transportform og også den transportform, der har opnået de mest fantastiske resultater,
hvad angår nedbringelse af CO2-emissioner. Vi skal derfor gøre alt, hvad der er muligt, for
at sikre, at det fortsætter i denne retning.

Oprettelsen af et netværk af sikkerhedsundersøgelsesorganer i medlemsstaterne er en god
idé, forudsat at hvert organ fortsat skal stå til regnskab offentligt og ikke bliver offer for
den destruktive idé om umiddelbar maksimal rentabilitet. Overførslen af
vedligeholdelsesarbejde til lande uden for EU, efterligninger af reservedele, ansættelse af
dårligt betalte besætninger og privatisering af luftfartskontrollen, som stadig foregår ind
imellem, udgør store sikkerhedstrusler.

EU skal gribe ind og tage ansvar på det pågældende område. EU kan ikke slå sig til tåls med
offentliggørelse af sorte lister og organisering af undersøgelser af flyvehavarier.
Aktionærerne i de luftfartsselskaber, som ikke opfylder de størst mulige sikkerhedskrav,
skal rammes dér, hvor det gør ondt. Nogle havarier skyldes naturligvis menneskelige fejl,
men disse fejl fremhæver igen og igen visse luftfartsselskabers mangler i relation til
tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, ergonomi, uddannelse og kvalifikationer.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Hr. formand, fru kommissær! Jeg ønsker at takke
fru De Veyrac for betænkningen, som har gjort det muligt at nå til enighed under
førstebehandlingen. Jeg vil dog komme med tre kritiske observationer, som viser behovet
for at gøre indrømmelser under forhandlinger af denne type.

For det første er den individuelle identifikation af ofre droppet. Når det ved hjælp af DNA
er muligt at foretage en sådan identifikation, er det naturligt for de pårørende at kræve, at
de ikke blot får udleveret et tilfældigt lig, men liget af det offer, som de er i familie med.

For det andet er "årsager" ikke erstattet af "sammenfaldende faktorer". Det vil være en kilde
til retstvister, og det er efter min opfattelse en alvorlig fejl – og hvis det ikke er, vil det blive
afsløret med tiden – da tekniske undersøgelser skal være adskilt fra retlig efterforskning.

Endelig finder vi det meget beklageligt, at den spanske delegation i sidste ende eventuelt
undlader at stemme til trods for dens positive holdning til spørgsmålet. Det er ganske
enkelt, fordi man siden 1987 har talt om forholdet til Gibraltars lufthavn, der nu styres
gennem ministererklæringen, som blev fastsat i Cordoba i 2006. Lovgivningen blev tidligere
suspenderet, og der blev henvist til uoverensstemmelserne mellem Det Forenede Kongerige
og Spanien, og nu er der tre henvisninger til disse retlige uoverensstemmelser og intet
andet.

Dette betyder naturligvis, at vi vil undlade at stemme til trods for – og jeg gentager – vores
positive holdning til betænkningen og fru De Veyracs store indsats. Jeg ønsker endnu en
gang at takke hende for den gode betænkning, der er grundlæggende positiv.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Hr. formand! Vi ønsker at starte med at
understrege, at standarderne for luftfartssikkerhed i Europa heldigvis forbedres løbende.
Selv om der sker flyvehavarier og flyvehændelser, er der generelt et højt sikkerhedsniveau.
Desværre er luftfartssikkerhed ikke noget, som bare varer evigt. Ind imellem sker der
flyvehavarier og flyvehændelser. Disse havarier og hændelser skal undersøges grundigt på
en fuldstændig uafhængig og professional måde. Sådanne skridt er nødvendige for at
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udarbejde de mest kompetente henstillinger på grundlag af førnævnte undersøgelser med
henblik på forebyggelse af fremtidige havarier og hændelser.

Systemet til undersøgelse af flyvehavarier inden for den civile luftfart i EU fungerer i
øjeblikket med en kapacitet, der ikke er optimal. Jeg mener derfor, at forordningen, som
er et stykke arbejde, der er udført i Parlamentet, skaber mulighed for at forbedre situationen.
Fru De Veyracs hold har tilsyneladende udarbejdet et meget kompetent udkast. Jeg ønsker
imidlertid også at henlede Deres opmærksomhed på en meget vigtig faktor. Der er føjet
mange kommentarer og ændringsforslag til udkastet. Da forordningen er et resultat af
kompromiser, bør vi efter min opfattelse stemme for det, der blev forhandlet i fællesskab
af Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Efter min opfattelse skal andre forslag, som kan
synes berettiget ud fra et partikularistisk synspunkt, afvises.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gerne starte med
at tage en sag op, som vores skyggeordfører, hr. Kacin, ikke nåede at nævne, men som han
betragter som meget vigtig. Det er i denne forbindelse helt afgørende ikke kun at efterforske
årsagerne til havarier, men også at beskytte ofrene og deres familier. Ikke mindst min
gruppe har meget klart talt for, at oplysninger om omstændighederne ved havarier skal
frigives hurtigt, i det mindste til familiemedlemmerne, og for, at disse oplysninger også
frigives i forbindelse med registrerede partnerskaber.

Generelt har vi allerede bemærket, at den betænkning, ordføreren har udarbejdet, faktisk
er banebrydende. Vi kan ikke rose den nok. Sagen er, at det tidligere direktiv er 16 år
gammelt. Den tekniske udvikling er nået langt i mellemtiden, og vi har brug for bedre
flysikkerhed. For at kunne efterforske havarier skal vi have oplysninger, der kan blive
vurderet uafhængigt. USA har længe haft et uafhængigt efterforskningsagentur af denne
type og garanti for beskyttelse af personer, der afgiver vidneudsagn, som senere kan bruges
imod samme person som involveret part. Det har vi nu opnået. Jeg vil gerne takke fru
De Veyrac inderligt for hendes fortrinlige arbejde.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Den konstante fremgang i lufttrafik
har gjort det nødvendigt at vedtage lovrammen for undersøgelse af flyhavarier.

Fru De Veyrac har opnået et fortrinligt endeligt kompromis. Etableringen af et netværk af
nationale efterforskningskontorer vil tilskynde til udveksling af oplysninger, uddannelse
af efterforskere og oprettelsen af et register over god praksis samt bidrage til udarbejdelsen
af en europæisk metodik til undersøgelse af flyhavarier. Det vil også reducere ulighederne
mellem medlemsstaterne, forbedre undersøgelsessystemerne i disse lande og styrke
flysikkerheden.

Den nødvendige lovgivningsmæssige ramme er etableret, så EASA kan deltage i
sikkerhedsundersøgelser. Den nye lovramme sikrer også den nødvendige balance mellem
efterforskernes og de retslige myndigheders uafhængighed, hvad angår adgang til følsomme
oplysninger og den måde, hvorpå undersøgelserne koordineres.

Ofrenes og deres familiers ret til hjælp og ydelsen af denne hjælp er garanteret.
Medlemsstaterne er forpligtet til at udarbejde nationale planer for at yde hjælp til ofrene.

Medlemsstaterne skal benytte netværket til at videregive oplysninger om hændelser inden
for den civile luftfart, der kan blive analyseret og afklaret af EASA med henblik på at styrke
flysikkerheden for borgerne.

20-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA12



Jim Higgins (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det er tydeligt, at direktivet fra 1994 har tjent
sit formål, men nu er det fuldstændig forældet. Som det er blevet sagt mange gange, betyder
den enorme vækst i flyrejser, at vi har brug for opdaterede sikkerhedsforanstaltninger,
mere koordinering, flere inspektioner og mere samarbejde. Det, jeg godt kan lide ved denne
betænkning, er, at den tydeligt definerer de kompetente myndigheders rolle.

Jeg støtter det forslag, som Brian Simpson og ordføreren allerede har henvist til, om, at
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ikke under nogen omstændigheder skal spille
en rolle i sikkerhedsundersøgelser. Deres job – og det udfører de ganske udmærket – er at
certificere fly, men ikke at efterforske hele situationen i forhold til et havari.

Jeg hilser også med tilfredshed netværket af sikkerhedsfunktionærer. Kurser er helt
afgørende, for vi er nødt til at reducere de nuværende forskelle mellem de forskellige
standarder, der er gældende i de forskellige medlemsstater.

Hvad angår passagerlisten, er et af de store traumer efter et havari den tid, det tager at
offentliggøre passagerlisten. Det er særdeles godt, at den nu skal kunne fremlægges inden
for en time. Det er ret makabert, at man skal oplyse navnet på nogen, når man booker en
billet, men det, at man nu forhåbentlig er i stand til at fremskaffe navnet på en person, der
skal kontaktes i tilfælde af havari, hvis nogen dør, er også meget vigtigt, for traumet i
forbindelse med at vente er næsten uudholdeligt.

Jeg forstår argumentet om DNA, men hvis vi gør det – hvis vi oplyser navnet på en, der
skal kontaktes – kan DNA vente. Der er fremkommet mange fornuftige forslag. Jeg roser
ordføreren og skyggeordførerne. De har gjort et fortrinligt stykke arbejde.

Artur Zasada (PPE).   – (PL) Hr. formand! I dag diskuterer vi et dokument, der vil få reel
indflydelse for de over 800 mio. passagerer, der årligt rejser med fly gennem EU's
territorium. Det er en vigtig tekst, fordi de relevante bestemmelser ikke er blevet ændret i
16 år og kan dateres tilbage til en tid, hvor mængden af lufttrafik var langt mindre. De
800 mio. passagerers sikkerhed er på spil her, og deres sikkerhed kan ikke garanteres uden
et frivilligt system til indrapportering for piloter og besætningsmedlemmer. Først når
besætningsmedlemmer og piloter føler sig trygge ved at skrive om eller rapportere om
havarier eller hændelser om bord, kan vi sikre passagerernes sikkerhed. Vi vil ikke opnå
det mål, hvis de institutioner, der efterforsker hændelser og havarier i forbindelse med
flyrejser, føler sig presset af den offentlige anklagers kontor, retsvæsenet eller medierne til
at fremlægge rapporter med det samme. Vi er nødt til at garantere EU's borgeres sikkerhed,
især i lyset af at flysikkerhedens annaler er skrevet i blodet fra ofrene for flyhavarier. Derfor
føler jeg endnu større ansvar for afstemningen i denne uge.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Næstformand

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Fru formand! I dag er det to år og en måned siden,
at det flyhavari, der kostede 154 mennesker livet i Barajas-lufthavnen i Madrid og ødelagde
mange familier, de fleste af dem fra De Kanariske Øer, fandt sted. Alle Parlamentets
medlemmer deler deres sorg.

Desværre er den tekniske undersøgelse endnu ikke afsluttet her to år senere. Ofrenes familier
spekulerer fortsat over, hvad der skete, og der er ingen svar.
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Det er beklageligt af to grundlæggende årsager. For det første fordi ofrenes familier ikke
fortjener det, og for det andet fordi vigtige oplysninger, der ville være afgørende for
flysikkerheden og kunne være vigtige i forhold til at forebygge andre ulykker, ikke kommer
for en dag.

Jeg forventer, at den forordning, vi vil vedtage i morgen, i det mindste vil hjælpe os med
bl.a. at sætte fart på den tekniske undersøgelse og sikre, at sådan en situation ikke gentager
sig.

Jeg deler de holdninger, som min kollega hr. de Grandes har udtrykt, og jeg gratulerer
ordføreren med at have opnået enighed ved førstebehandlingen, men jeg håber, at vi ikke
har givet efter på for mange områder for at tilfredsstille visse interesser. Det er ofrene, der
er vigtige her, og de kommer i første række.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Fru formand! Det værste, man kan opleve, er at være i
familie med en passager, når et fly er lettet, og man hører, at det er sket en ulykke, det er
styrtet ned, og man ikke aner, hvad der sker. Efter min mening retter denne betænkning –
og jeg vil gerne gratulere ordføreren, fru De Veyrac – i nogen grad op på denne situation.
Muligheden for at oplyse navnet på en person, der skal kontaktes, og forpligtelsen for
luftfartsselskaberne til at offentliggøre passagerlisten inden for to timer er ting, som efter
min mening er yderst vigtige for at kunne afklare denne usikkerhed og hjælpe dem, der
ikke ved, hvad der er sket.

For det andet er der fundet en god løsning med hensyn til balancen mellem de interne og
eksterne undersøgelsessystemer, der altid er så svær at finde, for på den ene side at beskytte
dem, der ønsker at afgive vidneudsagn, og på den anden også beskytte offentlighedens
interesse i at finde ud af, hvad der er sket. Derfor er det en rigtig god betænkning. Jeg vil
gerne endnu en gang gratulere ordføreren. Hun har lavet et flot stykke arbejde.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Jeg deler den holdning, at denne
forordnings eneste formål er at forhindre fremtidige havarier uden på forhånd at fordele
skyld eller ansvar. Det glæder mig, at den garanterer undersøgelsens uafhængighed og
forbedrer koordineringen med det netværk, den etablerer. Den beskytter ofre og
familiemedlemmer gennem en række foranstaltninger, og den beskytter følsomme
oplysninger, der forudsætter fuldstændig fortrolighed og ikke må anvendes til andre formål
end undersøgelsen. Vi taler om stemmeoptagelser og billeder. Men jeg synes, at princippet
om en åben rapporteringskultur også skulle have været medtaget. Det håbede folk fra
branchen også på, fordi de nogle gange havner i mediernes gabestok, inden undersøgelsen
overhovedet har fundet sted.

Sluttelig vil jeg gerne sige, at jeg hilser det velkommen, at selskaber pålægges at have
minimumforsikringer til ofrenes familier, så de er beskyttet, hvilket ikke er tilfældet i
øjeblikket.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Fru formand! Mængden af lufttrafik vokser hele tiden.
Som jeg ser det, er sikkerheden vigtigere end alt andet. Derfor har vi brug for et uafhængigt
organ, der kan efterforske mangler og iværksætte afhjælpningsforanstaltninger og derved
være med til at fremme luftfartssikkerheden for alle.

Jeg vil også gerne gratulere ordføreren med betænkningen.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Fru formand! Lufttransport bliver mere og mere
afgørende for folks mobilitet og i en i stigende grad globaliseret verdensøkonomis dynamik.
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Den nuværende europæiske lovgivning vedrørende undersøgelse af flyhavarier er ude at
trit med ændringerne på området og fremkomsten af nye aktører såsom Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur.

Medlemsstaternes evne til at efterforske havarier inden for civil luftfart må derfor
harmoniseres. Men forebyggelse af ulykker skal have højeste prioritet, og undersøgelsen
må altid være et forebyggelsesværktøj.

Det skal bemærkes, at kraftigt pres for at nedbringe omkostningerne forøger risikoen i
forhold til sikkerheden. Men økonomiske besparelser kan ikke sættes over mennesker, og
vi kan ikke tillade forslag som dem om at afskaffe andenpiloten eller give mulighed for at
tillade ståpladser til passagerer.

Undersøgelser er vigtige, men forebyggelse og service af høj kvalitet må have førsteprioritet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Jeg gratulerer ordføreren med at have
opnået enighed ved førstebehandlingen om forordningen om undersøgelse og forebyggelse
af havarier og hændelser inden for civil luftfart.

Det er medlemsstaternes pligt at sikre, at alle luftfartsselskaber, der har etableret sig på
deres territorium, har en plan for at hjælpe ofre og deres familier. Men jeg synes, at den
periode på to timer, som luftfartsselskaberne har til at fremlægge passagerlisten, er alt for
lang. Jeg vil også gerne nævne, at vi glæder os over forslaget om at pålægge luftfartsselskaber,
der leverer serviceydelser i EU, at overholde bestemmelserne i konventionen om indførelse
af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen), selv om
den stat, hvor de er etableret, ikke har ratificeret konventionen.

Sluttelig vil jeg fremhæve, at det er afgørende for EU også at indgå sikkerhedsaftalen for
civil luftfart med ikke-EU-lande for at forhindre hændelser og være med til at undersøge
flyhavarier.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Fru formand! Jeg vil gerne tilføje en ting vedrørende
underretning af familiemedlemmer, som jeg ikke havde tid til tidligere.

Familiemedlemmer skal behandles lige og må ikke forskelsbehandles. Definitionen af, hvad
der udgør "familie", varierer betydelig fra medlemsstat til medlemsstat. Parlamentet var
ivrigt efter også at beskytte registrerede partnerskaber, eftersom de er anerkendt i nogle
lande, men ikke andre. Min politiske gruppe foreslog et kompromis, der blev vedtaget af
Rådet og Kommissionen, så vi nu bruger den definition af familie, der gælder i ofrets
hjemland, dvs. det land, hvor ofret har sin nationalitet. Det er en vigtig bedrift og et vigtigt
kompromis.

En anden ting, jeg gerne vil påpege, er, at i stedet for at opfinde nye institutioner, har vi
stolet på det netværk af nationale undersøgelsesmyndigheder, hvis aktiviteter vi allerede
havde knyttet sammen.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Den høje grad af
enighed i denne plenarforsamling sender et meget stærkt signal til passagerer og deres
familier. Det bør ses som bevis på det flotte arbejde, ordføreren og skyggeordførerne har
udført.

Jeg ser frem til det meget vigtige arbejde, der ligger foran os med hensyn til at etablere det
europæiske netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder. Det
repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at forbedre sikkerhedsundersøgelsernes kvalitet,
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styrke deres uafhængighed og tilskynde til høje standarder for undersøgelsesmetoder og
oplæring.

Det er vigtigt, at de nye regler afspejler de fremskridt, der er opnået inden for sikkerhed
hos Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som fra nu af kan bidrage til
sikkerhedsundersøgelser med sin ekspertise og erfaring på sine kompetenceområder. Jeg
vil gerne understrege – ligesom mange af talerne – at det kun vil deltage som teknisk
rådgiver, dele sin erfaring og være medvirkende til at foretage vurderinger. Det vil ikke selv
undersøge havarier.

Kommissionen vil arbejde hurtigt og effektivt på at færdiggøre de nye regler med forslag
om at modernisere systemet til indberetning af flyvehændelser og havarier, så vi i sidste
ende kan få de bedste værktøjer til effektivt at udføre vores arbejde, som er at beskytte
europæiske rejsendes liv.

Christine De Veyrac,    ordfører. – (FR) Fru formand! Tak for alle bidragene vedrørende
denne tekst. Jeg fik ikke sagt det tidligere, så mange tak til Kommissionen, som virkelig har
været katalysator for denne aftale.

Jeg vil gerne forsikre hr. Zemke om, at der kun vil være ét ændringsforslag i morgen. Det
er ganske enkelt en væsentlig fejl, der skyldes, at Rådet havde glemt et afsnit i teksten.
Derfor var vi nødt til at finde den bedste måde at rette fejlen på, og det var i form af et
ændringsforslag, men der bliver kun det ene.

Måske hørte hr. Higgins ikke – der var også så meget larm i starten, at det er forståeligt, og
fru Malmström gentog det – at det tydeligt fremgår, at eftersom agenturets rolle kun bliver
ren certificering, kan det ikke under nogen omstændigheder gennemføre undersøgelser
af ulykker, for det kan ikke både være dommer og part. Men det må have adgang til de
oplysninger, der er nødvendige for, at det kan udføre sine certificeringsopgaver og tilbyde
sikkerhedsundersøgelsen sin ekspertise.

Jeg beklager, at hr. Mato Adrovers delegation, hvis jeg har forstået det korrekt, vil undlade
at stemme, for teksten forbedrer i høj grad det, De med rette kritiserer, nemlig manglende
information og den usikkerhed, familier oplever. Hvad angår det, at vi skulle have givet
efter ved førstebehandlingen, vil skyggeordførerne kunne fortælle Dem det samme som
mig, nemlig at Parlamentet ikke har givet efter i forhold til noget som helst. Parlamentets
synspunkter har vundet på alle tekstens områder.

Det glæder mig meget, at de politiske grupper er nået til enighed om teksten, der – som hr.
Kühn sagde – handler om menneskeliv. Desuden håber jeg, at det i morgen vil komme til
udtryk i form af et stort flertal for betænkningen. Så vil vi kunne bekræfte Parlamentets
førende rolle i sager, der vedrører beskyttelsen af borgerne, og dermed have et EU, der
tilbyder beskyttelse.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 21. september kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Debora Serracchiani (S&D),    skriftlig. – (IT) På grund af den stadig stigende mængde
lufttrafik er antallet af ofre for civile flyhavarier desværre vokset markant. I 2005 var der
1 454, en stigning på omkring 90 % i forhold til 2004.

20-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA16



Der er derfor brug for ny lovgivning, der reducerer ulighederne mellem medlemsstaternes
undersøgelsesmuligheder, og som etablerer et "netværk" mellem de forskellige nationale
undersøgelsesmyndigheder med henblik på at rationalisere kompetencer, medarbejdere
og ressourcer. Derfor går jeg ind for forslaget til forordning, som på den ene side vil sikre
havariundersøgelsers fuldstændige uafhængighed og på den anden vil forpligte
luftfartsselskaber til at garantere ofres og deres familiemedlemmers rettigheder i tilfælde
af et havari.

18. Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan – Fællesskabets
tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– forslag af Sógor for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske
Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse
(KOM(2009)0106 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE)) (A7-0231/2010),

– forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen (O-0104/2010) af Guillaume og
Moraes for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet,
Flautre og Sargentini for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, Ernst, Tavares
og Vergiat for Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre og
Benarab-Attou om EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (B7-0453/2010) og

– forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen (O-0116/2010) af Griesbeck og
Renate Weber for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa om
EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (B7-0461/2010).

Csaba Sógor,    ordfører. – (HU) Fru formand! Dette er den første tilbagetagelsesaftale siden
Lissabontraktatens ikrafttræden, som også kræver Parlamentets godkendelse. Den 18.
september 2000 bemyndigede Rådet Kommissionen til at forhandle om de
tilbagetagelsesaftaler, der skal indgås mellem Fællesskabet og Pakistan. Næsten 10 år senere
og efter flere forhandlingsrunder underskrev Fællesskabet og Pakistan aftalen i Bruxelles
den 26. oktober 2009.

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden er EU retsefterfølger til Det Europæiske
Fællesskab, hvilket indebærer, at Parlamentet efter Lissabontraktatens ikrafttræden også
skal godkende den foreslåede aftale. Udenrigsudvalget vurderede den foreslåede aftale
positivt, og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender godkendte
den.

Målet med aftalen er at forbedre samarbejdet mellem den anmodende og den anmodede
stats administrative organer med henblik på at gøre tilbagetagelsesprocessen hurtigere. I
den forbindelse fastlægger aftalen forpligtelsen til tilbagetagelse af egne statsborgere,
tredjelandsstatsborgere og statsløse ud fra princippet om fuld gensidighed, ligesom den
indeholder de nødvendige tekniske bestemmelser for tilbagetagelsesproceduren. Aftalen
skal fungere som et vigtigt instrument til bekæmpelse af ulovlig indvandring til EU og
styrke borgernes sikkerhed inden for EU's grænser. Pakistan er en vigtig kilde til eller
transitland for immigranter, som ikke eller ikke længere opfylder de relevante betingelser
for indrejse, ophold eller bopæl på en EU-medlemsstats territorium.
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Den med Pakistan indgåede aftale har også regional betydning, idet den vil støtte EU's
bestræbelser på at optrappe samarbejdet med andre lande i regionen. Aftalen indeholder
en neutralitetsklausul i forhold til international lovgivning og databeskyttelsesregulering.
Den fysiske tilbagesendelse af personer forbliver i sin helhed den kompetente medlemsstats
eller pakistanske myndigheds opgave. Følgelig må de overholde bestemmelserne i
international lovgivning. Aftalen opfordrer til, at der nedsættes et fælles
tilbagetagelsesudvalg, som kan godkende forretningsgangen. I lyset af at kun én europæisk
institution, nemlig Kommissionen, vil deltage i det fælles tilbagetagelsesudvalg, opfordrer
Parlamentet Kommissionen til med jævne mellemrum at oplyse om det fælles udvalgs
aktiviteter. Aftalen vil træde i kraft den første dag i den anden måned efter den dag, hvor
parterne underrettede hinanden om gennemførelsen af ratificeringsproceduren.

Jeg vil gerne takke Kommissionen for dens erklæring og mine kolleger i Parlamentet for
deres kritiske bemærkninger. Ud fra hvad der er blevet sagt, forventer jeg, at Parlamentet
vil godkende aftalen.

Claude Moraes,    spørger. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Sógor for hans arbejde.
Men S&D-Gruppen stemte imod denne aftale i udvalget af to meget grundlæggende årsager,
som begge har med beskyttelsen af menneskerettigheder at gøre.

Vi mener ikke, at respekten for internationale konventioner er fuldt ud garanteret i denne
aftale. Ikke mindst er Pakistan ikke signatar af Genèveflygtningekonventionen af 1951,
hvilket skaber en ustabil situation. Det virker logisk for os og vores gruppe, at
underskrivelsen af grundlæggende internationale konventioner som disse burde være en
forudsætning for at underskrive tilbagetagelsesaftaler. EU er i øjeblikket signatar af 11
tilbagetagelsesaftaler og forhandler om yderligere syv, hvoraf to – Pakistan og Georgien –
er lige ved at blive afsluttet, mens en, Tyrkiet, skal underskrives om ganske kort tid.

Det er altså ikke noget, som Parlamentet kun skal have op til overvejelse en enkelt gang
ved denne lejlighed. I betragtning af Parlamentets godkendelsesbeføjelser må Kommissionen
tage Parlamentets bekymringer om menneskerettigheder i betragtning, når den forhandler
om disse aftaler. Man kan ikke forvente, at vi fungerer som gummistempel for disse aftaler,
når der stadig kan stilles spørgsmålstegn ved grundlæggende rettigheder. Så for vores
gruppe er det afgørende, at Parlamentet har adgang til samtlige oplysninger, inden det
godkender sådanne aftaler. Men på trods af at den første aftale af denne type trådte i kraft
i 2004, er der ikke sket nogen bevisbaseret evaluering af sådanne instrumenters effektivitet
og af konsekvenserne af indførelsen af dem.

Derfor opfordrer S&D-Gruppen kommissæren til at gennemføre en sådan evaluering
snarest muligt. Vi tror på disse tilbagetagelsesaftaler, men de må baseres på grundlæggende
menneskerettigheder og garantier. Pakistan er et af de få lande, der ikke har underskrevet
Genèveflygtningekonventionen, og det skaber i vores øjne en vanskelig situation.

Hélène Flautre,    spørger. – (FR) Fru formand! Jeg finder det meget uklogt, at vores ordfører
beder os medlemmer af Parlamentet om at ratificere og godkende en aftale, der faktisk er
yderst problematisk. For det første vedrører den Pakistan, som ikke bare er et eller andet
tilfældigt land. Pakistan modtager allerede flere flygtninge end noget andet land i verden.
Og hvad vil vi primært bede landet om at gøre? Tage pakistanere tilbage, naturligvis, men
også de afghanere, der er i Europa på flugt fra en krig, som vi udkæmper i Afghanistan. Jeg
synes, vi nærmer os uanstændighed her.
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Det er en kendsgerning, at Pakistan ikke har ratificeret Genèvekonventionen, og at
Europarådets Parlamentariske Forsamling beder os nøjes med at ratificere
tilbagetagelsesaftaler med lande, der giver en række garantier i forhold til ret til asyl og
international beskyttelse, hvilket ikke er tilfældet med Pakistan.

Desuden er der utrolig mange spørgsmål. Hvis jeg skulle sige ja i morgen, ville jeg ikke
engang vide, hvad jeg sagde ja til. Hvis man ser nøje på de forskellige artikler, kan følgerne
af denne artikel være hvad som helst fra 20, det kan være hvad som helst fra 100 til 20 000
og måske mere. Hvorfor? Fordi ingen siger, hvad reaktionen vil være på alt, der vedtages i
tilbagetagelsesudvalget. Hvem er ansvarlig for at bevise, at en person er ankommet, efter
at aftalen er ratificeret?

Hvem vil være ansvarlig for at bevise, at personen ankom til EU direkte fra Pakistan? Hvad
vil der ske efter de 30 dage, hvis Pakistan ikke reagerer og ikke udsteder rejsedokumentation?
Skal vi, som medlemmer af Kommissionen foreslår, acceptere dette underlige
EU-passerseddelinstrument?

Jeg har ikke nogen svar, og det har fru Malmström heller ikke. Jeg ved, at De ikke vil kunne
give mig nogen svar. Jeg har spurgt den pakistanske ambassadør, og han har heller ingen
svar. At det bliver begravet i tilbagetagelsesudvalget.

Eftersom vi ikke er i stand til at sige, hvad de faktiske følger af denne aftale vil blive, kan
jeg ikke sige, at jeg godkender den. Alt afhænger af svarene på disse spørgsmål.

Jeg synes, vi skal sige nej i morgen.

Rui Tavares,    spørger. – (PT) Fru formand! Vedrørende denne tilbagetagelsesaftale med
Pakistan mener jeg, at der er en række forskellige analyseområder, der skal tages i betragtning
på nuværende tidspunkt.

For det første, eftersom det er den første aftale af denne type, som Parlamentet har stemt
om siden Lissabontraktaten, føler jeg, den kunne danne præcedens. Derfor mener jeg, at
når denne type aftale er på bordet, skal den underkastes meget mere detaljeret og
tilbundsgående parlamentarisk kontrol.

Derfor er det min holdning, at Parlamentet ville gøre klogt i at give udtryk for sin tvivl og
især håbe på langt bedre afklaring. Man må også håbe, at når fremtidige aftaler lig dem, der
er på bordet i øjeblikket, skal godkendes af Parlamentet, vil de indeholde langt bedre
muligheder for at overvåge og bekræfte bevisbyrden, som skal pålægges de rette personer,
nemlig myndighederne, ikke indvandrerne, de fattige eller flygtningene.

Jeg nærer også alvorlig tvivl om denne aftale, fordi den er med Pakistan. For det første er
der spørgsmålet om, hvorvidt det ikke er en aftale om tilbagetagelse af pakistanere, men
om tilbagetagelse af afghanere ad bagdøren. Som nogle af mine kolleger allerede har nævnt,
er det tydeligvis et land, der ikke er signatar af Genèveflygtningekonventionen af 1951, og
EU kan ikke være i syv sind om dette emne. Enten respekterer vi menneskerettighederne
100 % ved at overholde de konventioner, vi har underskrevet, eller også respekterer vi dem
ikke i 90 % eller 80 % af tilfældene og giver derved efter for folk, der måske ikke respekterer
menneskerettighederne.

Der er mange tilfælde af udvisning og forfølgelse af pakistanske kvinder og religiøse og
etniske mindretal, og vi kan bestemt ikke arbejde med de pakistanske myndigheders
manglende gennemsigtighed på området.
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Sluttelig vil jeg gerne opsummere ved at minde om, at for kun to uger siden drøftede vi
oversvømmelserne i Pakistan. De har ført til 21 mio. fordrevne, herunder flygtninge og
syge, foruden tusindvis af døde. Jeg mener, at Parlamentet udviser en vis ligegyldighed, når
det blot to uger senere er ved at godkende en aftale, der dybest set indebærer at sende folk,
som er flygtet fra en situation, der er så alvorlig som den, der eksisterer der i øjeblikket,
tilbage til Pakistan.

Nathalie Griesbeck,    spørger. – (FR) Fru formand, fru kommissær! Lad mig først og
fremmest på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa bekræfte,
at vi naturligvis går ind for tilbagetagelsesaftaler som vigtige instrumenter i kampen mod
ulovlig indvandring. De lader også til at være meget mere effektive end en masse bilaterale
aftaler.

Jeg vil gerne fremhæve tre ting. Inden for rammerne af det nye lovgrundlag, som vi har nu,
burde Parlamentet systematisk og jævnligt blive informeret om forhandlingerne om og
gennemførelserne af disse aftaler, eftersom vi er en af de fælles beslutningstagere.

For det andet er der indtil nu vedtaget 11 aftaler, og vi forhandler om yderligere syv. Men
aftalerne er aldrig blevet vurderet, og jeg ville have anset det for afgørende, at de tidligere
aftaler blev vurderet, inden der indgås yderligere aftaler.

Sluttelig vedrører mit tredje punkt menneskerettigheder og den glimrende pointe, som
mine kolleger netop har fremført, nemlig hvilken garanti Kommissionen kan give i det
specifikke tilfælde med tredjelande, der ikke er signatar af Genèvekonventionen?

Jeg gentager, at selv om jeg personligt og min gruppe går ind for en tilbagetagelsesaftale
med Pakistan, er der stadig mange gråzoner, der ikke er blevet afklaret, selv om fru
Malmström – som jeg takker – med sit indlæg har givet garantier i forhold til overvågning
og hårde forhandlinger med Pakistan om at få landet til at underskrive de grundlæggende
internationale instrumenter, som det endnu ikke har underskrevet, og selv om hun har
givet garanti for, at ikkestatslige humanitære organisationer ville kunne deltage i
overvågningsudvalget på stedet.

Det står fast, at vi bør gøre aftalen betinget af, at Pakistan underskriver Genèvekonventionen,
for vi må passe meget på ikke at glemme den nødvendige balance, der skal være mellem
vores kollektive sikkerhed og respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne, uanset
hvilken del af verden, det handler om. Det er grundlaget for vores værdier i EU.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer!
Der har ganske rigtigt været stor fokus på Pakistan i den sidste måneds tid, og vi beklager
naturligvis alle det forfærdelige tab af menneskeliv og de mange fordrevne. Som De ved,
lægger både Kommissionen og Rådet stor vægt på at forsøge at afhjælpe situationen ved
at finde måder at forøge samhandelen på og genopbygge landet og hjælpe det med at
forhindre flere katastrofer. Det blev også drøftet på Rådsmødet i sidste uge.

Hvad angår dagens emne, vil jeg gerne takke Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige
og Indre Anliggender og ordføreren, hr. Sógor, for deres meget konstruktive arbejde og
for den støtte, Kommissionen fik, da De vedtog Deres udtalelse i juli.

Tilbagetagelsesaftalen har i mange år været et vigtigt værktøj i håndteringen af
migrationsstrømme, og Lissabontraktaten nævner udtrykkeligt tilbagetagelsesaftaler.

Hvis vi ønsker, at migrations- og asylpolitikken skal virke troværdig for Europas borgere,
skal den baseres på princippet om, at dem, der ikke har juridisk ret til at opholde sig her,
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skal sendes tilbage. Det er her, tilbagetagelsesaftaler kommer ind i billedet. De fremmer
tilbagesendelse af personer, der opholder sig ulovligt i oprindelses- eller transitlandet, og
de er aftaler mellem myndighederne, der fastlægger de procedurer, der skal følges.

I tidens løb er tilbagetagelsesaftaler også blevet knyttet til visumpolitikken. En række
tilbagetagelsesaftaler er blevet uundværlige elementer, når der forhandles om
visumlempelsesaftaler.

Kommissionen er fast besluttet på at gå videre med disse forhandlinger under det nuværende
eller et kommende mandat.

Lad mig nævne et par af de bekymringer, som er blevet nævnt i form af forespørgsler til
mundtlig besvarelse. Kommissionen vil fuldt ud overholde sine forpligtelser i henhold til
artikel 218 i traktaten om øjeblikkeligt og fuldt ud at informere Parlamentet på alle trin i
forhandlingerne og om indgåelse af tilbagetagelsesaftaler. Vi vil overholde disse forpligtelser
og fuldt ud tage Parlamentets rolle i vedtagelsesproceduren i betragtning, det vil sige kravet
om, at det godkender indgåelsen af fremtidige tilbagetagelsesaftaler.

Vi vil fremlægge al nødvendig information under hensyntagen til foranstaltninger, der
sikrer fortrolighed i tilfælde af igangværende forhandlinger, og i overensstemmelse med
præcise foranstaltninger inden for den fremtidige ramme for forbindelserne mellem
Parlamentet og Kommissionen.

I mellemtiden har generaldirektøren, hr. Manservici, allerede for lukkede døre i
LIBE-udvalget den 12. juli givet Dem den første overordnede opdatering om de
igangværende forhandlinger. Fru Griesbeck nævnte også Kommissionens erklæring, og vi
vil naturligvis følge det meget tæt og informere Dem i overensstemmelse hermed. Vi bør
også i fællesskab undersøge, hvordan vi yderligere kan optimere dette samarbejde.

For at gå videre til aftaler med lande, der ikke er signatar af Genèvekonventionen, så vi
naturligvis gerne, at Pakistan underskrev den, og vi er dybt involveret i at forsøge at
overbevise dem og i disse forhandlinger, for Kommissionen er – ligesom alle Dem – nært
knyttet til værdierne i internationale instrumenter om menneskerettigheder og international
beskyttelse, og ordentlig anvendelse af disse instrumenter skal være en del af kernen i EU's
politikker.

Derfor har vi udviklet EU's lovgivning om international beskyttelse – kvalifikations- og
asylproceduredirektiverne – som også omfatter beskyttelse af menneskerettigheder i EU's
tilbagesendelsespolitik, nemlig tilbagesendelsesdirektivet. Desuden er alle EU's
medlemsstater bundet af Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling og den europæiske
menneskerettighedskonvention.

Disse standarder garanterer, at ingen person må udvises fra en medlemsstat eller underkastes
tilbagetagelsesprocedurer, før risikoen for, at den pågældende, når vedkommende er sendt
tilbage, udsættes for forfølgelse, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende straf, er
blevet grundigt evalueret og udelukket.

Det er især et krav ifølge EU's asylinstrument, at medlemsstater vurderer hver ansøgning
om asyl individuelt og garanterer, at ansøgeren forbliver i landet, indtil myndighederne
har truffet beslutning om den pågældende ansøgning, hvorefter de skal give adgang til et
effektivt retsmiddel ved en domstol eller et ankenævn.

Disse standarder er afgørende for respekten for non-refoulement-princippet og er på ingen
måde begrænset af nogen tilbagetagelsesaftale, hvilket er en meget, meget vigtig pointe.

21Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-09-2010



Alle EU's tilbagetagelsesaftaler indeholder neutralitetsklausulen, der udtrykkeligt forlanger,
at disse standarder respekteres. Vi må heller ikke glemme, at disse tilbagetagelsesaftaler
kan spille en vigtig rolle i forhold til at underminere menneskesmuglernetværkenes
aktiviteter. En rapport, som FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet
udgav tidligere i år, og som vurderer migration fra Pakistan, der finder sted med ulovlig
hjælp, vurderede, at denne såkaldte industri hvert år tjener, hvad der svarer til 1,25 mia. USD.
Rapporten anbefalede bl.a., at Pakistan indleder operations- og samarbejdsaftaler med
nøglepartnere, herunder overordnede aftaler om gensidig juridisk hjælp og udvisninger.

Hvad angår visumlempelsesaftaler, findes der ingen liste over kriterier, der udgør en
forudsætning for at indlede sådanne forhandlinger, men indgåelse af eller aktive
forhandlinger om tilbagetagelsesaftaler, målene for de eksterne forbindelser, historikken
i forhold til gennemførelse af eksisterende bilaterale aftaler og fremskridt på relaterede
områder inden for retlige og indre anliggender – herunder grundlæggende rettigheder –
indgår i EU's overvejelser.

Det skal bemærkes, at for alle lande, som EU har indgået visumlempelsesaftaler med, har
Kommissionen fremlagt et udkast til forhandlingsmandat for Rådet som opfølgning på
Rådets konklusioner, der lægger op til styrkelse af de mellemfolkelige forbindelser med
det pågældende land.

Tilbagetagelsesaftaler overvåges af de fælles tilbagetagelsesudvalg, som nedsættes i henhold
til hver aftale. Endvidere indsamler vi relevante oplysninger om gennemførelsen af den
ikraftværende aftale. Indtil videre er der ikke rapporteret om alvorlige problemer, ikke
engang fra ikkestatslige organisationer, der er aktive på disse områder, på trods af at nogle
af de lande, hvor sådanne aftaler er fuldt ud i operation, har været meget følsomme.

Under alle omstændigheder må ingen person sendes tilbage i henhold til en
tilbagetagelsesaftale, hvis det ville indebære en risiko for, at den pågældende ville blive
udsat for forfølgelse, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Hvis det skulle ske, er det ikke en konsekvens af tilbagetagelsesaftalen, men af en ulovlig
beslutning truffet af den pågældende medlemsstat, som skal underkastes retlig prøvelse
ved de nationale domstole. Desuden vil Kommissionen, som Det Europæiske Råd anmodede
om i Stockholmprogrammet, inden årets udgang fremlægge en fuld evaluering af EU's
tilbagetagelsesaftaler i form af en meddelelse til Parlamentet og Rådet. Inden for rammerne
af førnævnte evaluering vil Kommissionen overveje Deres forslag om, at muligheden for
hjælp med reintegration af de tilbagesendte skal nævnes udtrykkeligt. Under alle
omstændigheder yder vi allerede støtte til forskellige projekter, og tilbagesendelsesfonden
åbner mulighed for øjeblikkelig modtagelse i returlandet ved ankomst.

Der er måder, hvorpå dette kan støttes. Vi vil gennemføre evalueringer, vi har direktiver
på plads. Kommissionen vil følge situationen meget nøje, og jeg vil så vidt muligt holde
Dem informeret som anført i den overordnede aftale mellem os og i LIBE-udvalgets
meddelelse fra juli. Dermed håber jeg, at De kan vedtage aftalen.

Gabriele Albertini,    ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget. – (IT) Fru formand, mine
damer og herrer! Otte år efter at forhandlingerne mellem Kommissionen og Pakistan
indledtes, er der endelig indgået en aftale om en tilbagetagelsesprocedure for personer, der
opholder sig i EU uden tilladelse.
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Udenrigsudvalget bad om tilladelse til at udarbejde en udtalelse om denne meget vigtige
aftale, især i lyset af udviklingen i regionen omkring Pakistan og spørgsmålet om
menneskerettigheder.

Vi havde en længere drøftelse i udvalget, og flere bekymringer blev bragt på bane, bl.a. den
ustabile situation for og gentagne krænkelser af menneskerettighederne i Pakistan samt at
forhandlingerne med Pakistan ikke garanterede rettigheder og sikkerhed for personer, der
sendes tilbage til Pakistan. Det bekymrede os også, at der endnu ikke er foretaget en
evaluering af de 11 tilbagetagelsesaftaler, der allerede er i kraft.

Til sidst konkluderede medlemmerne af Udenrigsudvalget, at en klar ramme for samarbejde
med Pakistan om tilbagetagelse var at fortrække frem for en situation, hvor der er risiko
for, at medlemsstater udviser ulovlige immigranter fra Pakistan på ad hoc-basis og uden
tilsyn baseret på respekt for menneskerettighederne.

Artikel 16 vil sikre, at EU kan udføre dette tilsyn, så jeg gentager opfordringen fra
Udenrigsudvalget til en evaluering af de hidtil indgåede aftaler, og jeg støtter dens vedtagelse.

Manfred Weber,    for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Hvad angår Pakistan, drøfter vi dette emne i en for Pakistan vanskelig periode, og
jeg tror, vi alle går ind for fuldstændig solidaritet med de mennesker, der lider under
katastrofen. Hr. Sógor har allerede talt specifikt om aftalen. Derfor vil jeg gerne fremføre
et par bemærkninger om spørgsmålene vedrørende EU's tilbagetagelsesaftaler med
tredjelande generelt.

For det første giver disse aftaler god mening, og de er nødvendige, for vi har lovgivning i
Europa, der regulerer immigration. Men hvis vi har lovgivning, der regulerer immigration,
vil der også være mennesker, der opholder sig her ulovligt. Deraf følger det logisk, at der
må kunne ske hjemsendelse. I forhold til mange af de principper, jeg lige har nævnt, er
venstrefløjen – Socialdemokraterne – ofte på vores side, men når det handler om konkrete
beslutninger om rent faktisk at indgå en sådan aftale, nægter de at godkende den. Derfor
mener jeg, at vi på trods heraf er nødt til at forblive konsekvente.

For det andet skal de almindelige menneskerettigheder respekteres. Alternativet til en sådan
aftale er naturligvis ikke, at vi får højere menneskerettighedsstandarder. Enhver, der forkaster
denne aftale, accepterer, at vi får 27 forskellige juridiske standarder i EU, som ikke overvåges
lige så tæt, som tilfældet ville være på EU-plan.

Det tredje og for mig vigtigste spørgsmål er, hvordan vi faktisk kan gøre partnerskaber
med tredjelande attraktive i fremtiden. Jeg vil bede Kommissionen om at arbejde mere
sammenhængende i fremtiden. Hvis vi åbner de europæiske markeder under
verdenshandelsforhandlingerne, må tredjelandene også give os lejlighed til at tale om
hjemsendelse eller, hvad angår spørgsmålet om lovlig indvandring, tredjelandene må være
i en position, hvor de kan give os indrømmelser i forbindelse med hjemsendelse. Med andre
ord er en mere sammenhængende måde at arbejde på vigtig her.

Sylvie Guillaume,    for S&D-Gruppen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Den
katastrofale humanitære situation, som Pakistan oplever i øjeblikket, har gjort det
nødvendigt at udsætte afstemningen om tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Pakistan i
14 dage, hvilket jeg må indrømme, er en ringe trøst.

Nu står vi med en kritisk beslutning. Hvordan kan vi rent faktisk godkende denne aftale,
når så mange spørgsmål stadig ikke er besvaret, og så mange bekymringer stadig ikke er
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afklaret? Det er meningsløst at lave en detaljeret gennemgang af Pakistans sørgelige historik
i forhold til respekt for menneskerettighederne, men jeg vil gerne stadig støtte, hvad andre
medlemmer allerede har sagt, nemlig at det land hverken er signatar af Genèvekonventionen
om flygtninges retsstilling eller af konventionen om statsløse personers retsstilling.

Situationen er så meget mere bekymrende, fordi denne aftale primært og tydeligvis er rettet
mod afghanere, og erklæringerne fra Kommissionen, som begrænser sig til at bede Pakistan
underskrive konventionen om flygtninges retsstilling, gør intet for at ændre situationen.
Derfor må vi på forhånd gøre vores holdning klar i forhold til, at underskrivelse af
konventionen om flygtninges retsstilling og andre tekster med relevans for beskyttelsen
af grundlæggende rettigheder er en forudsætning for enhver forhandling.

Denne situation er kombineret med en kronisk mangel på præcision omkring
gennemførelsen af den aftale, dagens forhandling omhandler, hvis anvendelsesområde,
struktur, mål og tekniske arrangementer både i forhold til selve tilbagetagelsesproceduren
og til udvekslingen af personlige oplysninger jeg kun kan beskrive som uklare. Det er ikke
kun gennemførelsen af denne aftale, der er problemet, det er også hele
forhandlingsprocessen og tilbagetagelsesaftaler generelt.

Vi har ved adskillige lejligheder bedt Kommissionen fremlægge en vurdering af de hidtil
indgåede aftaler. Det har vi ikke modtaget, og det, De fortæller os i dag, er ikke tilstrækkeligt.
Hvordan skulle vi med rimelighed og god samvittighed kunne godkende denne aftale, når
vi ikke har set en vurdering? Jeg kan tilføje, at det også er resultatet af den undersøgelse,
som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har anmodet
om, og som er blevet overdraget til os. Parlamentet vil ikke fuldt ud kunne udøve sine
beføjelser, hvis det ikke informeres behørigt under forhandlingerne om og gennemførelsen
af disse aftaler.

Eftersom Parlamentet nu er medlovgiver, må det hævde sin position. Derfor vil jeg
understrege, at afstemningen i morgen vil have stor symbolsk betydning for dets rolle. På
et tidspunkt hvor der forhandles om partnerskabsaftaler med stater som f.eks. Libyen, er
det vores rolle at forkaste denne aftale og dermed demonstrere Parlamentets bekymring
for menneskerettigheder og ønske om større gennemsigtighed i forhandlingerne.

Cecilia Wikström,    for ALDE-Gruppen. – (SV) Fru formand, fru kommissær! Ligesom
mange af mine kolleger i Parlamentet mener jeg, at det efter de katastrofale oversvømmelser
i august kan opfattes som et uheldigt tidspunkt at drøfte tilbagetagelsesaftalen mellem EU
og Pakistan på. Vi husker alle stadig de forfærdelige billeder af ofrene, og vi deler deres
lidelser.

Men lad os ikke gå i den fælde, det er at blande forskellige sager. Tilbagetagelsesaftalen er
ganske enkelt en måde at afklare de juridiske aspekter mellem EU og Pakistan på. Jeg mener,
at aftalen skal ses i en større sammenhæng, hvor vi handler for at tilskynde til lovlig
migration og samtidig kontrollere ulovlig migration. Jeg vil gerne takke Kommissionen
for de garantier, den har givet i forhold til overvågning af aftalen. Kommissæren sagde, at
der vil blive lagt pres på Pakistan i forhold til at underskrive Genèvekonventionen, og at
Kommissionen giver tilsagn om at informere Parlamentet om resultaterne af gennemførelsen
af alle trin.

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, som jeg repræsenterer i dag,
støtter betænkningen om tilbagetagelsesaftalen, og vi vil også gerne opfordre Kommissionen
til at give os en positiv respons på spørgsmålet om indførelsen af en evalueringsmekanisme
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for alle tilbagetagelsesaftaler snarest muligt. Pakistans manglende underskrivelse af
Genèvekonventionen komplicerer bestemt sagen, men lad os huske, at alle vores
medlemsstater er bundet af konventionen og af EU's traktater og ville begå en alvorlig
overtrædelse af dem, hvis de sendte folk tilbage til lande, hvor der er risiko for, at deres
rettigheder bliver krænket. Det er det, der kaldes non-refoulement-princippet, og det gælder,
uanset om Pakistan har tiltrådt Genèvekonventionen eller ej. Indirekte non-refoulement
findes også, og jeg vil blot gerne sige, at denne aftale er afgørende, fordi den regulerer vores
samarbejde med Pakistan.

Judith Sargentini,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Fru formand! Det er en kendsgerning
at en human asylpolitik forudsætter en udvisningspolitik. Asylsøgere, hvis ansøgninger er
blevet afvist, må tage et andet sted hen. Men det er ikke det samme som at jonglere med
mennesker. Europa har på en eller anden måde fundet på, at hvis en person ikke kan
udsendes til vedkommendes oprindelsesland, vælger vi ganske enkelt det nærmeste land
eller det land, som personen rejste igennem, inden vedkommende ankom til Europa. Det
er det, jeg kalder at jonglere med mennesker.

Vi går allerede så langt som at forsøge at jage folk af sted til Libyen og at vaske vores hænder,
hvis Libyen forsøger at sende folk tilbage til Eritrea. Vi forsøger tilsyneladende at sende
sorteper videre, når det handler om mennesker fra andre lande – i dette tilfælde afghanere,
der udvises til Pakistan. Jeg har hørt en af mine kolleger fra Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater) sige noget i retning af, hvordan vi kan gøre disse
tilbagetagelsesaftaler mere attraktive for de andre lande. Det lyder ikke for mig som en
human måde at behandle folk på eller som den rigtige måde at opnå en god europæisk
asylpolitik på.

Vi går jo alle ind for en god europæisk asylpolitik. At sende folk videre til et land som f.eks.
Tyrkiet – som rigtig mange asylansøgere trods alt rejser igennem – betyder, at disse
mennesker ikke kan starte et nyt liv, fordi de hverken er, hvor de gerne vil være, eller et
sted, hvor de er velkomne, og det kan intet pengebeløb ændre på.

Cornelis de Jong,    for GUE/NGL-Gruppen. – (NL) Fru formand! Den Europæiske
Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre er imod den foreslåede
tilbagetagelsesaftale med Pakistan. Det er det forkerte instrument på det forkerte tidspunkt.

Ifølge FN er Pakistans infrastruktur – veje, jernbaner, broer osv. – så alvorligt påvirket af
oversvømmelserne, at dens tilstand nu svarer til situationen for flere årtier siden. I Pakistan
er millioner af mennesker på flugt fra vandet, eller de vender tilbage og opdager, at alt,
hvad de engang ejede, er forsvundet. Man ville have troet, at Europas hovedprioritet under
disse omstændigheder ville være at hjælpe folk. Derfor er det ubehageligt at bemærke, at
vi netop nu skal træffe en beslutning om en tilbagetagelsesaftale, der uvægerligt vil betyde,
at Europa kan sende ulovlige og afviste asylansøgere tilbage til Pakistan. Er det et eksempel
på de fælles værdier, som EU er så stolt af?

Desuden indeholder aftalen ikke tilstrækkelig beskyttelse af menneskerettighederne. Pakistan
er ikke et stabilt land i øjeblikket. Derfor er mit spørgsmål til Kommissionen og ikke mindst
til Rådet følgende: Hvad er grundlaget for Deres tiltro til, at Pakistan – som ikke har ratificeret
Genèvekonventionen, men alligevel byder store antal af flygtninge velkommen – rent
faktisk vil tilbyde flygtninge beskyttelse i den nuværende situation?

Man ville forvente, at aftalen indeholdt beskyttelsesforanstaltninger, der yder det ansvar
retfærdighed, som lande påtager sig, når de udviser en person til et andet land. Det eneste,
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vi egentlig har hørt om dette spørgsmål, er, at Kommissionen skal sørge for, at
medlemsstaterne lever op til deres forpligtelser i henhold til den europæiske
menneskerettighedskonvention og Genèvekonventionen.

Men jeg vil gerne spørge kommissæren, hvordan Kommissionen har tænkt sig at gøre det?
Vil De sende embedsmænd med til Pakistan, når folk bliver sat på et fly, og hvor længe vil
De fortsætte med at overvåge disse menneskers skæbne – eller vil De blot fremlægge en
rapport, når det allerede er for sent for dem? Aftalen indeholder for få garantier og kommer
på det helt forkerte tidspunkt. Derfor er dommen fra min gruppe, at den bør fejes af bordet.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Fru formand! Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på det
problem, vi har med Tyrkiet. Som De ved, har Kommissionen i årevis arbejdet på at indgå
en tilbagetagelsesaftale med Tyrkiet, men er systematisk blevet modarbejdet af landet.

Denne situation er uacceptabel af to årsager. For det første ville man forvente, at et
kandidatland udviste samarbejdsvilje i stedet for modvilje. For det andet er Tyrkiet ikke
bare nabo til EU, vi har også en meget lang fælles grænse. Endvidere er Tyrkiet et af de
største og vigtigste oprindelses- og transitlande for ulovlige indvandrere. Jeg kan i denne
forbindelse også henvise til et nyligt notat fra Europol, Eurojust og Frontex, som beskrev
Tyrkiet som et af de primære transitlande for heroinhandelen fra Afghanistan, Pakistan og
Balkan. Spørgsmålet her er ikke kun narkohandelen, men også organiseret kriminalitet
generelt.

Angiveligt er forhandlingerne om tilbagetagelsesaftalen med Tyrkiet forløbet noget bedre
end i de seneste år, og alligevel bemærker vi, at den tyrkiske regering nu begynder at indføre
betingelser, der er fuldstændig uacceptable. Når EU taler om visumlempelse, begynder den
tyrkiske regering at tale om at åbne grænserne og om fri bevægelighed for personer fra
Tyrkiet – hvilket naturligvis kun forværrer problemet i stedet for at tilbyde en løsning til
de eksisterende problemer.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Fru formand! Jeg gratulerer min kollega hr. Sógor med hans
betænkning. Vigtigheden af denne betænkning og af forhandlingerne illustreres udmærket
af, at det har taget 10 år at nå til enighed.

Aftalen er vigtig, ikke kun for Pakistan, men også for vores forbindelser til andre lande i
regionen. Disse aftaler er en positiv faktor i kampen mod ulovlig indvandring, men
hjemsendelse af ulovlige indvandrere kan kun ske med udgangspunkt i en individuel
beslutning og under fuld overholdelse af vores forpligtelser og ansvar i henhold til
folkeretten med særlig vægt på non-refoulement-princippet.

Pakistan er uden tvivl et vigtigt oprindelses- eller transitland for ulovlige indvandrere. Men
det er beklageligt, at landet endnu ikke har ratificeret hverken den internationale konvention
om borgerlige og politiske rettigheder eller FN's konvention mod tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det rejser alvorlig tvivl om,
hvorvidt hjemsendelser dertil kan foregå sikkert, især fordi aftalen ikke indeholder skrappe
beskyttelsesforanstaltninger og mekanismer til sikring af grundlæggende rettigheder.

Selv om det er langt mindre, end hvad man kunne ønske sig, er det trods alt positivt at
eliminere risikoen for, at medlemsstater begynder at hjemsende folk på ad hoc-basis. Det
er også positivt, at der bliver etableret en tydelig ramme for samarbejde med Pakistan, der
åbner mulighed for, at EU kan føre tilsyn med menneskerettighederne.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Fru formand! Vi taler her om
tilbagetagelsesaftaler, og mange af os er bekymrede over det grundlæggende spørgsmål
om, hvordan vi kan sikre udviste personers rettigheder og sikkerhed.

Erfaringen tyder på, at tilbagetagelsesaftaler ikke i tilstrækkelig grad tager højde for dette
spørgsmål. Man antager normalt, at hvis to stater indgår en aftale, vil de arbejde for det
mål, aftalen udstikker. Men sådan fungerer tingene ikke altid, og det er tilbagetagelsesaftaler
et godt eksempel på. Stater indgår dem ofte inden for rammerne af et bredere samarbejde,
der omfatter andre og – i hvert fald for de berørte parter – vigtigere områder såsom
energisikkerhed eller kampen mod terrorisme, politisamarbejde eller samhandel. Derfor
udgør tilbagetagelsesaftaler kun en lille del af pragmatiske bilaterale forbindelser.

Lad os være ærlige. For mere udviklede lande repræsenterer tilbagetagelsesaftaler også en
mere elegant måde officielt at slippe af med ulovlige indvandrere på med det mindre
udviklede oprindelseslands samtykke. Oprindelseslandet kompenseres så til gengæld
gennem f.eks. indgåelse af et strategisk handelspartnerskab.

Lad os tale om det, sagen virkelig handler om. Bare fordi et mindre udviklet oprindelsesland
samtykker, er det på ingen måde et tegn på, at det har den politiske vilje eller juridiske eller
institutionelle ressourcer til at håndtere en tilstrømning af egne borgere for slet ikke at tale
om at beskytte deres menneskerettigheder. For os medlemmer af Parlamentet, som er
involveret i beskyttelse af menneskerettighederne, er det afgørende at anerkende denne
skjulte sammenhæng i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler, så vi må insistere på, at
menneskerettigheder og gennemsigtighed prioriteres højt, når der indgås
tilbagetagelsesaftaler.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand! I 2005 skrev Kommissionen, at
individuelle udsendelsesforanstaltninger iværksat af medlemsstaternes kompetente
myndigheder skal overholde Genèvekonventionen af 1951, protokollen af 1967 samt
internationale traktater. "Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er
en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig
eller nedværdigende straf eller behandling."

Sagen er, at alvorlige menneskerettighedskrænkelser finder sted i Pakistan, f.eks. dødsstraf,
tortur, dødsfald under varetægtsfængsling, tvungne forsvindinger, æresforbrydelser. Som
det allerede er blevet nævnt, er der flere internationale aftaler, som landet ikke har
underskrevet. Hvordan kan vi være sikre på, at tilbagetagne personer og deres sikkerhed
er beskyttet?

Der findes ingen garantier for etniske eller religiøse minoriteter eller for kvinder. Aftalens
konsekvenser for afghanske flygtninge omtales ikke, ligesom der ikke findes planer for, at
gennemførelsen af aftalen skal overvåges af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.
I menneskerettighedernes og den menneskelige værdigheds navn må Parlamentet forkaste
denne aftale.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Fru formand! Det siger sig selv, at argumentet
for at sende ulovlige pakistanske indvandrere tilbage til deres oprindelsesland er gyldigt.
Det centrale spørgsmål er, hvorfor det skulle være nødvendigt at have en aftale med Pakistan,
for at de kan få lov at rejse ind i deres eget land. Jeg burde være overrasket, men det er jeg
ikke.

Der er dem, der er imod, at de bliver sendt tilbage, selv med Pakistans tilladelse. Deres
modstand bunder tilsyneladende i, at Pakistan ikke overholder de relevante
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menneskerettighedsstandarder. Det er ganske rigtigt. Men det gælder også for de fleste
tredjeverdenslande – og nogle europæiske, for den sags skyld. Foreslår de, at alle ulovlige
indvandrere fra lande med kritisable menneskerettighedsstandarder skulle have lov at blive?
Hvis de virkelig mener det, må vi spørge, hvorfor de ikke har noget imod, at resten af
befolkningen i disse farlige lande bliver der? Burde vi ikke invitere hele befolkningen fra
Pakistan, Kina, Afghanistan, Mellemøsten, Latinamerika og Afrika til at flytte til EU? Det
er den logiske absurditet ved deres holdning.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Denne
aftale er berettiget og nødvendig, og det er takket være Kommissionen, at vi nu har opnået
et resultat. Det er naturligvis en grundlæggende del af enhver tilbagetagelsesaftale, at
oprindelseslandets humanitære minimumsstandarder tages i betragtning. Det er en
forudsætning for at indgå en hvilken som helst aftale af denne type.

Det handler ikke om asylsøgere – og nu taler jeg til De Grønne og GUE/NGL. Læs aftalen!
Det handler ikke om dem, der har behov for beskyttelse, men om folk, der opholder sig
her ulovligt. Det er den gruppe, vi taler om her. Asylsøgere og udvisning af folk, der har
behov for beskyttelse, er ikke ting, der hører ind under en tilbagetagelsesaftale.

Det, vi skal gøre nu, er at sikre – og i denne forbindelse er jeg taknemmelig for den
evaluering, De netop har givet i Deres indlæg – at hjemsendelsesbeslutninger også bliver
gennemført, eftersom antallet af faktiske hjemsendelser er betydelig lavere end antallet af
hjemsendelsesbeslutninger. Jeg står med tallene fra 2008, som nævner 609 000 personer
med ulovligt ophold og 608 000 hjemsendelsesbeslutninger, og 214 000 personer blev
faktisk hjemsendt. Der er brug for en fælles europæisk strategi her, men for at gennemføre
den har vi også brug for en fælles strategi med tredjelandene.

Rita Borsellino (S&D).   – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Dagens
forhandling om tilbagetagelsesaftaler kan ikke slippe uden om det ømtålelige spørgsmål
om aftalen mellem EU og Libyen.

Vi ved, at en del af aftalen handler om kampen mod ulovlig indvandring. Vi er bekymrede,
for indtil nu har Kommissionen ikke fortalt os meget om det spørgsmål, på trods af at
Lissabontraktaten forpligter Kommissionen til straks at informere Parlamentet.

Som vi ved, er Libyen ikke signatar af Genèvekonventionen om menneskerettigheder,
ligesom landet indtil videre ikke har vist, at det har indført standarder for adfærd, der er i
overensstemmelse med folkeretten. Jeg tænker på sagen om de eritreiske immigranter, der
tilbageholdes under umenneskelige forhold i den libyske by Brak, og lukningen af FN's
Højkommissær for Flygtninges kontorer. Men frem for alt tænker jeg på sidste uges
begivenheder, hvor en libysk patruljebåd åbnede ild mod en italiensk fiskerbåd fra Mazara
del Vallo i internationalt farvand, fordi, påstod man, der var ulovlige indvandrere om bord.
Det er en ekstremt bekymrende forklaring, der får mig til at tænke på aftalen mellem Libyen
og Italien. Den indeholder bl.a. bestemmelser om hjemsendelse af immigranter til Libyen,
men ikke om ret til at søge om asyl eller individuel vurdering fra sag til sag af situationen,
og den tillader også brugen af skydevåben for at standse indvandrere.

I lyset af, at en del af aftalen også er hemmelig i dette tilfælde, spekulerer jeg på, om
Kommissionen er klar over dens indhold, og om den i det foreliggende tilfælde mener, at
det er nødvendigt at bede om forklaringer angående de libyske myndigheders mulighed
for at åbne ild mod både, hvis de mistænker, at de har ulovlige indvandrere om bord. For
hvis det er tilfældet …
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(Formanden afbrød taleren)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Fru formand! Asyl er et præcist
og veldefineret juridisk begreb, der intet har at gøre med tilbagetagelsesaftalen.

Aftalen med Pakistan er et EU-instrument, der indgår i kampen mod ulovlig indvandring,
ikke i international beskyttelse eller asyl.

Der er ingen tvivl om aftalens formål, som er tilbagetagelse af pakistanske statsborgere,
der ikke opfylder eller ikke længere opfylder gældende krav for indrejse, ophold eller bopæl
i en medlemsstat, eller af tredjelandes statsborgere eller statsløse, der har visum eller
opholdstilladelse udstedt af pakistanske myndigheder, og som ulovligt er rejst ind i en
medlemsstat direkte fra Pakistan.

Respekt for grundlæggende menneskerettigheder under hjemsendelsesprocessen skal
garanteres ved at kræve, at folkeretten overholdes, især non-refoulement-princippet og
den europæiske menneskerettighedskonvention.

Kort sagt gælder aftalens bestemmelser kun for personer, som er ulovligt i EU, og de påvirker
ikke andre, som har fået asyl, eller hvis ansøgning for international beskyttelse er under
behandling.

Derfor kan og må vi efter min mening ikke blande forskellige ting sammen, der kunne
forhindre, at der indgås en aftale, som er grundlæggende for udviklingen af EU's fælles
immigrationspolitik.

Derfor støtter vi aftalen, men forlanger garantier fra Pakistan.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Fru formand! Oversvømmelserne i Pakistan er de alvorligste
i 80 år, og i øjeblikket er der ingen ende i sigte. Millioner af mennesker er ramt. Mange er
blevet hjemløse, og hungersnød truer. Skal vi sende folk tilbage på samme fly, som vi
bruger til at sende humanitær hjælp til Pakistan?

En aftale mellem EU og Den Islamiske Republik Pakistan ville være uansvarlig. Vi kan ikke
se bort fra menneskerettighedssituationen i Pakistan, som lader meget tilbage at ønske.
Pakistan har ikke engang underskrevet Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling.
Vi bør indgå aftaler under passende betingelser, f.eks. krav om underskrivelse af
Genèvekonventionen eller andre aftaler, der sikrer grundlæggende rettigheder.

Derfor er jeg også meget nysgerrig om de aftaler, som EU forhandler om med andre lande.
Det vigtige er, at vi har adgang til dem, så vi kan sikre, at aftalerne er forsvarlige. Hvad er
f.eks. situationen med tilbagetagelsesaftalen med Tyrkiet? Efter sigende er forhandlingerne
så godt som fuldført. Et par medlemsstater har stadig indvendinger mod den endelige tekst.

Kunne kommissæren fortælle os, hvad knasterne i forhandlingerne handler om? Hvad
foretager Kommissionen sig for at opnå et positivt resultat? Og når aftalen er færdig, vil
Kommissionen da langt om længe tage næste skridt? Vil tyrkiske forretningsfolk og
studerende endelig kunne rejse visumfrit til Europa? Det er trods alt skandaløst, at EU
gennemfører politikker om visumfri rejser med en bred vifte af lande, men ikke med et af
sine kandidatlande.

Birgit Sippel (S&D).   – (DE) Fru formand! I sit indlæg sagde ordføreren, at Parlamentet
nu er nødt til at støtte aftalen. Måske var det en fejloversættelse, men ikke desto mindre vil
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jeg gøre det helt klart, at jeg ikke er nødt til at støtte denne aftale, og at jeg bestemt ikke vil
støtte den.

Denne første aftale efter Lissabontraktatens ikrafttræden vil især sende et meget vigtigt
signal. Men hvilken form for signal sender vi til EU og andre lande? Når jeg ser, hvem der
støtter aftalen, ser jeg først og fremmest, at der er et bibelsk princip på færde, for vi vasker
vores hænder for at illustrere vores manglende ansvar – vi har jo en traktat. Men vi har
overhovedet ingen idé om, hvad der sker med de mennesker i disse lande, når vi sender
dem tilbage. Jeg havde gerne set større følsomhed over for spørgsmålet om behandlingen
af flygtninge og respekt for menneskerettighederne. Vedtagelsen af denne aftale vil i alvorlig
grad bringe vores troværdighed i fare i spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder.
Derfor vil jeg endnu en gang opfordre alle mine kolleger i Parlamentet til ikke at støtte
denne aftale.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Kombinationen af EU's restriktive
grænsekontrolforanstaltninger ved de ydre grænser og streng anvendelse af
tilbagetagelsesaftaler kan dæmme op for strømmen af ulovlige indvandrere. Det beviser
eksemplet med Lampedusa efter min mening ganske tydeligt. Mens folk i titusindvis årligt
stormede Italiens kyst frem til 2008, er der nu synligt færre i de overfyldte modtagelseslejre.
Derfor bør Parlamentet støtte Kommissionens hurtige forhandling om yderligere aftaler,
f.eks. med Tyrkiet.

Men i den forbindelse må vi blankt afvise absurde krav som det fra Libyens statschef, oberst
Gaddafi, som mener, at EU bør betale Afrika mindst 5 mia. EUR om året for at bekæmpe
ulovlig indvandring. I stedet skal EU's mange økonomiske tilskud såsom udviklingsbistand
knyttes til staternes villighed til virkelig at samarbejde med EU om at bekæmpe ulovlig
indvandring. Vi er også nødt til at bekæmpe misbrug af asylsystemet og falske asylsøgere
i hele EU og styrke grænsekontrolagenturet Frontex på en virkelig effektiv vis.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. formand, mine damer og herrer! Omkring
80 % af de ulovlige indvandrere ved EU's ydre grænser findes i Grækenland. Der blev anholdt
omkring 126 000 ulovlige indvandrere i Grækenland i 2009. Heraf var omkring 5 000
(4 852, for at være nøjagtig) fra Pakistan, og 36 472 var fra Tyrkiet.

Herudfra drager jeg følgende konklusion: Aftalen med Pakistan er meget vigtig og har
faktisk været længe undervejs. Der er gået 8 år. Artikel 16 indeholder bestemmelser om
beskyttelse af menneskerettighederne, og vi forventer os meget af denne aftale.

Jeg vil gerne minde Parlamentet om, at Spanien, Malta og Italien modtager et begrænset
antal ulovlige indvandrere takket være sådanne aftaler. Jeg forventer, at aftalen med Tyrkiet
ikke vil tage endnu 8 år, fru kommissær. De har mange gange fortalt os, at vi er i slutfasen.
Men der er ikke sket nogen bekendtgørelse. Jeg forventer, at der ikke sker yderligere
forsinkelser. Der er ingen tid at spilde.

Franziska Keller (Verts/ALE).   – (EN) Hr. formand! Et punkt til afklaring, der ikke lader
til at stå særlig klart her, er, at folk, der har status som ulovlig, ikke nødvendigvis er rejst
ulovligt ind i EU. De kan meget vel være asylsøgere, hvis ansøgninger er blevet afvist, eller
folk, der er rejst hertil på turistvisum og er blevet her længere, end visummet gælder, så de
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er ikke ligesom dem, der er rejst ind ved hjælp af kriminelle handlinger på en meget ulovlig
måde.

Fru Malmström sagde, at hun ønsker at leve op til Europas borgeres forventninger. Det,
vores borgere forventer, er et EU med menneskerettigheder og respekt for mennesker.
Disse forventninger bør opfyldes. Jeg undrer mig over, hvordan De vil overvåge folk, der
bliver sendt tilbage, for at sikre, at de ikke bliver forfulgt og tortureret. Hvordan vil De
undersøge det? Hvordan vil det se ud rent praktisk?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Den høje grad af eufori i forbindelse med de
demokratiske fremskridt i Tyrkiet som følge af den seneste folkeafstemning skal sættes i
perspektiv, for det er indtil nu ikke lykkedes Tyrkiet at samarbejde med EU om
tilbagesendelse af flygtninge og migranter. I den forbindelse er Tyrkiet ikke kun
oprindelsesland, men også ofte transitland for flygtninge fra Mellemøsten, Irak og Iran.
Men samarbejde i vores fælles kamp mod flygtninge er afgørende. Selv om Frontex kan
hjælpe med tekniske spørgsmål, betyder det naturligvis ikke, at EU skal afholde de generelle
udgifter til Tyrkiets grænsekontrol. EU kan ikke være Ankaras pengeautomat, og under
alle omstændigheder er førtiltrædelsesstøtten yderst gavmild. Tyrkiet må derfor overholde
Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling, og manglende grundlæggende rettigheder
må ikke bruges som undskyldning for at afvise tilbagesendelse af flygtninge. Det er
uacceptabelt, at Ankara på den ene side skubber på for at opnå tættere forbindelser til
Bruxelles, men på den anden sender rigelige mængder af flygtninge til det eldorado, man
mener, EU er. Derfor må en tilbagetagelsesaftale gennemføres hurtigst muligt.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! I forbindelse med forhandlingen vil jeg gerne
nævne et af tredjelandene, nærmere bestemt Republikken Moldova.

I 2007 ratificerede Parlamentet tilbagetagelsesaftalen mellem Moldova og Fællesskabet.
Men denne politik har visse mangler. Der blev ikke foretaget tilstrækkelig vurdering af dens
virkninger for Moldova, og forhandlingen om aftalen og dens gennemførelsesprocedurer
var ikke tilstrækkelig gennemsigtige. Mens kommunisterne var ved magten fra 2001 til
2009, migrerede over 600 000 mennesker fra Moldova til EU. En af årsagerne var den
manglende respekt for menneskerettighederne. Menneskerettighedsdomstolens mange
fordømmelser af Moldova er et eksempel herpå.

For at løse disse problemer må EU sørge for hensigtsmæssige handelspolitikker og større
udviklingsbistand. På den baggrund mener jeg, at EU's initiativ til at yde økonomisk støtte
til Moldova skal videreføres.

Harlem Désir (S&D).   – (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! I
morgen vil Parlamentet for første gang blive bedt om at godkende en tilbagetagelsesaftale.
Det er et meget vigtigt ansvar, som jeg mener, Parlamentet må behandle seriøst, for de
påvirker de involverede personers sikkerhed.

Pakistan er en stat, der hverken har underskrevet eller ratificeret
Genèveflygtningekonventionen eller konventionen om statsløse personers retsstilling.
Denne aftale kunne påvirke ikke alene pakistanske statsborgere, men også borgere fra
andre lande, som flygter fra krig og uroligheder, og her tænker jeg især på afghanere, der
som følge af denne aftale meget vel kunne blive sendt til en stat, der ikke yder nogen
garantier overhovedet.

31Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-09-2010



Derfor er Parlamentets primære – og efter min mening mest legitime – anmodning, at vi
får en vurdering af de tidligere tilbagetagelsesaftaler, for det har Kommissionen trods alt
lovet.

For det andet opfordrer vi Pakistan til at underskrive disse Genèvekonventioner, før man
begynder at overveje en aftale.

For det tredje – og det er det absolut mindste, vi forventer – beder vi om, at Parlamentet
kan deltage i det fælles tilbagetagelsesudvalg, med andre ord at det også kan overvåge de
betingelser, som fremtidige aftaler skal gennemføres på.

Som tingene ser ud lige nu, synes jeg ikke, vi skal give vores godkendelse i morgen.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer!
Jeg ville med glæde diskutere Tyrkiet, Libyen og Moldova med Dem, men vi er ved at løbe
tør for tid, så jeg vil holde mig til emnet for forhandlingen. Men jeg kommer gerne tilbage
for at diskutere disse spørgsmål med Dem ved en senere lejlighed.

Hvad angår Pakistan, har vi, som nogle talere nævnte, diskuteret denne tilbagetagelsesaftale
med dem i mange år. Jeg tror, De alle er enige i, at det er langt bedre at have en europæisk
aftale med Pakistan end flere mere eller mindre obskure bilaterale aftaler. Som europæisk
aftale kan den overvåges, den kan underkastes kontrol, den er meget mere gennemsigtig,
vi kan drøfte den her i plenum, vi kan lægge større pres på spørgsmål som grundlæggende
rettigheder og menneskerettigheder, og vi har større juridisk klarhed.

Jeg vil gerne understrege det, jeg allerede sagde under mine indledende bemærkninger,
nemlig at gældende EU-ret på asylområdet stiller krav om, at medlemsstaterne yder en
statsborger fra et tredjeland eller en statsløs person international beskyttelse, hvis det efter
individuel behandling af asylansøgningen konstateres, at den pågældende har behov for
international beskyttelse. Direktivet om anerkendelse af ret til asyl – og De ved alle, at jeg
ønsker at styrke dette direktiv, og forhandlingerne er i gang – specificerer relative kriterier
i den forbindelse, og ingen tilbagetagelsesaftale kan fritage medlemsstater fra den
grundlæggende forpligtelse og opgave.

Den erklæring, vi er blevet enige om i forhold til at rapportere til Parlamentet og til forøget
gennemsigtighed, er meget vigtig, og Kommissionen kan give tilsagn om at følge den. Som
sagt vil der ske en evaluering af alle tilbagetagelsesaftaler. Denne evaluering vil udgøre
grundlaget for en fremtidig strategi om kommende tilbagetagelse, og det vil jeg med glæde
drøfte med Dem.

Hvad angår spørgsmålet om, hvordan vi kan kontrollere, hvad der sker med disse
mennesker, kan Kommissionen naturligvis ikke tjekke op på alle disse enkeltpersoner.
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at gøre det. De er ikke forpligtede til at rapportere til
Kommissionen, men i lyset af den kommende evaluering vil vi se på sagen og se, hvordan
vi kan udvide samarbejdet – medlemsstater, ikkestatslige organisationer, dem, der arbejder
i marken – for at komme videre.

Så evalueringen er meget vigtig. Den vil definere den fremtidige tilbagetagelsespolitik, men
det bør ikke forhindre os i at opnå fremskridt i forhold til den aftale, der er på bordet.

Denne aftale er vigtig for, at vi kan administrere vores migrationspolitik ordentligt, og med
løftet om at vende tilbage til Dem hurtigst muligt med evalueringen vil jeg indtrængende
opfordre Dem til at stemme for tilbagetagelsesaftalen i morgen.
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Csaba Sógor,    ordfører. – (HU) Hr. formand! Jeg håber, De ikke vil være alt for streng over
for mig, for jeg brugte kun tre minutter og 20 sekunder af mine første fire minutter. Tilgiv
mig, hvis jeg bruger lidt længere tid denne gang.

Det, der skete i Pakistan under oversvømmelserne, rørte os dybt, og vi er stadig meget
bekymrede over alle de menneskerettighedskrænkelser, der finder sted, både i Pakistan og
andre steder i verden. Men det bekymrer os endnu mere, når menneskerettighederne endda
krænkes i lande, der har underskrevet Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling.
Og vi er endnu mere bekymrede over, at nogle af de medlemmer af Parlamentet, der støtter
befolkningen i Pakistan – og med god grund – og siger fra over for
menneskerettighedskrænkelser, måske ikke anerkender nationale mindretal i deres egen
medlemsstat.

Jeg vil gerne gentage, hvad jeg allerede har sagt under forhandlingen: Spørgsmålet om
menneskerettigheder er ganske vist vigtigt, men denne aftale handler ikke primært om
spørgsmål om menneskerettigheder. Den handler også om EU-borgere og medlemsstater,
der vender sig til os for at opnå sikkerhed. Tillad mig at nævne et tilfælde, der fandt sted i
Det Forenede Kongerige i maj 2010. To pakistanske studerende, Abid Nasser og Ahmad
Faraz Khan, blev anholdt, mistænkt for terrorisme. Den britiske domstol afsagde kendelse
om, at det kunne bringe de to studerendes liv i fare, hvis de blev sendt tilbage til Pakistan,
så de fik lov at blive i Det Forenede Kongerige. Så når vi taler om at sende folk tilbage, har
vi naturligvis enhver ret til at holde Pakistan ansvarlig for krænkelser af
menneskerettighederne, men vi bør primært have tillid til dommerne og domstolene i
vores medlemsstater, og vi kan måske sørge for, at enkeltpersoners menneskerettigheder
ikke krænkes.

På mange måder lever Pakistan ikke op til kriterierne, men vi må ikke glemme, at det har
haft et ministerium for minoriteter siden 2004, og i år, måske også som følge af Deres
kritiske bemærkninger, ratificerede landet to internationale aftaler, nemlig den internationale
konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur og anden
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af 1984. Jeg må sige, at
de måske har ændret det, fordi De var kritisk over for denne aftale og ratificerede den, men
måske kan jeg også sige, at hvis De stemmer nej i morgen, betyder Deres stemme, at De
ikke stoler på domstolene i Deres egen medlemsstat. Derfor opfordrer jeg alle til at give
Pakistan chancen for at fortsætte ad denne vej efter næsten 10 års forhandlinger og aftaler,
og forhåbentlig vil landet også underskrive Genèvekonventionen.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Krzysztof Lisek (PPE),    skriftlig. – (PL) Som led i forhandlingen om aftalen om
tilbagetagelse mellem EF og Pakistan – Fællesskabets tilbagetagelsesaftaler med tredjelande
vil jeg gerne henlede opmærksomheden på spørgsmål i forbindelse med arbejdet på en
aftale mellem EU og Georgien om tilbagetagelse af personer, der opholder sig ulovligt. I
denne sag styres vi i princippet af ønsket om at styrke samarbejdet mellem EU og Georgien
for at muliggøre en mere effektiv kamp mod ulovlig indvandring og koncentrerer os derfor
gensidigt om at udarbejde hensigtsmæssigt hurtige og effektive procedurer, der vil gøre
det muligt at fastslå identiteten af og sikre sikker hjemsendelse og transit i overensstemmelse
med lovens krav for personer, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for
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indrejse, ophold eller bopæl på Georgiens eller en EU-medlemsstats territorium. Efter min
mening bør en sådan aftale træde i kraft hurtigst muligt, for i dette tilfælde behandler vi
ikke utallige kontroversielle spørgsmål, ligesom vi gør i forbindelse med Pakistan.
Tværtimod – Georgien respekterer menneskerettighederne – landet er signatar af
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
af 4. november 1950 og af konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 som
ændret af protokollen vedrørende flygtninges retsstilling af 31. januar 1967. Endvidere er
landet medlem af Europarådet.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg vil starte med at understrege den symbolske
betydning af denne første tilbagetagelsesaftale underskrevet af EU som en enhed. Desuden
er Pakistan en vigtig partner for EU, især i kampen mod terrorisme. Den generelle konsensus
er, at EU må forbedre sin strategi og engagere sig mere i dette land. Jeg mener, at der er
behov for en tydelig, velstruktureret samarbejdsramme med Pakistan i forhold til
tilbagetagelse. Uden denne aftale udsætter vi os selv for risikoen for, at medlemsstater vil
hjemsende ulovlige indvandrere til dette land uden for enhver europæisk juridisk ramme
og på ad hoc-basis. Baseret på denne formodning ville EU ikke have noget at skulle have
sagt, og det ville især ikke have lejlighed til at bede om garantier i forhold til respekt for
grundlæggende rettigheder. Det skal understreges, at EU vil blive repræsenteret i det fælles
tilbagetagelsesudvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 16, hvilket vil sætte det i
stand til at overvåge respekten for grundlæggende rettigheder i forbindelse med
tilbagetagelse. Endvidere tager neutralitetsklausulen i artikel 16 hånd om bekymringerne
for respekten for menneskerettighederne i Pakistan.

19. Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Kazak for Udvalget om
International Handel om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet
(A7-0238/2010).

Metin Kazak,    ordfører. – (BG) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den
primære baggrund for denne betænkning er, at Tyrkiet hører til blandt EU's vigtigste
handelspartnere. Ifølge officielle statistikker er Tyrkiet verdens 17.-største og Europas
sjettestørste økonomi og EU's syvendestørste handelspartner. I 2008 nåede samhandelen
mellem EU og Tyrkiet højdepunktet med 100 mia. EUR årligt.

I den forbindelse kan vi opsummere de hovedpunkter og retningslinjer for handling, de er
udstukket i betænkningen fra Udvalget om International Handel, i en række punkter.

For det første, selv om den toldunion, der har været i kraft siden 1996, har været en
indiskutabel succes for den økonomiske og handelsmæssige integration mellem EU og
Tyrkiet, findes der stadig ikketoldmæssige restriktioner og urimelige mængder bureaukrati
og indviklede procedurer, som Tyrkiet straks burde gøre noget ved.

For det andet bør Kommissionen fortsætte sit engagement i forhold til og dialog med
Tyrkiet inden for samhandel, især inden for rammerne af det fælles rådgivende udvalg og
Det Blandede Udvalg for Toldunionen. Disse platforme må anvendes mere effektivt, hvis
vi skal få løst udestående problemer snarest.

Tyrkiet må standse sin forskelsbehandling af udenlandske virksomheder i form af den
prispræference på 15 procent, som tyrkiske budgivere får i udbud om offentlige indkøb.
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EU har frihandelsaftaler med tredjelande, som det endnu ikke er lykkedes Tyrkiet at indgå
sådanne aftaler med. Det har en negativ indvirkning på den tyrkiske økonomi, eftersom
det giver EU's partnere ensidig, privilegeret adgang til det tyrkiske marked.

Selv om vi anerkender de vanskeligheder, Tyrkiet står over for i forhold til at indgå sådanne
aftaler, opfordrer vi Kommissionen og Rådet til at sikre, at Tyrkiet inddrages i
konsekvensvurderingen af de kommende frihandelsaftaler med tredjelande, og at
oplysninger om EU's holdning og om den tilstand, som forhandlingerne om disse aftaler
er i, videregives.

For det femte er forfalskede varer et alvorligt problem i bilaterale handelsforbindelser. De
gør Tyrkiet mindre attraktiv over for direkte udenlandske investeringer, og Tyrkiet er derfor
nødt til at bringe sin nye lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder effektivt i
anvendelse.

For det sjette er Tyrkiet en indflydelsesrig regional magt, der spiller en yderst vigtig rolle i
Sortehavs- og Kaukasusregionerne, Middelhavet, Mellemøsten og Centralasien. EU kunne
drage stor fordel af disse regionale platforme, eftersom de giver adgang til nye markeder
og åbner nye muligheder, der vil være med til at styrke de økonomiske bånd mellem disse
regioner og EU.

For det syvende burde vi påpege den vigtigste udfordring, som Tyrkiets arbejdsmarked står
over for, nemlig den lave beskæftigelsesgrad for kvinder, som har en tendens til at være
beskæftiget i den grå sektor. Derfor er Tyrkiet nødt til at sætte kvinders beskæftigelse i
centrum for sin økonomiske politik og socialpolitik.

Kommissionen og Rådet må revidere visumprocedurerne, som hæmmer tyrkiske
forretningsfolks og lastbilschaufførers bevægelighed og udgør en hindring for samhandel.
Samtidig må Kommissionen bekræfte, om medlemsstaterne overholder Domstolens
kendelser om dette spørgsmål.

Der er andre aspekter i betænkningen, hvor Parlamentets politiske grupper nåede frem til
et kompromis, men derudover påtog jeg mig at fremlægge to ændringsforslag vedrørende
opdatering af statistikkerne om fattigdom og arbejdsløshed i Tyrkiet og en kort bemærkning
om folkeafstemningen om en forfatningsreform, der ventes at fremme
demokratiseringsprocessen i Tyrkiet og føre til en mere effektiv gennemførelse af de fri
markedsprincipper.

Jeg håber, at den kommende forhandling på plenarmødet vil afspejle samme samarbejdsånd
og konstruktivitet, som vi oplevede under drøftelserne i Udvalget om International Handel.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer!
Jeg vil gerne takke hr. Kazak for at have udarbejdet en afbalanceret og fair betænkning om
økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet. Jeg vil også gerne takke
medlemmerne af Udvalget om International Handel for deres værdifulde bidrag til
betænkningen.

Betænkningens vigtigste element er toldunionen mellem EU og Tyrkiet, men den behandler
også andre emner, f.eks. vejtransport, kvotaer og visa, som jeg som handelskommissær
helst ikke vil udtale mig om.

Jeg behøver ikke minde Parlamentet om, at Tyrkiet er en meget vigtig økonomisk og politisk
modstykke til EU. Tyrkiet er faktisk EU's syvendestørste handelspartner, og EU er Tyrkiets
største handelspartner. Desuden er Tyrkiet det eneste land med betydelig samhandel, som
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EU har en toldunion med. Herudover er Tyrkiet kandidatland. Alt dette er med til at skabe
et virkelig unikt bilateralt forhold.

Den juridiske ramme for handelsforbindelserne mellem EU og Tyrkiet er toldunionen.
Som det nævnes i betænkningen, har toldunionen været medvirkende til at udvikle vores
bilaterale samhandel til gavn for begge parter. Men der er fortsat en række vanskeligheder,
hvoraf mange skyldes, at Tyrkiet ikke har gennemført toldunionen ordentligt og fuldt ud,
hvilket forårsager store og voksende handelsproblemer, der er forblevet uløste gennem
mange år. I modsætning hertil har EU gennemført toldunionen fuldt ud.

For nogle år siden tilbød Kommissionen Tyrkiet muligheden for at udbygge toldunionen
og indgå yderligere aftaler, der bl.a. ville dække tjenesteydelser og offentlige indkøb, men
tilbuddet blev afvist af Tyrkiet.

Kommissionen er indstillet på at gøre det nødvendige for fortsat at udbygge de bilaterale
handelsforbindelser med Tyrkiet. Jeg er klar til sammen med Tyrkiet at gå videre med
overvejelserne om, hvordan vi kan tage hånd om Tyrkiets bekymringer om de
frihandelsaftaler, EU har indgået med tredjelande. På det tekniske plan gøres der en stor
indsats for at forsyne vores tyrkiske partnere med oplysninger om fremskridt i
forhandlingerne om handelsaftaler med andre lande. Vi har også inddraget en henvisning
til toldunionen mellem EU og Tyrkiet i de relevante konsekvensanalyser. Vi opfordrer med
jævne mellemrum Tyrkiet til, når det er belejligt, at informere os om deres følsomheder
og bekymringer. Desuden informerer vi vores partnere, som vi har frihandelsaftaler med,
om toldunionen mellem EU og Tyrkiet og insisterer på, at de også indgår frihandelsaftaler
med Tyrkiet. EU's frihandelspartneres tilsagn herom indgår normalt i den relevante aftale,
enten som en fuld artikel eller som en erklæring.

Det er sandt, at vi står over for problemer med visse medlemsstater, der er modvillige over
for at indføre denne sprogbrug i vores frihandelsaftaler. Det beklager jeg, men jeg kan
forsikre Dem om, at jeg vil fortsætte med at gøre mit bedste for at sørge for, at toldunionen
mellem EU og Tyrkiet fortsat vil være velfungerende.

Lad mig gøre det helt klart, at vi står over for nogen modstand og modvilje fra Tyrkiets
side i forhold til at gennemføre toldunionen fuldt ud. Betænkningen fremhæver tydeligt
de områder og foranstaltninger, som Tyrkiet har taget, der ikke er i overensstemmelse med
toldunionen. Jeg regner med, at betænkningen vil være med til at motivere Tyrkiet til at
tage de nødvendige positive skridt til overordnet at få toldunionen til at fungere bedre og
til at forhandle om yderligere aftaler, som ville styrke vores bilaterale handelsrelationer og
økonomiske relationer.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at oplyse Dem om, at jeg personligt er engageret
i at styrke handelsrelationerne mellem Tyrkiet og EU. I juni i år besøgte den tyrkiske
viceminister for udenrigshandel mig, og vi aftalte at holde kontakten med jævne mellemrum.
For nylig inviterede han mig til et møde i Ankara i de kommende måneder. Det er en
invitation, jeg vil takke ja til i håbet om, at vi kan opnå fremskridt i forhold til hurtigt, varigt
og på en venskabelig måde at få løst de fortsatte handelsproblemer.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær,
mine damer og herrer! Tyrkiet er en stærk handelspartner for EU og omvendt. Selv om
Tyrkiet i høj grad har diversificeret sin handel de seneste år, er vi, EU, fortsat Tyrkiets største
handelspartner. Men man kan altid forbedre allerede gode ting, og det er formålet med
denne betænkning.
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Derfor opfordrer vi Tyrkiet til at reducere sine høje toldsatser på f.eks. landbrugsprodukter
og til at fjerne de tilbageværende ikketoldmæssige barrierer for varers fri bevægelighed.
Forenkling af procedurerne og mindre bureaukrati ville også forbedre samhandelen. Det
er naturligvis også lykkedes Tyrkiet at opnå forbedringer i den senere tid, som kommissæren
nævnte. Ikke desto mindre ville mængden af udenlandske investeringer være større, hvis
det var muligt at forbedre lovene om intellektuel ejendom, og hvis Tyrkiet faktisk overholdt
bestemmelserne på dette område. Lovene er ikke blevet ordentligt gennemført i Tyrkiet.
Vi er også nødt til at opfordre Tyrkiet til fuldt ud at gennemføre tillægsprotokollen til
associeringsaftalen. Der er stadig barrierer for varers fri bevægelighed, som skal fjernes.

Hver gang vi drøfter Tyrkiet her i Parlamentet, herunder i Udvalget om International Handel,
bliver diskussionen tit meget følelsesladet. Derfor vil jeg især gerne takke ordføreren for,
at det med hans meget åbne og fortrinlige samarbejde med alle skyggeordførerne er lykkedes
at udarbejde denne tekst på en måde, der afspejler alles synspunkter, hvilket også tydeligt
fremgik af afstemningen i udvalget. Mange tak, hr. Kazak.

Francesca Balzani,    for S&D-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Der er
stærke handelsforbindelser mellem EU og Tyrkiet. Toldunionen har gjort det muligt for
mængden af samhandel mellem EU og Tyrkiet at nå en betydelig værdi på 100 mia. EUR
årligt.

Frem for alt betyder Tyrkiets geopolitiske situation, at landet er et vigtigt bindeled mellem
Middelhavsområdet, Mellemøsten, Asien og Kaukasus- og Sortehavsregionerne. Tyrkiet
er også et land, der adskiller sig fra Europa derved, at det har en fuldstændig anderledes
demografisk dynamik. Det er et ungt land og et land, som først tacklede krisen og de
udfordrende reformer, som denne dynamik krævede.

Så det er et komplementært land, fordi det er anderledes end EU på mange punkter, hvilket
skaber en høj grad af gensidigt potentiale. Det er det, vi må koncentrere os om. Vi må passe
på med ikke at spilde dette potentiale, men i stedet forvandle det til udbytterige investeringer.

Det er sandt, at EU er en vigtig handelspartner, men Tyrkiet vender sig i stigende grad mod
Rusland, Afrika og Mellemøsten. Desuden omfatter toldunionen fortsat ikke offentlige
indkøb og tjenesteydelser, og der er stadig betydelige hindringer for international samhandel.

Derfor må vi arbejde på at fjerne hindringerne for dette potentiale – og jeg mener, at den
betænkning, vi drøfter i dag, og som vi vil stemme om inden for de næste par dage, bevæger
sig i denne retning – for der er områder, hvor vi virkelig må få dette potentiale til at vokse,
f.eks. energi, miljø, tjenestenetværk og infrastruktur. Denne betænkning repræsenterer
derfor et vigtigt skridt, og jeg synes, hr. Kazaks arbejde fortjener støtte, og jeg vil gerne
takke ham for det.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Jeg glæder mig over hr. Kazaks betænkning, som dybest set fortæller os, at EU har
et glimrende instrument til rådighed til yderligere at udvikle sine forbindelser, herunder
de politiske forbindelser, med Tyrkiet, nemlig handelspolitikken.

Tyrkiets afgørende geostrategiske position i forhold til Middelhavet, Mellemøsten,
Centralasien og Kaukasus er allerede blevet nævnt. Den tyrkiske digter Nâzım Hikmet har
skrevet et digt, som lyder: "dette land med form som hovedet på en hoppe, der løber i fuld
galop fra det fjerne Asien og når helt ind i Middelhavsområdet". Vi ønsker, at den hoppe,
som Tyrkiet er, bliver omdrejningspunktet for forbindelserne med disse regioner, som
Tyrkiet er et af centrene for.
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Men hvis det skal blive virkelighed, skal de politiske forbindelser og handelsforbindelserne
med Armenien stabiliseres, spørgsmålet om Cypern skal afklares, og jeg vil fremhæve
punkt 11 i hr. Kazaks betænkning om ikraftsættelse og anvendelse af toldunionen i forhold
til den del af Cypern, der er besat af Tyrkiet. Så alt er ikke perfekt. Fru Balzani påpegede
også, at der er visse problemer, især inden for forfalskning, forsvar og beskyttelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder samt anvendelse af toldunionen i forhold til
servicesektoren og indkøb.

Jeg vil gerne takke hr. Kazak. Middelhavsområdet har kurs mod forandringer, og vi ønsker
at ændre det sammen med Tyrkiet, som i henhold til Den Internationale Valutafond
forventes at opleve vækst på hen ved 37 % fra nu til 2020, hvilket siger det hele.

Franziska Keller,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil også gerne gratulere
ordføreren med denne glimrende betænkning, som også viser, hvor vigtig en handelspartner
Tyrkiet er for EU og omvendt, og hvor vigtig toldunionen er.

Der er stadig masser af problemer, som vi er nødt til at gøre noget ved på begge sider, i
Tyrkiet og i EU. I Tyrkiet er der stort behov for bl.a. at styrke arbejdstageres rettigheder.
Men der er også problemer, som vi skal tage hånd om her i EU, f.eks. visumliberalisering.
Vi bør liberalisere visa, ikke kun for lastbilschauffører og forretningsfolk, men også for
studerende, turister og andre mennesker for at styrke samarbejdet ikke kun mellem stater,
men også mellem mennesker. Hvad angår frihandelsaftaler, må vi inddrage Tyrkiet fuldt
ud ved forhandlingsbordet, eftersom det også i høj grad påvirkes af frihandelsaftalerne.

Generelt bør vores forbindelser til Tyrkiet være styret af retfærdighed, herunder et meget
klart standpunkt om, at EU har tænkt sig at overholde sine løfter og vil hilse Tyrkiet
velkommen som medlem af EU, så snart Københavnskriterierne er opfyldt.

Kyriacos Triantaphyllides,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Hr. formand!
Folkeafstemningen om forfatningsreformen i Tyrkiet fik et positivt resultat, men det er
kun et lille skridt i retning mod udviklingen af universelle personlige og politiske friheder
og fagforeningsfrihed.

En del af kurderne og mange andre undlod at stemme eller stemte imod ved
folkeafstemningen, netop fordi de ønsker mere vidtrækkende forbedringer og selvindlysende
rettigheder. Det er beklageligt, at der stadig ikke findes nogen lovgivning i overensstemmelse
med Den Internationale Arbejdsorganisations standarder, som ville indføre fuld respekt
for fagforeningers rettigheder, kollektive overenskomstforhandlinger og strejkeretten.

Som politisk gruppe vil vi understrege, at fremskridt ikke alene kan måles ud fra et lands
handelsmæssige og økonomiske forbindelser. Vi hilser med tilfredshed, at Parlamentet
også har benyttet denne betænkning til at sende Tyrkiet et konsekvent budskab. Den
selektive anvendelse – eller rettere manglende anvendelse – af tillægsprotokollen til
associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet uden nogen alvorlige konsekvenser for
tiltrædelsesforhandlingerne er uacceptabel.

Så hvis Tyrkiet ønsker samhandel mellem det tyrkisk-cypriotiske samfund og EU i stedet
for at lede efter indirekte måder til at anerkende en enhed, som ifølge folkeretten og
FN-resolutioner er ulovlig, må det acceptere forslaget fra Republikken Cyperns præsident,
Demetris Christofias, om, at Famagusta skal returneres til sine legitime indbyggere via FN,
og at handelen i byens havn skal lægges ind under EU's auspicier.
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Dette forslag, som der ikke er nogen bagtanke med, kunne være med til i betydelig grad at
styrke det tyrkisk-cypriotiske samfunds økonomi og kunne samtidig blive startskuddet
for en mere omfattende indsats for at forsone øens to samfund.

William (The Earl of) Dartmouth,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Betænkningen
beskriver Tyrkiet som havende Europas sjettestørste økonomi. Men rent faktisk er det
landområde, der udgør Tyrkiet, på over 750 000 kvadratkilometer, hvoraf kun 3,5 % –
under 25 000 kvadratkilometer – ligger i Europa. Kun EU ville kategorisere Tyrkiet som
et europæisk land!

EU har haft denne toldunion med Tyrkiet siden 1995. Det er yderst usædvanligt. Faktisk
er Monaco og Andorra de eneste andre tilsvarende lande. Lad mig nævne en væsentlig
pointe. Toldunionens eksistens, for ikke at sige succes, gør tyrkisk medlemskab af EU, der
vil føre til fuld politisk union – med alle de vidtrækkende konsekvenser, det ville medføre
– helt og aldeles unødvendigt. Det er en ting, der vil blive diskuteret i Europa i et godt stykke
tid fremover.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Hr. formand! Vi drøfter betænkningen om frihandel
og økonomiske forbindelser med Tyrkiet. Siden oprettelsen af toldunionen med landet i
1996 har samhandelen mellem Tyrkiet og landene i Europa oplevet stærk vækst.

Det hollandske Frihedsparti (PVV) betragter frihandel som en ting, der skal hilses
velkommen, og vi støtter forslagene om at fjerne tekniske og bureaukratiske
handelshindringer. Frihandel er til gavn for alle, både Tyrkiet og landene i Europa. Samtidig
skal det stå klart, at samarbejdet med Tyrkiet skal begrænses til handelsforbindelserne. PVV
er imod landets tiltrædelse til EU. Europa kan lave forretninger med hele verden, med lande
som USA, Israel og Japan, men det betyder ikke, at disse lande også skal være medlemmer
af EU.

Frihandel med Tyrkiet må på ingen måde betragtes som et skridt på vejen til tyrkisk
medlemskab af EU. PVV har intet som helst imod, at Tyrkiet bliver handelspartner med
EU, men vi er kategorisk imod vidtrækkende europæisk integration og tyrkisk medlemskab
af EU.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Hr. formand! Som Parlamentets ordfører for Tyrkiet
vil jeg gerne gratulere betænkningens forfatter med forslagenes tydelighed. Jeg er enig med
ham i, at toldunionen har været til stor fordel for både tyrkiske og europæiske virksomheder.

Men som kommissæren også sagde, er toldunionen endnu ikke fuldført, og på en række
punkter er den langt fra perfekt. Mulighederne og udfordringerne for vores handelsrelationer
med Tyrkiet er tydelige. De tilbageværende tekniske handelshindringer må straks fjernes,
og det vil også åbne for yderligere harmonisering, hvis vi går videre med den gældende
fællesskabsret. Desuden er det særlig vigtigt, at vi tager kampen op mod forfalskede varer,
fordi det er en kæmpe torn i øjet på mange europæiske mærkevareproducenter, og
forfalskede varer, herunder legetøj, kan være direkte farlige, ikke mindst for tyrkiske borgere.

Der er en række ting, der skal siges om socialøkonomien, især i forhold til
fagforeningsrettigheder. Hvis vi ønsker denne socialøkonomi, er der i det mindste taget et
lille skridt fremad. I forhold til energi har vi fælles interesser, så dem bør vi fokusere på. Så
er der visumspørgsmålet. Alt for ofte har jeg set folk i Tyrkiet opleve vanskeligheder, fordi
de bliver behandlet anderledes, og jeg vil gerne henlede kommissærens opmærksomhed
på en anden sag.
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Det er fortsat altafgørende, at Tyrkiet fuldt ud gennemfører tillægsprotokollen til
associeringsaftalen. Ratificeringen af den ville fjerne enorme forhindringer for yderligere
handelsforbindelser, som både Tyrkiet og Europa kunne drage fordel af. Det er godt, at vi
nu har denne betænkning, og vi vil tage alle de politiske spørgsmål og svar op endnu en
gang i den kommende betænkning, der skal udarbejdes af Udenrigsudvalget.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først og
fremmest vil jeg gerne fremføre en generel bemærkning om betænkningen, som efter min
mening afspejler vores forhold til Tyrkiet. Selv om jeg må gratulere ordføreren og
skyggeordførerne med deres arbejde, vil jeg gerne sige, at den er tvetydig. Den afspejler
vores ubeslutsomhed i forhold til landet.

Efterhånden som ændringsforslagene et efter et blev vedtaget eller det modsatte i Udvalget
om International Handel, dukkede et underliggende, næsten underbevidst, spørgsmål igen
og igen op, et spørgsmål, som for størstedelens vedkommende ligger uden for rammerne
af de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet, nemlig om vi er for eller
imod landets tiltrædelse til EU.

De afspejler en form for tøven, som ikke er blevet erkendt: Skal Tyrkiet blot betragtes som
endnu et tredjeland, som vi godt kan udvikle handelsmæssige forbindelser med, eller som
en tiltrædelseskandidat, hvilket indebærer særlige forpligtelser, som begge parter må
opfylde?

Det er virkelig vanskeligt at sige i dag, om denne betænkning præcist afspejler realiteten i
vores forbindelser med landet, og især om det faktisk definerer en EU-strategi i den
forbindelse. Det afhænger af, på hvilken side af hegnet vi står. Ønsker vi blot et privilegeret
partnerskab, eller ønsker vi, at Tyrkiet faktisk skal tiltræde?

Jeg ønsker bare at advare mod de modstridende signaler, vi sender. Vi kan ikke fortsætte
en tvetydig tilgang til vores fælles skæbne og samtidig bekymre os over, at Tyrkiet lader til
at være ved at distancere sig fra EU. Et partnerskab kræver åbenhjertighed, men også tillid.
Det kræver åbenhjertighed, for Tyrkiet er faktisk stadig nødt til at yde en betydelig indsats
for at sikre gennemgribende reformer og opfylde sine forpligtelser. Men det kræver også
tillid, hvilket i sig selv forudsætter, at vi udsender opmuntrende og positive signaler.

Da tyrkerne stemte for at reformere deres forfatning for et par dage siden, gjorde de også,
hvad EU bad dem om, nemlig gradvist at tilpasse deres lovgivning til vores standarder, så
de kan blive en fuldgyldig medlemsstat. Der er stadig lang vej, og der skal gøres en stor
indsats, men lad os afholde os fra at skabe yderligere forhindringer og aflede vores
forbindelser fra målet, hvilket er medlemskab.

(Taleren accepterede et spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Hr. formand! Har taleren tænkt på, at
den ændrede forfatning, som han omtalte, også i væsentlig grad underminerer domstolenes
uafhængighed, og er det noget, han bifalder?

Kader Arif (S&D).   – (FR) Hr. formand! Jeg kan stadig kun se, at der kommer noget godt
ud af en reform som denne, som altid er meget kompleks. Signalet om, at hæren er mindre
magtfuld, og at demokratiet bevæger sig fremad, er for mig et vigtigt signal til EU.

Man kan altid kritisere og mene, at visse ting ikke er blevet gjort, men et fremskridt er stadig
et fremskridt. Jeg er ikke pessimist af natur, og jeg tror, at alle Tyrkiets handlinger peger i
den rigtige retning, og at landet udtrykker et ønske om tiltrædelse. Så lad os støtte det.
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Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Jeg vil gerne gratulere ordføreren, hr.
Kazak. Det er en fremragende betænkning, og i modsætning til den tidligere taler, hr. Arif,
mener jeg ikke, at den skal handle om alt mellem himmel og jord, for det er specifikt en
betænkning om handelsmæssige og økonomiske forbindelser. EU's problem er, at når der
bliver produceret en betænkning, nævner den alt muligt uden at sige noget om noget. Her
udstikkes de emner, der er relevante for betænkningen, tydeligt, og det vil jeg takke hr.
Kazak for.

Toldunionen, der blev indført i 1996 mellem EU og Tyrkiet, har forankret Tyrkiet til de
europæiske markeder, og landet er en vigtig handelspartner for alle europæiske lande og
for EU. Ikke desto mindre er det beklageligt, at toldunionen stadig lader til at være plaget
af alle mulige problemer. De tyrkiske myndigheder forlanger tit tilladelser til og licenser
for importerede varer, hvilket er i modstrid med aftalen. Vi ved naturligvis, at EU-lande
også gør sig skyldige i det. Der er brug for handling fra begge parters side for at løse
problemet.

Her nævnede ordføreren forfalskede produkter. Det vil kræve meget mere arbejde. Tyrkiets
store problem er naturligvis den grå økonomi. Den har en værdi af op til 50-70 % af landets
samlede økonomi, og det har naturligvis konsekvenser for handelen og økonomien, og
det er noget, som Tyrkiet skal arbejde med.

I fremtiden må de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem Tyrkiet og EU
have særlig opmærksomhed, og toldunionen skal gøres brugbar på alle planer. Tyrkiet har
brug for EU, men EU har også brug for Tyrkiet.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil også gerne gratulere hr. Kazak med hans
objektive betænkning. Men tillad mig alligevel at fremføre to realistiske bemærkninger.

Den første vedrører punkt 26 om energiforsyning. Jeg mener, at både Kommissionen og
Parlamentet har overvurderet vigtigheden af Tyrkiet i energisektoren. Tyrkiet producerer
ikke energi. Tyrkiet er en enestående kanal for energinetværk. Det løser ikke nogen konkrete
problemer for os. Der er andre netværk, som der kan transporteres energi igennem.

Vi må være realistiske, og vi må indse, at i energisektoren er alt det, vi diskuterer (Nabucco
osv.), rene skrivebordsaktiviteter, for landet selv kan ikke forsyne os med energi. Tværtimod
er det et land med en hel del industri, der behøver energi, og det er i det lys, vi skal betragte
det.

Det andet punkt, jeg gerne vil kommentere, vedrører samhandel. Vi kan ikke tale om at
åbne for handel med Tyrkiet, når markedet for plagierede europæiske varer boomer i landet.
Uanset hvor man tager hen, kan man se plagiater, meget gode plagiater, ganske vist, af
europæiske varer i butiksvinduer, på udendørs markeder og i de tyrkiske basarer. Desuden
er Tyrkiet indførselsland for plagiater fra Fjernøsten. Medmindre vi løser vores
handelsproblemer med Tyrkiet, problemer, som skader det europæiske marked, vil vi ikke
kunne nå videre på andre områder, der er oppe til diskussion.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Hr. formand! Vi anerkender vigtigheden af
handelsforbindelserne mellem EU og Tyrkiet. Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) har bevaret sin ansvarlige holdning og er dermed så vidt muligt med til at
skabe balance i den oprindelige udformning af den betænkning, vi drøfter.
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Vi opfordrer Tyrkiet til i fuldt omfang og øjeblikkeligt at overholde alle sine forpligtelser
i henhold til protokollen på ikkediskriminerende vis og minder om, at manglende opfyldelse
af disse forpligtelser kan få alvorlige konsekvenser for forhandlingsprocessen.

Jeg vil gerne tilslutte mig hr. Rinaldi og fru Tzavela, som fremhæver, at Tyrkiet er en af de
førende producenter af plagierede varer, der beslaglægges i EU – jeg gentager, et af de
førende lande – og at det ikke på effektiv vis anvender reglerne for beskyttelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU's foranstaltninger udadtil, herunder den fælles handelspolitik, har til hensigt at beskytte
demokratiske principper og respekt for principperne i FN's pagt og folkeretten og at opbygge
partnerskaber med tredjelande, som deler disse værdier.

Dette grundlæggende princip i Lissabontraktaten må overholdes til punkt og prikke. Vi
må altid huske, at EU ikke forhandler med Tyrkiet. Tyrkiet forhandler om tiltrædelse med
EU. Det er op til Tyrkiet at tilpasse sig. Quod erat demonstrandum.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Hr. formand! Tyrkiet er EU's syvendestørste
handelspartner og det eneste kandidatland, der drager fordel af en toldunion med EU.

Som følge deraf består der et særligt forhold mellem Tyrkiet og EU, hvor samhandel og
økonomisk interaktion spiller en vigtig rolle. På den baggrund må begge partnere arbejde
sammen om at tilpasse deres handelspolitikker, især i forhold til at underskrive
frihandelsaftaler med tredjelande.

Toldunionen skal også styrkes ved at inddrage landbrugsprodukter, tjenesteydelser og
offentlige indkøb i aftalen samt ved at løse visumspørgsmålet for tyrkiske forretningsfolk,
der ønsker indrejse i EU.

I en tid, hvor følgerne af den økonomiske krise stadig kan mærkes, gør det tættere
samarbejde mellem de to regionale magter på økonomisk og handelsmæssigt plan så meget
mere nødvendigt. EU må sende Tyrkiet et tydeligere signal, så det er i stand til at videregive
Europas grundlæggende værdier til landet.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! Tyrkiet er et land, der har forhandlet om
tiltrædelse til EU i lang tid. Forhandlingerne har været langvarige og komplicerede, til dels
fordi Tyrkiets kulturelle traditioner bestemt ligger meget langt fra vore dages Europas
civiliserede værdier.

Et ordentligt handelspartnerskab kan hjælpe udviklingen af samarbejde på vej på områder,
hvor tyrkiske borgere og det tyrkiske samfund har ting til fælles med europæere, og dermed
skabe arbejds- eller handelsforbindelser til fælles gavn. På grundlag af sådanne gode forhold
er det dermed muligt at udvikle bedre interpersonelle relationer og at opbygge gensidig
tillid. Det er derfor nødvendigt at tale åbent med vores tyrkiske venner om alle spørgsmål,
der bekymrer os europæere som Tyrkiets naboer og handelspartnere. Vi må f.eks. i
utvetydige vendinger forklare dem, at enhver, der markedsfører forfalskede varer, er en
gemen tyv, som på primitiv vis udnytter ejerne af ophavsrettigheder, patenter eller andre
intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er også nødvendigt at forklare dem, at der i en
toldunion ikke er plads til påskud eller til oprettelse af nogen form for tekniske
handelshindringer eller toldbarrierer rettet mod en handelspartner. Derfor er jeg overbevist
om, at der i disse handelsmæssige spørgsmål også stadig er behov for tålmodigt at tilskynde
vores tyrkiske venner til at opføre sig civiliseret og ordentligt.
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Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke
ordføreren, hr. Kazak, for hans gode intentioner og bestræbelser på at skrive en objektiv
betænkning om handelsforbindelserne med Tyrkiet. Betænkningen behandler de mest
kontroversielle emner i forhold til de negative aspekter af de bilaterale relationer, og derfor
mener jeg, at betænkningen har værdi.

Det vigtigste er at sikre, at Tyrkiet fortsætter med at tilpasse sin økonomiske lovgivning til
EU's standarder. Praksisser som en prispræference på 15 % til indenlandske budgivere ved
offentlige udbud udgør en forskelsbehandling rettet mod udenlandske investorer.
Komplicerede procedurer og formaliteter, hindringer for fri bevægelighed for varer eller
toldskranker og vedvarende forsinkelser af gennemførelsen af tillægsprotokollen bremser
dialogen. Kun fuld gennemførelse af alle de vedtagne aftaler vil fremme udviklingen af
positive handelsrelationer og processen hen imod at blive medlem af EU. Jeg forventer, at
det vil lykkes for Tyrkiet, og jeg ønsker landet held og lykke med gennemførelsen af
yderligere reformer.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Økonomisk set er det
godt for Europa at uddybe sine handelsmæssige forbindelser med hurtigt voksende
nabolande. Imidlertid har EU altid, i det mindste teoretisk, ført en handelspolitik med
tredjelande, der tager hensyn til sociale og humanitære aspekter.

Vi har derfor brug for, at disse bestemmelser bliver gennemført for Tyrkiet, et land, som
er ved at blive mere islamisk igen, hvor kvinders vilkår bliver gradvist værre, idet over 1 500
kvinder blev dræbt under vold i hjemmet i 2009, og hvor kristne lever i frygt for angreb
af islamiske ekstremister. Tænk bare på det brutale mord på Monsignor Padovese

I betænkningen opfordrer Parlamentet Tyrkiet til at gå i spidsen for at fremme en åben og
retfærdig handel. En sag er klar. Vi skal være bekymrede over den ledende politiske rolle,
som Tyrkiet søger at skabe sig i den arabiske verden og over det venskab, Tyrkiet dyrker
med Iran og terrorgrupper som Hamas.

Men hvis der skal være en handelspolitik, så lad det være sådan. Det må dog ikke blive til
en trojansk hest, der baner vejen for Tyrkiets optagelse i EU.

Elisabeth Köstinger (PPE).    – (DE) Hr. formand! EU og Tyrkiet har meget gode
økonomiske forbindelser, og det er naturligvis vigtigt at videreudvikle handelen med Tyrkiet
og således skabe bæredygtig økonomisk vækst for EU på den ene side og for Tyrkiet på
den anden. På den baggrund ser jeg positivt på initiativbetænkningen om den aktuelle
udvikling i handelsforbindelserne, selv om udviklingstendenserne ikke er entydigt positive.
I den forbindelse vil jeg gerne nævne områder som bekæmpelse af forfalskning,
importrestriktioner på lægemidler, men også uoverensstemmelser inden for offentlige
indkøb, som vi er nødt til at se kritisk på.

Imidlertid vil jeg især gerne nævne de protektionistiske foranstaltninger, Tyrkiet har truffet
i forbindelse med handel med landbrugsprodukter, der strider imod bestemmelserne om
toldunionen. I landbrugssektoren har Tyrkiet et beskæftigelsesniveau på over 26 %. Det
er derfor forståeligt, at der lægges særlig vægt på landbrugssektoren og de landbrugere,
den beskæftiger. Det må under ingen omstændigheder være til skade for europæiske
landbrugsbedrifter eller være i strid med retningslinjerne for toldunionen. Eksisterende
barrierer og protektionistiske foranstaltninger i Tyrkiet skal fjernes så hurtigt som muligt
inden for rammerne af de eksisterende aftaler. Eksport af landbrugsprodukter af høj kvalitet
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fra EU må ikke forhindres af uretfærdige handelshindringer. Det er vigtigt at gøre det helt
klart i denne sammenhæng.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Hr. formand! Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet
går næsten 50 år tilbage, og der har været mange op- og nedture med perioder med både
tæt samarbejde og med krise. I over 10 år har Tyrkiet og EU været forbundet i en toldunion,
der danner grundlag for samhandel og økonomisk samarbejde, og som ifølge hr. Kazaks
betænkning stadig mangler at blive fuldt gennemført. Der er hindringer på begge sider, og
vi må opfordre både Tyrkiet og medlemsstaterne til at fjerne disse hindringer.

Tyrkiet er langsomt ved at blive hovedaktøren i det, vi betragter som en nøgleregion, og
uden Tyrkiet vil bestræbelser på at diversificere gaskilder eller -forsyninger eller på at opnå
stabilitet i Mellemøsten aldrig bære frugt. Et tæt samarbejde med Tyrkiet vil blive stadig
vigtigere for os. Kina har en voksende interesse i Tyrkiets rolle som porten til Mellemøsten
og Kaukasus. Hvis vi ikke overvinder hindringerne for samhandelsforbindelser, kan vi
stadig miste Tyrkiet, ligesom vi mistede Afrika.

Vi kan langsomt se tegn på, at folk er ved at blive trætte af den gentagne udsættelse af
beslutningen om Tyrkiets tiltrædelse og af tvetydige udtalelser. Det tyrkiske samfund er
ved at miste interessen for at tilslutte sig EU, som det fremgår af de seneste meningsmålinger.
En fuld toldunion kunne blive et værktøj til at etablere tættere forbindelser og ville skabe
stærke handelsmæssige og økonomisk bånd, især i lyset af vanskeligheden med at definere
en præcis tidsramme for Tyrkiets tiltrædelse af EU.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Hr. formand! EU's handelsmæssige og økonomiske
forbindelse med Tyrkiet har også politisk betydning. Men til trods for erkendelsen af det
finder EU det stadig vanskeligere at undgå at give indtryk af, at det leger "hvem blinker
først" med Tyrkiet. EU har ikke viljen til at betale prisen for at afbryde
tiltrædelsesforhandlingerne, men forventer, at tyrkerne gør det, udmattede af
forhandlingernes længde og kompleksitet.

Den gode nyhed er, at tyrkerne ifølge de seneste oplysninger er stadig mere utilfredse med
EU, og til trods for sidstnævntes førende position som Tyrkiets vigtigste økonomiske
partner er andre partnere som Rusland, Kina, De Forenede Arabiske Emirater, USA og Iran
hurtigt ved at komme med. Derfor bør succes i vores handelsrelationer med Tyrkiet ikke
skjule behovet for, at vi endelig beslutter os for, om vi skal acceptere Tyrkiet i EU eller ej i
betragtning af, hvordan den beslutning vil påvirke EU's internationale position.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi kan bestemt ikke gå
ind for en foranstaltning, der yderligere liberaliserer handelen mellem Den Europæiske
Union og Tyrkiet, især i landbrugssektoren.

Derovre er arbejdskraftomkostningerne meget lavere end vores, så en åbning af vores
grænser for deres varer vil skade europæiske virksomheder, hvilket vil betyde illoyal
konkurrence. Idéen om, at man fremmer Tyrkiets indtræden i EU og derfor forenkler
handelen, er forkert.

Vi mener, at deres politiske, administrative og sociale system er for langt væk fra vores
eget. Når det gælder religionsfrihed, er vi også lysår fra hinanden. I Tyrkiet er man anderledes,
hvis man er kristen. Religiøs intolerance, som findes både i hovedstaden og de store byer,
er ved at blive almindelig i forstæder og landdistrikter. Derfor nægter vi at stille vores
virksomheder dårligere ved at forære Tyrkiet forenklede handelsvilkår med vores lande.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Når vi her i Parlamentet taler om bæredygtige
handelsforbindelser og forbedring af toldunionen med Tyrkiet, skal det naturligvis ses som
led i landets konvergensproces med EU og også som led i den proces, der ifølge brede
kredse i Parlamentet skal føre til Tyrkiets tiltrædelse af EU. Vi ved også, at de, der er kritiske
over for denne tiltrædelse, altid taler om et privilegeret partnerskab, som skal være et
alternativ til tiltrædelsen, og jeg må sige, at Tyrkiet i al væsentlighed allerede har sådan et
privilegeret partnerskab gennem en eksisterende toldunion, som det naturligvis også vil
skulle gøre sig fortjent til på andre – politiske – niveauer. Hvis vi ser på den modstand, vi
stadig oplever fra Tyrkiet med hensyn til at anerkende det armenske folkemord, hvis vi ser
på, at Tyrkiet stadig ikke er villig til at løse Cypernspørgsmålet af hensyn til Europa, og
hvis vi ser på, at den kurdiske befolkning stadig bliver udsat for forskelsbehandling, vil vi
forstå, at en forbedring af handelsforbindelserne alene ikke vil være nok til at gøre Tyrkiet
europæisk.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at hilse det positive
resultat af folkeafstemningen om forfatningen den 12. september velkommen. Det
fremhæver den tyrkiske befolknings ønske om demokrati, som er den eneste acceptable
mulighed i Europa.

Indholdet af denne betænkning bekræfter atter behovet for at harmonisere Tyrkiets og
EU's handelspolitikker. Det ville støtte Tyrkiet på dets vej mod EU at gennemføre effektive
foranstaltninger med det formål at fjerne de resterende tekniske barrierer under toldunionen.
Dette land har vist et enormt genopretningspotentiale i forbindelse med den økonomiske
krise. Mens den globale efterspørgsel er faldet, er landets handelsvolumen fordoblet, og
dets økonomiske vækstrate anslås til 7 % i de kommende år.

Jeg må understrege, at forbindelserne mellem Rumænien og Tyrkiet er blevet udvidet
betydeligt i de seneste år. De to lande er de største handelspartnere i Balkanregionen med
en årlig handelsvolumen på over 7 mia. USD. Tyrkiet har også en nøglerolle med
gennemførelsen af udviklingsprojekter inden for energiinfrastruktur i EU som helhed,
f.eks. Nabucco.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Hr. formand! Tyrkiet har haft gavn af sin
langvarige toldunion med EU. Men hvis en toldunion skal blive endnu mere funktionsdygtig,
skal der omgående gøres noget ved talrige udestående spørgsmål.

Tyrkiet skal gøre mere for at tilpasse sine handelspolitikker og regionale handel. Det skal
bekæmpe bureaukrati, kopivarer og krænkelser af fagforeningers og mindretals
menneskerettigheder, det skal gøre noget ved kvinders lave erhvervsfrekvens og fremme
unges beskæftigelse.

Vigtigere er det dog, at det skal gennemføre tillægsprotokollen til associeringsaftalen fuldt
ud, hæve embargoen mod cypriotiske skibe og fly, anerkende Republikken Cypern,
harmonisere sin lovgivning med gældende fællesskabsret og overholde ILO-konventionerne
om fagforeninger, strejkeretten og retten til kollektive overenskomster.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Hr. formand! Også jeg vil gerne rose hr. Kazak
for hans vældig gode og objektive betænkning.

Handelsforbindelserne mellem EU og Tyrkiet er særdeles vigtige, og vi skal derfor tage fat
på dem med stor forsigtighed. Vi skal imidlertid også fremhæve de punkter, der skal
forbedres.
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Jeg vil gerne omtale to af disse punkter. Vi har set på spørgsmålet om, hvorvidt Tyrkiet er
et europæisk land eller ej, og debatten herom fortsætter Vi ønsker helt klart, at Tyrkiet skal
være et europæisk land, således at det på et eller andet tidspunkt kan blive medlem af den
europæiske familie. Men når det gælder forfalskede varer, efterligninger og manglende
beskyttelse af intellektuel ejendomsret, er Tyrkiet bestemt mere et asiatisk end et europæisk
land.

Det andet, jeg ønsker at kommentere, vedrører toldunionen. Toldunionen er kernen i de
europæiske bestræbelser, i bestræbelserne på at opnå europæisk enhed. Det er utænkeligt,
at et kandidatland ikke fuldt ud anvender en toldunion, og at der er en medlemsstat, Tyrkiet
nægter at være i toldunion med, som det har gjort med hensyn til Republikken Cypern.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
Næstformand

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Det fremgår klart af det,
der er blevet sagt, at der er stor enighed om denne betænkning. Jeg vil blot sige et par ord
om følgende emner: Tyrkiets problemer med at indgå frihandelsaftaler med EU's partnere,
visumspørgsmålet og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR).

For at tage det sidste først så er håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og
forfalskning blevet nævnt gentagne gange under forhandlingen. Jeg er også bekymret, og
Kommissionen vil fortsat presse på vedrørende disse spørgsmål. Efter over to års gentagne
anmodninger accepterede Tyrkiet endelig for nylig at nedsætte en arbejdsgruppe med
henblik på at drøfte IPR-spørgsmål. Det er et positivt første skridt, og jeg håber, at
arbejdsgruppen vil bidrage til at gøre fremskridt med disse vigtige emner.

For det andet og med hensyn til de problemer, Tyrkiet har med at indgå frihandelsaftaler,
har Tyrkiet i årevis sagt, at det har negative virkninger for landet, at det har vanskeligheder
med at indgå frihandelsaftaler med nogle af EU's frihandelspartnere. Det bør imidlertid
understreges, at antallet af kritiske vanskeligheder med frihandelsaftaler er meget begrænset.
Til trods for gentagne anmodninger fra Kommissionens tjenestegrene har Tyrkiet desuden
undladt at fremsende relevante oplysninger, der beviser de påståede negative virkninger
for den tyrkiske økonomi.

Endvidere skal det bemærkes, at Kommissionen fuldt ud har overholdt toldunionsaftalen
og endda allerede er gået ud over sine forpligtelser ved at hjælpe Tyrkiet i gang med
frihandelsaftaleforhandlingerne med sine frihandelspartnere. Vi er rede til sammen med
Tyrkiet yderligere at overveje, hvordan de tyrkiske bekymringer i den forbindelse kan
tackles. Hvorvidt det ville indebære, at den tyrkiske regering skulle inviteres med til
forhandlingsbordet, når Europa-Kommissionen forhandler frihandelsaftaler med tredjelande,
er naturligvis en helt anden sag.

Hvad visumspørgsmålene angår, er de ikke dækket af toldunionen. Kommissionen overvejer,
hvordan der kan indledes en proces til yderligere forenkling af mobiliteten for mennesker
mellem EU og Tyrkiet, især ved en hurtig gennemførelse af den nye EU-visumkodeks, der
skal sikre praktiske forbedringer for tyrkiske visumansøgere. Kommissionen vil også
understrege, at den er forpligtet til at indlede en dialog, der kan føre til yderligere forbedring
af mobiliteten, når Rådet har givet grønt lys hertil. Imidlertid er det et krav, at
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet er på plads først.
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Metin Kazak,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle kolleger,
skyggeordførere og kommissær De Gucht for de særdeles positive anbefalinger og
synspunkter, der har fremmet forhandlingen om betænkningen om økonomiske og
handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet.

.

På grundlag af drøftelserne mener jeg, vi kan konkludere, at forbindelserne mellem Tyrkiet
og EU virkelig er vigtige for begge sider, og at der ikke er nogen tvivl om, at det er nødvendigt
at bygge på disse. Med hensyn til det spørgsmål nogle kolleger fremsatte om, hvorvidt disse
forbindelser er knyttet til Tyrkiets medlemskab af EU på sigt, er min holdning den, at jo
dybere og mere vellykkede de økonomiske og handelsmæssige forbindelser udvikler sig,
jo bedre vil Tyrkiets medlemskabsforhandlinger skride frem.

Tyrkiet og EU har klart meget mere arbejde foran sig, før bestemmelserne i toldunionen
er blevet fuldt gennemført og bliver anvendt, men her mener jeg, at hovedkravet er lige
dele god vilje og ærlighed, både hos EU og hos Tyrkiet.

Jeg vil gerne endnu en gang takke alle, der har bidraget til denne diskussion, og jeg mener,
at de spørgsmål, som er blevet rejst, vil blive overvejet grundigt af udvalget, og at de vil
sætte skub i alle udestående spørgsmål og give dem en ny dimension og en ny ånd i det
rådgivende organ om toldunionen, så deres beslutning kan blive klar i den nærmeste
fremtid.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen, tirsdag den 21. september kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bakker kraftigt op om økonomiske og
handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet. Det vil være til stor gavn for begge parter at
fremme EU og Tyrkiets indbyrdes forbindelser gennem styrkede handelsmæssige og
økonomiske bånd. Der er sat fokus på den alvorlige ungdomsarbejdsløshedskrise i Tyrkiet.
Fjernelsen af unødvendige handelsbarrierer og besværlige procedurer vil føre til øget
samhandel, hvilket igen vil have en positiv indvirkning på beskæftigelsesniveauerne. De
bestræbelser, der er gjort på at fuldføre toldunionen, bør støttes, og især uddybningen, så
unionen også omfatter landbrugsprodukter. En sådan udvikling vil være et tegn på Tyrkiets
ønske om at fuldføre de nødvendige reformer. I beslutningen opfordres der også til
foranstaltninger, som kan tilføre et element af positiv dynamik i relationerne mellem EU
og Tyrkiet.

20. EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Esther de Lange for Udvalget
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om gennemførelsen af EU-lovgivning om
bevarelse af biodiversitet [2009/2108(INI)] (A7-0241/2010).

Esther de Lange,    ordfører. – (NL) Hr. formand! Gennem denne initiativbetænkning slår
Europa-Parlamentet alarm om vores biodiversitet, dvs. vores artsrigdom og vores
økosystemer. Artsudryddelsesraten er højere end nogensinde før. 30 % af padderne, over
40 % af pattedyrene, fuglene, sommerfuglene, og krybdyrene og selv over 50 % af
ferskvandsfiskene er udryddelsestruede. Det er naturligvis uacceptabelt, og ikke kun ud fra
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en rent biologisk eller økologisk synsvinkel. Som jeg ser det, har vi også en moralsk pligt
til at efterlade jorden i en sådan tilstand, at vores børn og også børnebørn stadig vil kunne
nyde den.

Endelig er det også i vores økonomiske interesse at investere i biodiversitet. Sunde
økosystemer binder CO2, skaber rent vand og sikrer bedre høst og flere råmaterialer, bl.a.
Forringelsen af disse økosystemer koster os 50 mia. EUR om året på verdensplan, og den
regning kommer kun til at stige. Vi, dvs. EU og medlemsstaterne, har fejlet på det sørgeligste
på dette område. Vores mål om at standse nedgangen i biodiversiteten inden 2010 er langt
fra nået.

Det centrale spørgsmål er derfor nu, hvordan vi sikrer, at vi faktisk når det nye mål, vi har
sat os for 2020. For det første er det naturligvis et spørgsmål om politisk vilje, men min
betænkning indeholder også en række specifikke forslag. F.eks. skal der sættes en stopper
for den snæversynede holdning. Naturpolitik og -budgetter er stadig for isolerede fra
hinanden. Det må ændres til fordel for en mere integrerende tilgang. Biodiversitet bør indgå
ikke blot i europæisk naturpolitik, men også i andre politikker såsom fiskeri, landbrug og
regionalpolitik. De første skridt er taget i denne retning, ved jeg, men vi har brug for at gå
længere. Reformen af den fælles landbrugspolitik giver f.eks. muligheder i den forbindelse
ved at sikre godtgørelse for sociale tjenesteydelser eller godtgørelse til landbrugere for
bæredygtig produktion i eller nær naturreservater.

Min anden pointe er, at vi har brug for at skabe win-win-situationer, hvor økonomi og
økologi kan gå hånd i hånd. Det giver også muligheder for grønne job i Europa.

En anden ting er, at vi bør sikre bedre samarbejde mellem Natura 2000-områder og bedre
indbyrdes forbindelse mellem dem. Der mangler for det meste en grænseoverskridende
tilgang på nuværende tidspunkt, selv om dyr og planter ikke på nogen måde tager hensyn
til nationale grænser. Endvidere opfordrer vi Kommissionen til at udvise mere lederskab
og skabe mere klarhed. Når alt kommer til alt, er forskellene mellem medlemsstaterne med
hensyn til gennemførelse af Natura 2000 f.eks. meget store.

Alt i alt støtter vi Europa-Kommissionens forslag og ambition, når det gælder om at standse
forringelsen af biodiversiteten inden 2020. Det er faktisk den absolut mindste ambition.
Dog bør vores ambition også omfatte genoprettelse af biodiversitet. Endvidere er det
naturligvis nødvendigt at øge opmærksomheden om biodiversitet på internationalt plan.
Med henblik herpå må EU tale højt og tydeligt og med én stemme på konferencen i Nagoya
i næste måned.

Når der skal laves nye planer, er konsekvensundersøgelser meget vigtige både med hensyn
til økologiske og socioøkonomiske virkninger – og ikke som en forhalingstaktik, ikke som
en undskyldning, men for at skabe klarhed.

Endelig opfordrer vi også til, at Europa-Kommissionen kommer med en ny politik, f.eks.
vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter. Hvis man vil beskytte én art, kan det nemlig
kræve aktiv forvaltning af en anden. Uden en indsats for at få styr på det grå egern er der
ikke mange udsigter for det oprindelige røde egern i Det Forenede Kongerige. Udsættelsen
af i tusindvis af vilde hamstere i den sydlige del af Limburg har også vist sig ret virkningsløs,
når en enkelt ræv kan spise 300 om året. Kort sagt er det ambition og realisme, der forventes
af os i de næste par år.

Jeg vil gerne slutte af med at takke skyggeordførerne for det konstruktive samarbejde, der
har resulteret i den enstemmige vedtagelse af denne betænkning i Udvalget om Miljø,
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Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, og også takke kommissær Potočnik, som ikke kan
være til stede her i dag, da han er i New York i forbindelse med biodiversitet. Jeg har dog
tillid til, at kommissær De Gucht, der endda har kunnet lytte til dette indlæg på sit
modersmål, loyalt vil gentage den for sin kollega.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer!
Mens vi taler, er kommissær Potočnik i New York til FN's drøftelser om det internationale
biodiversitetsår, så jeg er sikker på, at De vil forstå, at han ikke kan være her personligt i
dag.

Det er derfor faldet i min lod på Kommissionens vegne at takke fru de Lange for
udarbejdelsen af denne meget rettidige betænkning om beskyttelse af biodiversiteten og
gennemførelse af EU's naturlovgivning. Jeg vil gerne understrege ordet "rettidig", da EU nu
står ved en politisk korsvej vedrørende sin politik om biodiversitet og naturbeskyttelse.

Kommissionen deler parlamentsmedlemmernes stærke foruroligelse over den ekstremt
høje hastighed, hvormed der sker menneskebestemt tab af biodiversitet. Kommissionen
er klar over, og alarmeret over, den enorme nedbrydelse af de økosystemtjenester, som
biodiversiteten skaber, og som vi alle er afhængige af for at overleve.

Siden 2010-målet blev vedtaget, har vi i EU gennemført en række ting, vi kan være stolte
af. EU's Natura 2000-netværk af beskyttede områder er blevet udvidet, så det dækker næsten
20 % af EU's område, og det bliver stadig udvidet både til lands og til søs. Alligevel er det
imidlertid ikke lykkedes os at nå vores tidligere EU-mål om at standse tabet af biodiversitet
inden 2010. Til trods for denne fiasko og til trods for de vanskelige drøftelser om en hidtil
uset økonomisk krise i Europa godkendte Det Europæiske Råd i foråret en ny strategi og
et nyt mål for biodiversitet.

Vores nye mål afspejler et højt ambitionsniveau. Det opfordrer EU til at halvere tabet af
biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester inden 2020 og genoprette dem, hvor
det kan lade sig gøre, samtidig med at EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet
på verdensplan intensiveres. I sin tale om Unionens tilstand bekendte kommissionsformand
Barroso sig for nylig til denne vej, som er en sag, han tillægger den allerstørste betydning,
og som skal klares hurtigst muligt.

Vi ved, hvad de vigtigste udfordringer for at opfylde målene har været. Et af de centrale
problemer er selve biodiversitetspolitikkens art. Biodiversitet er kompleks og tværgående.
Ejerskabet til problemet er vidtrækkende, og det har været et handicap, fordi det i sidste
ende kan koges ned til det sædvanlige problem, at når alle er skyldige, er det ingens skyld.

Det er metamorfosernes tid i EU, og mange politikker, der har en meget betydelig
indvirkning på biodiversiteten, er ved at blive revideret. Det er tilfældet med den fælles
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik og samhørighedspolitikken. Vi er således ved en
meget vigtig skillevej, hvor vi kan følge den rigtige vej ved fuldstændig at integrere
biodiversitet i de pågældende politikker og "komme sikkert hjem", eller tage den forkerte
vej og aldrig nå frem til vores bestemmelsessted – det aftalte 2020-mål – og stå over for et
uafvendeligt biodiversitetstab og potentielt katastrofale konsekvenser.

Der siges meget i beslutningen om de meget bekymrende tendenser til tab af biodiversitet
i Europa og globalt, det enorme pres, der udøves på arter og økosystemer, de mulige
løsninger, værdien af økosystemtjenester og deres meget stærke forbindelser til
årtusindudviklingsmålene og bekæmpelsen af klimaforandringen.
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Vi har en enorm opgave foran os med at bevare livet på vores klode, men vi skal ikke miste
modet over udfordringens enorme omfang. Kommissionen har bestemt ikke mistet modet,
og vil udvikle en ny EU-strategi for at opfylde 2020-biodiversitetsmålet.

Kommissionen arbejder også på en meddelelse om finansiering af Natura 2000-netværket
for beskyttede områder. En bedre udnyttelse af tilgængelige midler vil afgjort skabe større
biodiversitets- og naturbevarelsesfordele.

Vi er helt enige i, at der i betænkningen lægges meget stærk vægt på det afgørende behov
for en fuldstændig gennemførelse af naturlovgivningen, idet vi ellers aldrig vil kunne
opfylde vores nye mål.

Vi ser frem til drøftelserne med medlemmerne af Parlamentet med henblik på at samarbejde
om at forme den pakke af foranstaltninger, der vil gøre det muligt for os at nå vores nye
biodiversitetsmål. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose fru de Langes betænkning,
der er et meget værdifuldt bidrag til denne forhandling.

Isabella Lövin,    ordfører for udtalelsen fra Fiskeriudvalget. – (SV) Hr. formand! Tak til
fru de Lange for hendes arbejde med denne betænkning. Jeg er meget glad for, at
Fiskeriudvalget støtter et synspunkt, som understreger den enorme betydning, der ligger
i at have overensstemmelse mellem vores forskellige politikområder. 70-90 % af alle store
rovfisk i verdenshavene vil være blevet overfisket inden for 50 år, og det er noget, som EU
virkelig skal tage meget alvorligt, da det vil hæmme modstandskraften i økosystemerne i
vores have, som vi i øjeblikket har så desperat brug for til at absorbere kuldioxid, og som
således skal indgå i vores løsning til forebyggelse af klimaforandringer.

EU må gå forrest i dette spørgsmål i Nagoya til efteråret, og også når det gælder reformen
af den fælles fiskeripoliti. Fiskeriudvalget er meget glad for at fremhæve behovet for fysisk
planlægning af havområder og for en integreret havpolitik. Vi kan ikke længere tillade, at
de forskellige sektorer arbejder uafhængigt, som om naturen ikke hang sammen, og de
mål, vi har sat for at dæmme op for biodiversitetstabet, er noget, vi må tage alvorligt, også
i vores fiskeripolitik.

Richard Seeber,    for PPE-Gruppen  .  – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske fru de Lange
med hendes fortrinlige betænkning og også skyggeordførerne med deres fortræffelige
samarbejde. Tal og fakta er på bordet. De er indeholdt i betænkningen, og det er klart, at
vi har en moralsk forpligtelse til at bevare biodiversiteten, men vi har også en miljømæssig
og økonomisk forpligtelse.

Det ville være tåbeligt af os ikke få mere succes med det i fremtiden. Jeg kan kun se ét
problem her, og det er borgernes accept. Når vi taler om Natura 2000-netværket især, kan
vi se, at vi i nogle stater har haft stor succes med at oprette og gennemføre disse netværk,
men mindre i andre stater. Kommissionen burde virkelig være mere opmærksom på at
sikre, at de samme standarder – også i dette tilfælde – bliver anvendt alle steder. Mange
borgere har ikke noget imod, at biodiversiteten bliver beskyttet, de forstår det. Hvad de
imidlertid ikke forstår, er, at det i nogle stater bliver behandlet på en meget halvhjertet
måde, mens det i andre er ekstremt stringent. Hvis vi kan skabe lige vilkår her, vil vi vinde
politisk accept fra befolkningen, hvilket er en ufravigelig betingelse for, at denne politik
kan lykkes på længere sigt.

Jeg vil derfor opfordre Kommissionen til at opstille retningslinjer, så vi endelig kan få
ensartede direktiver på dette område. Formanden kender om nogen til et land, hvor nogle
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ting på biodiversitetsområdet håndteres meget skødesløst, og Europa bliver altid anklaget
for at være ude af stand til at dømme alle efter samme målestok.

Jo Leinen,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Jeg vil ikke pege fingre ad noget bestemt land, men jeg mener, fingeren peger på os alle,
fordi EU-strategien for 2010 ikke har fungeret, og vi må tænke på nye tilgange for det nye
årti frem til 2020. Om nogle få uger finder FN's partskonference under
biodiversitetskonventionen sted i Nagoya, og jeg håber, at den ikke bliver den samme
skuffelse som FN's klimakonference i København. En så vigtig global
naturbevarelseskonference må simpelthen ikke blive en ny fiasko, og EU skal spille en
vigtig rolle med hensyn til at sikre, at det ikke bliver tilfældet. Vi må presse på for et ambitiøst
globalt program for bevarelse af biodiversiteten. Vi må vise solidaritet i finansieringen af
disse foranstaltninger, og EU må tale med én stemme og ikke 27 forskellige.

Undersøgelsen om de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet er blevet
nævnt. Der mistes 50 mia. EUR hvert år som følge af arternes tilbagegang. Så er 0,2 % af
de finansielle ressourcer fra EU-budgettet til naturbevarelse meget usselt og ringe. I det
finansielle program på mellemlang sigt skal vi simpelthen afsætte flere penge til bevarelse
af arterne. For så vidt angår EU's solidaritet med resten af verden, skal vi også have et
instrument, vi kan bruge til at give noget til gengæld for de arter, vi fjerner, især til
lægeplanter. Udviklingslandene skal have for kompensation.

Jeg mener også, at nøglen til succes ligger i at se biodiversitet som en tværgående opgave.
Landbrug, skovbrug, fiskeri, udnyttelse af havområderne – alt det skal nu ses under
hensyntagen til arterne. Et direktiv om jordbundsbeskyttelse vil også få ny betydning.
Jordbunden er en stødpude for CO2, og ændringer i jordbunden skaber et meget negativt
scenario.

Parlamentet vil kæmpe for biodiversiteten. Tillykke til ordføreren.

Gerben-Jan Gerbrandy,    for ALDE-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke
ordføreren for hendes arbejde med denne betænkning, der udspringer af den triste
kendsgerning, at vores egen EU-biodiversitetsstrategi er mislykkedes. Denne strategi fra
2000 skulle standse tabet af biodiversitet. Den har vist sig ikke så meget at være mislykket,
men nærmere at være en total fiasko. For vi har end ikke kunnet nedsætte tilbagegangens
hastighed. Som menneskelige græshopper fortsætter vi med at berøve vores klode alt, og
vores sult synes umættelig.

Bliver der ikke gjort noget? Naturligvis bliver der det. Natura 2000 har været en stor succes
i mange medlemsstater. Der er nået resultater, men disse har været alt for begrænsede. Det
fremgår klart af den stadig voksende liste over truede dyrearter. Der er holdt mange fine
taler, af Det Europæiske Råd, f.eks. – der vil sikkert også blive holdt en i morgen på FN's
generalforsamling – men når det virkelig gælder, ser de samme mennesker den anden vej.
Når skoen trykker, og de konkrete valg skal foretages, bliver fiskere pludselig anset for
vigtigere end de mange fiskearters overlevelse, en bestemt landbruger får lov til at udvide
sin bedrift på bekostning af et følsomt naturområde, eller træindustrien betragtes som
mere vigtig end bevarelse af skovarealer.

Vi ved fra vigtige undersøgelser, at disse forkerte valg på længere sigt koster os 7 % af det
årlige bruttonationalprodukt, som beløber sig til 14 billioner EUR – dvs. 12 nuller – hvert
år! Det er svært at forestille sig en større stok. I de kommende måneder får vi lejlighed til
at vise, at vi mener det alvorligt – og ikke engang med fastlæggelse af den nye

51Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-09-2010



biodiversitetsstrategi, men med fastlæggelsen af den nye landbrugspolitik, med den nye
fiskeripolitik, med de nye handelsaftaler. Det er ganske vist på andre områder, vores flora
og faunas skæbne vil blive beseglet.

Lad de samme ministre holde deres fine taler og ved de lejligheder holde hovedet højt og
vise mod til at foretage de rigtige valg. Elles vil den nye biodiversitetsstrategi blive en lige
så stor papirtiger som den sidste. Jeg er helt sikker på én ting, og det er, at papirtigere i
modsætning til rigtige tigere aldrig vil uddø – menneskeracen producerer mere end rigeligt
af dem.

Sandrine Bélier,    for Verts/ALE Gruppen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Som
allerede nævnt er det internationalt biodiversitetsår, og i år bliver vi bedt om at forpligte
os til at løse en tredobbelt krise. De tre indbyrdes forbundne elementer kræver en
sammenhængende og integreret tilgang, hvis vi skal klare dem og komme ud af en økologisk
krise, der har direkte følger for vores økonomi og vores sociale model.

Denne tredobbelte krise involverer fødevaresikkerhed, klimaforandring og tab af
biodiversitet. Jeg vil gerne minde om, at biodiversitet ikke har nogen pris, men tabet af den,
tilbagegangen i den og ødelæggelsen af den har omkostninger, der bidrager til den voksende
fattigdom og medfører uligheder og betydelige økonomiske, velfærdsmæssige og kulturelle
tab.

Som nævnt – og nu ved vi det helt sikkert – afhænger 40 % af vores verdensøkonomi direkte
af de tjenester, naturen yder, og 60 % af disse er i stærk tilbagegang. Europa har mistet 30 %
af sin biodiversitet i løbet af de sidste 40 år. Dette tab værdisættes nu til 1 % af EU's BNP –
50 mia. EUR om året – og det kan komme op på 14 000 mia. i 2050, hvis vi ikke gør noget,
eftersom tilbagegangen går hurtigere og hurtigere, og årsagerne til tidligere EU-politikkers
svigt på dette område er velkendte og er klart angivet i betænkningen. Der redegøres også
for, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Vi håber derfor på et stort flertal for den, og vi
vil gerne takke fru de Lange for hendes arbejde.

Vi skal nu gå fra ord og hensigter og over til handling, fra mål til midler. Jeg finder det
vanskeligt at lægge skjul på nogle skuffelser, skuffelse over Rådets og Kommissionens
manglende lydhørhed til trods for, at der er behov for omgående handling, skuffelse over,
at jordbundsdirektiv IV stadig bliver blokeret af Rådet, skuffelse over, at biokonditionalitet
i alle offentlige udgifter blev afvist med bare én stemme i Udvalget om Miljø, Folkesundhed
og Fødevaresikkerhed og skuffelse over, at udfordringerne i forbindelse med biodiversitet
ikke er blevet indarbejdet mere i EU 2020-strategien for at sikre en bæredygtig udgang på
krisen ved at gøre vores økonomiske model grønnere.

Der er behov for sammenhæng. Der er stadig tid til at forstå og forpligte os til at sikre, at
vores naturkapital bevares og styrkes. Det er en investering for fremtiden, der vil give bonus.

Peter van Dalen,    for ECR-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Vi har med beklagelse noteret,
at lige præcis her i 2010 – det internationale biodiversitetsår – er målene langt fra nået.
Biodiversiteten i Europa og i verden er i hastig tilbagegang, hvilket er meget alarmerende.
Biodiversiteten er kernen i Guds skaberværk og er verdens naturkapital. Den danner
grundlag for vores fødevarer og de råmaterialer, vi bruger, og sikrer også et stabilt klima.

Derfor er det på tide at holde op med at tale – også i Parlamentet – og sammen begynde at
træffe håndgribelige foranstaltninger, for alvor. Kommissionen, medlemsstaterne og
Parlamentet må tale med én stemme, hvis de ambitiøse 2020-mål skal nås, dvs. et stop for
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tabet af biodiversitet plus en global strategi til at sikre, at vores økosystemer bliver beskyttet,
værdsat og genoprettet.

João Ferreira,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Hr. formand! At definere et sammenhængende
økologisk netværk på EU-plan, der samler vigtige og repræsentative habitater – hvoraf
mange er truede – er en vigtig betingelse for at sikre bevarelse af biodiversiteten, men det
er ikke nok i sig selv.

Der skal stilles tilstrækkelige midler til rådighed til at forvalte netværket, så det er muligt
ikke blot at overvåge trusselsfaktorer og bevare eksisterende områder, men også at
genoprette og omklassificere nedbrudte områder. Det er derfor beklageligt, at der ikke
sammen med Natura 2000-netværket er blevet indført specifikke finansielle instrumenter
med det formål at forvalte områderne i det, hvilket har gjort og fortsat gør meget for at
skade dets effektivitet. De nedskæringer, der blev foretaget i EU's Finansielle Instrument
for Miljøet i 2010-budgettet – det samme budget, der indeholder øgede militærudgifter –
er også beklagelige.

Imidlertid kræver en effektiv bevarelse af biodiversiteten i alle dens mange forskellige
aspekter også, at den indgår i en række vigtige sektorpolitikker, og det er her, der er et
presserende behov for at give de politikker, som EU følger, lige fra landbrugs- til
handelspolitik, en gennemgribende ny udformning. Jeg benytter mig af, at kommissæren
med ansvar for denne portefølje er til stede. Der mangler at blive gjort meget for og
investeret meget i EU's politikker til gavn for vores biodiversitet.

Anna Rosbach,    for EFD-Gruppen . – (DA) Hr. formand! Egentligt er det sørgeligt, at vi i
dag står med en betænkning om biodiversitet, der påpeger, at vi skal passe på vores
jordklode. Det burde jo egentligt være selvfølgeligt. Men da vi åbenbart ikke selv kan passe
på land, vand, bjerge, planter og dyr, står vi nu med en grundig og omfattende betænkning,
der ser kritisk på det daglige tab af biodiversitet. Derfor er jeg enig med ordføreren i, at den
fælles fiskeripolitik skal sikre biodiversiteten. Det vil kræve ændringer, men det er
nødvendigt.

Det samme gælder for landbruget. Det nytter ikke at fortsætte i det gamle pesticidspor.
Også her skal bevarelsen af biodiversitet tænkes ind som en naturlig del af erhvervet.

Industrien er en vigtig medspiller. Det er svært at være konkurrencedygtig på verdensplan,
samtidig med at man tager hensyn til Parlamentets ønsker. Men kære industri, landbrug
og fiskeri! I er også borgere i denne verden, og jeres børn skal også kunne høre fuglene
synge. Men det vigtigste er dog, at alle EU's borgere sætter handling bag alle disse smukke
ord om hensyn til naturen hver dag.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Hr. formand! Jeg synes, at vi her i
biodiversitetsåret har talt rigtig meget om den katastrofe, vi oplever, men meget lidt om
løsninger. Jeg tror, samfundet har brug for løsninger og nye måder at gribe problemet an
på.

For det første bør opdelingen af Europa i biogeografiske områder give sig udslag i en specifik
politik, fordi problemerne i de forskellige områder af Europa ikke er de samme. Vi bør
derfor have en mikropolitik om biodiversitet, fordi biodiversitet er et lokalt spørgsmål.

For det andet er det skrækkeligt, at vi vender ryggen til alle foranstaltninger vedrørende
jordbund og nedlæggelse af landbrugsjord, når dyrenes trofiske cykler kræver en detaljeret
undersøgelse af hvert område. Det er ikke sket. Det er ikke særlig kendt, at man i mange
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områder ved at plante bestemte træer vil få flere fugle og ved at plante bestemte planter
også vil få flere insekter. Eksperter anerkender, at manglende insekter er den store tragedie
ved tabet af biodiversitet, især for fugle. Der bliver ikke sagt noget om problemerne med
jordbund, insekter og jordbundens organiske rigdom. Det ser ud til at være en forbrydelse
at tale om jordbund i Europa.

Endelig vil jeg gerne sige, at jordejerne er væsentlige. Et ændringsforslag om interessenter,
som jeg fremsatte i udvalget, blev forkastet. Men hvis vi har fugle eller dyr, vil de landbrugere,
der planter de planter, de kommer og spiser, så ikke vil have noget at skulle have sagt? Vil
ejeren af deres habitat ikke have noget at skulle have sagt? Vil landbrugerne ikke have noget
at skulle have sagt? Jeg synes, at denne metode med at påtvinge ideologiske diktaturer må
bringes til ophør i Europa, hvis vi skal opnå bedre biodiversitet.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Hr. formand! Fru de Lange siger, at
alarmklokkerne ringer, og hun har ret. Noget andet, vi hører, er frustration, f.eks. i talerne
i Parlamentet, over, at vi ikke har nået årtusindudviklingsmålene.

Sandheden er, at der står meget på spil. Vores naturlige miljø er så skrøbeligt, at hvis den
store fisk en dag besluttede, at den ikke ville fortsætte med at spise den lille fisk, ville vi
skulle betale for det og bruge vores sundhed og velfærd som valuta.

EU er i øjeblikket førende i bekæmpelsen af klimaforandringen og har i nogen tid været
førende inden for banebrydende foranstaltninger og bevarelse. Som de uopfyldte mål viser,
ser det dog ud til, at der har været mangel på vilje, ikke kun til at gennemføre og koordinere,
som også er blevet nævnt her, men også til at udvide ud over vores ekstremt begrænsede
særlige bevarelsesområder.

Naturligvis er biodiversitet ikke en museumsgenstand, der kan lukkes inde i en ghetto og
blot blive kontrolleret en gang imellem, som det undertiden ser ud til. Biodiversitet er
levende og har ingen grænser, så det dækker hele kloden med en dominoeffekt, hvilket
betyder, at hvis én brik falder, så falder resten også.

Jeg ønsker også at gøre opmærksom på behovet for en global og mere unionsorienteret
vilje, især med hensyn til jordbunden, for hvis vi bruger nærhedsprincippet som den eneste
metode til at forvalte jordbund eller skove, kan det blive en af de nye frygtelige fjender af
biodiversiteten. Derfor gør jeg opmærksom på pkt. 67 og det mulige resultat af
afstemningen, og jeg beder om, at De afviser den anden del, fordi jeg er overbevist om, at
en fælles jordbundspolitik vil hjælpe til at bevare hele Europas område, der – i medgang
og i modgang – er så mangfoldig, men mangler så meget politisk vilje hos medlemsstaterne
og har så meget brug for inddragelse af et højere EU-niveau i ordets bredeste forstand. Mere
Union – også for jordens skyld

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke min kollega,
fru de Lange for hendes betænkning om europæisk biodiversitet. For Europa magter
simpelthen ikke at standse biodiversitetstabet. Det er en alvorlig sag, der kræver
opmærksomhed, og fru de Lange opfordrer med rette til denne opmærksomhed.

Vi, Parlamentet, støtter Kommissionen i dens bestræbelser på i det mindste at standse
biodiversitetstabet inden 2020. Det betyder dog faktisk noget, idet vi ellers i 2020 skal
konkludere, at målet ikke er nået. Det betyder, at vi skal ændre vores landbrugspolitik og
den måde, hvorpå vi bruger penge til fiskeripolitikken. Det betyder, at vi skal ændre vores
infrastrukturpolitik og også vores tilgang til regional udvikling.
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Alle disse ting vil blive drøftet i de finansielle overslag for den kommende periode, og jeg
går ud fra, at fru de Lange og også hr. Van Dalen, der har talt så smukt om biodiversitet,
vil give deres ord form i vores drøftelser om disse finansielle overslag. For det vigtige er, at
vi – Europa – virkelig styrker og beskytter vores biodiversitetspolitik. Ellers vil den bare
forblive endnu en hul skal.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Hr. formand! Betænkningen indeholder klogelig nok en
anerkendelse af landbrugernes rolle for bevarelsen af biodiversiteten og deres bidrag til
god miljøpraksis generelt.

Da vi drøfter den nært forestående reform af den fælles landbrugspolitik, er et af
hovedargumenterne i forhandlingen, at vi skal begynde at fokusere på landbrugernes ansvar
i den forbindelse og på, hvordan de skal kompenseres for disse miljøgevinster eller offentlige
ydelser, de leverer.

Jeg mener faktisk, vi er nødt til at ændre vores tilgang til dette spørgsmål. Jeg ønsker at se
landbrugerne blive tilskyndet til at træffe landbrugsmiljøforanstaltninger i stedet for at
blive underkastet strenge krydsoverensstemmelsesregler.

I den forbindelse er jeg fortaler for guleroden frem for stokken. Fru de Lange nævner i sin
betænkning idéen med en ekstra direkte supplerende betaling, som jeg finder meget
interessant, og som vil tilskynde landbrugere til at gøre mere for at hjælpe med at beskytte
miljøet.

Jeg er ikke enig med dem, der mener, at vi har brug for et jordbundsdirektiv. Jeg mener
ikke, vi har brug for det. Vi har værktøjer nok i kassen. Vi har brug for at tage de udfordringer
op, vi står over for i øjeblikket på det område, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil kunne gøre
det i reformerne.

Elena Oana Antonescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil også gerne rose ordføreren
fru de Lange for hendes indsats med at samle og styre denne sag.

Hvad enten det drejer sig om at opretholde det naturlige økosystem, klimaregulering, vand
og luft, jordbundens frugtbarhed eller produktion af fødevarer, brændstof, fibre og
lægemidler, afhænger det alt sammen af biodiversiteten. Europa-Kommissionen og især
medlemsstaterne skal aktivt forpligte sig til at bevare de naturlige aktiver, der er nødvendige
for en bæredygtig udvikling af samfundene gennem tilvejebringelse af vedvarende ressourcer
og ved at sikre landskabsmæssig og rekreativ værdi, beskyttelse og de økologiske balancer,
der er nødvendige for at bevare et sundt miljø.

En forøgelse af de ressourcer, der bevilges til EU's Finansielle Instrument for Miljøet ville
være en velkommen nyhed, selv om det stadig tegner sig for en lille del af EU-budgettet.
Vi har brug for flere investeringsprogrammer, og vi må finde måder, hvorpå vi kan fremme
investeringer, der kan skabe biodiversitet, mens vi samtidig modvirker investeringer, som
påvirker biodiversiteten negativt, både i den offentlige og private sektor. Vi må etablere
god praksis for effektivitet og merværdi for projekter.

Jeg er også enig med ordføreren, når hun beder Kommissionen om at overveje alle faktorer,
der er relevante for bæredygtighed i projekter, og indføre systematisk overvågning af disse
projekter.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Hr. formand! Når man lytter til kollegerne i
Parlamentet, bemærker man en bred konsensus om, at denne sag haster. Det er naturligvis
rigtigt, men i så fald har vi brug for modet til virkelig at komme ind til sagens kerne.
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FN's miljøprogram har beregnet, at investeringer i biodiversitet giver udbytte. Hver investeret
euro kommer 3-75 gange tilbage. Det betyder, at investering i biodiversitet også kan give
en betydelig økonomisk merværdi. Selv om det er tilfældet, har vi brug for mod til at følge
denne tilgang konsekvent i alle vores sektorer, inkl. fiskeri, landbrug og vores strukturfonde.
Selv om vi har gjort en hel del fremskridt på landbrugsområdet i løbet af de sidste 10-15 år,
ligger vores endelige mål faktisk stadig meget langt ude.

Landbrug kan, hvis man ønsker det, bidrage til at fremme biodiversitet i stedet for at
ødelægge den. Derfor er den udfordring, vi skal løfte i hele EU, faktisk ikke kun at bruge
det Finansielle Instrument for Miljøet (LIFE), men også at følge denne strategi konsekvent
i alle mulige sektorer.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Hr. formand, hr. kommissær! Betydningen af
denne betænkning afspejler behovet for at intensivere indsatsen for biodiversitet. Det er
beklageligt, at vi ikke blevet har nået EU's mål, der blev vedtaget i Gøteborg i 2001, om at
stabilisere biodiversitetstabet inden 2010. Følgerne af biodiversitetstabet bringer vores
fremtid og vores velfærd i fare og har direkte økonomiske følger. En korrekt anvendelse
af lovgivningen om Natura 2000-netværket spiller en vigtig rolle for realiseringen af målene
for biodiversiteten.

I den forbindelse opfordrer jeg medlemsstaterne til at give anvendelsen af
Natura 2000-netværket højeste prioritet. Det er også vigtigt, at Kommissionen sikrer større
integration af biodiversitetsspørgsmål i andre politikker såsom landbrug, fiskeri,
regionalpolitik, turisme og udvikling. Budgettet til videnskabelig forskning i miljø og
biodiversitet skal øges i det ottende rammeprogram, hvis det skal stå mål med
udfordringerne. Af disse årsager skal der sættes et nyt centralt mål for 2020, der tager sigte
på at forhindre biodiversitetstabet i EU og på verdensplan.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Der er en sang, som lyder "All God’s creatures
have a place in the choir, some sing high and some sing low, and some just clap their
hands". Desværre oplever vi, at en del af Guds skabninger er begyndt at uddø, især på grund
af menneskets, homo sapiens', aktiviteter. Det er på tide, at vi bringer noget fornuft ind i
dette spørgsmål.

Jeg er helt enig med fru de Lange og andre talere om, at det er på tide, vi handler. De
økonomiske argumenter er uigendrivelige, et tab på 50 mia. EUR nu, 1 % af BNP, der i
2050 stiger til 14 billioner EUR, hvis vi ikke gør noget.

Det kan blive en win-win-situation for os, men der er brug for to ting. Jeg er enig med
hr. Nicholson i, at vi afgjort skal bruge guleroden over for fiskere og landbrugere, men også
oplysning, især når det drejer sig om unge mennesker.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Hr. formand! FN's generalforsamling udråbte 2010 til
internationalt biodiversitetsår. De dertil knyttede festligheder giver anledning til at
gennemføre en global kampagne for at øge samfundets bevidsthed om biodiversitet. Ifølge
Eurobarometer-oplysninger fra april 2010 kendte kun 38 % af de adspurgte definitionen
på biodiversitet. Vi må øge bevidstheden om, hvad biodiversitet betyder for menneskers
livskvalitet og sætte fokus på de resultater, der til dato er opnået med at beskytte
naturressourcer og med at fremme supplerende mere intensive bestræbelser på at bekæmpe
tab af biodiversitet.

"Arvdage", som normalt bruges til at fejre historisk eller arkitektonisk arv eller det, som
franskmændene kalder "patrimoine", er meget vellykkede. Jeg synes, Kommissionen skulle

20-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA56



gennemføre et lignende initiativ og oprette dage, hvor vi fejrer vores naturarv, for at øge
biodiversitetens synlighed og betydning. Jeg synes også, at det i lyset af FN's kommende
partskonference under biodiversitetskonventionen i Nagoya er afgørende, at EU gør rede
for sin holdning til biodiversitetsstrategien efter 2020 for så vidt angår finanspolitik og
konsensus mellem medlemsstaterne om, hvilke foranstaltninger de vil skulle indarbejde i
den nationale lovgivning i fremtiden – og det vil jeg gerne opfordre til, at man gør.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Hr. formand! Vi skal behandle naturens store gave på en
bæredygtig og ansvarlig måde. I den forbindelse tror jeg også, at natur kan bevares gennem
forvaltning. Jordforvaltning og bevarelse af biodiversitet er ikke modsætninger. Tværtimod
skaber integreret forvaltning habitater.

Det ser vi f.eks. i mit land, og virkningerne forstærkes i de uforvaltede områder, hvor
vingårde er lukket. Apolloen, som er en sjælden sommerfugleart, vender tilbage til disse
områder. Den lever i mure, der holdes ryddet, snarere end i krat. Indførelse af integreret
plantebeskyttelse og muligheden for at målrette plantebeskyttelsen mod individuelle
patogener er særlig gavnlige for biodiversiteten. For særlige tjenesteydelser skal landbruget
også have særlig godtgørelse. Det er vigtigt, at vi sikrer, at de får det i fremtiden ved hjælp
af en god fælles EU-landbrugspolitik.

Vi har allerede indført mange lovmæssige krav. Det er afgjort stadig nødvendigt at afprøve
nogle af disse. Vi noterer også, at EU-forordninger ikke gennemføres i samme grad i alle
medlemsstater. I den forbindelse har vi behov for større forpligtelser til overensstemmelse
samt ensartet kontrol med gennemførelsen. Hvad angår beskyttelse af jordbunden, kan
medlemsstaterne allerede begynde nu. De behøver ikke alle vente på et EU-direktiv.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Hr. formand! Jeg er fru de Lange meget
taknemmelig, da jeg kan fortælle om mine egne personlige erfaringer om dette emne.
Mange ungarske landbrugere har kontaktet mig i det forgangne år for at klage over, at
græsningsgodtgørelserne inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik nedsættes,
hvis oprindelige træer og buske ikke fjernes. Der var et klart sammenstød mellem
landbrugsstøtte og biodiversitet. På den ene side betaler vi landbrugerne for at opsætte
kunstige fuglekasser, mens vi på den anden tilskynder dem til at ødelægge fugle og andre
dyrs naturlige habitater. Der findes et ungarsk ordsprog, som opsummerer dette på følgende
måde: Den højre hånd ved ikke, hvad den venstre hånd laver. Derfor er det meget vigtigt,
at biodiversitet prioriteres højt ved revisionen af Natura 2000-programmet næste år,
reformen af den fælles landbrugspolitik og udviklingen af den nye vandpolitik i 2011-2012.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne rose ordføreren for en vigtig
betænkning. Jeg må nævne EU's centrale instrument til beskyttelse af biodiversitet og
økosystemer, som er Natura 2000-netværket, der dækker 18 % af EU's landareal og 17,84 %
i Rumæniens tilfælde.

Ifølge Kommissionens finansielle overslag stiger de årlige omkostninger til forvaltning af
Natura 2000-netværket til 6,1 mia. EUR og i Rumæniens tilfælde til 342 mio. EUR. Eftersom
vi har det mål, vi skal nå om beskyttelse af biodiversiteten, mener jeg, at Kommissionen er
nødt til at supplere de midler, der er afsat til beskyttelse af biodiversitet i den nye flerårige
finansielle ramme, som begynder i 2014, og gennemføre en midtvejsevaluering af den
nuværende budgetramme, især da målet for at standse tabet af biodiversitet inden 2010
ikke er nået.
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Barbara Matera (PPE).   – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Bevarelse
af biodiversitet er et vigtigt og aktuelt emne, selv om det desværre bliver undervurderet af
mange.

Mange af borgerne i de 27 medlemsstater forstår ikke den alvorlige risiko ved
biodiversitetstab eller de følger, det kan have for klimaet, miljøet og vores landes økonomi.

Jeg er sikker på, at det er op til os effektivt at gennemføre hele den gældende EU-lovgivning,
integrere finansieringskilderne med politikker til bevarelse af biodiversitet i Europa og
forenkle reglerne for at få adgang til finansiering af projekter på lokalt plan. Jeg taler om
LIFE-programmet, som fru Antonescu nævnte.

Endvidere skal bevarelse af både land- og havhabitater prioriteres på den europæiske
dagsorden, men også alle medlemsstaterne skal gøre en indsats for at harmonisere deres
tiltag. På alle lokale niveauer skal bevarelse af biodiversitet gøres til et kriterium.

Jeg vil slutte af med at understrege, at Parlamentet har ansvaret for at udsende et stærkt
signal til Europa om forbedring af vores livskvalitet, men frem for alt om fremtidige
generationers.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne på baggrund af denne
betænkning slå alarm over en bekymrende situation. Ifølge en række undersøgelser, der
blev udført for nylig, er der observeret en hidtil uset stigning i fiskedødeligheden i
Sortehavet. De største forurenere, der påvirker havets biodiversitet i dette område, er
floderne Dnepr, Don, Dnestr og Donau, som er ansvarlige for, at 600 000 tons fosfor og
340 tons uorganisk kvælstof føres ud i Sortehavet hvert år. En gruppe eksperter har anslået,
at alt liv i Sortehavet kan forsvinde helt om ca. 30 år på grund af svovlbrinte.

Jeg synes, at disse problemer bør have topprioritet på EU's dagsorden. Derfor hilser jeg den
betænkning velkommen, der er blevet drøftet i Parlamentet i dag, og jeg vil også rose
ordføreren for den.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne rose fru de Lange for
hendes fortræffelige betænkning. Vores forhandling om biodiversitet er særdeles vigtig,
men det ser ud til, at vores drøftelser ikke har dækket et meget væsentligt spørgsmål, nemlig
genetisk modificerede afgrøder. Disse afgrøder udgør en meget alvorlig trussel mod
biodiversiteten. I Europa dyrkes der endnu kun få genetisk modificerede afgrøder, men vi
er under pres for at tillade yderligere dyrkning af disse afgrøder. Det er meget farlige udsigter.
Det er et syn på landbrug, der udgør en alvorlig trussel mod biodiversiteten.

Tabet af biodiversitet er netop den pris, vi vil skal betale, hvis vi tillader store monokulturer
af genetisk modificerede afgrøder. Derfor bør EU gøre noget for at forhindre, at det sker.
Ganske vist er et EU-forbud politisk set ikke muligt i øjeblikket – så vidt jeg kan se af de
holdninger, de forskellige grupper har vedtaget – men vi bør afgjort overveje at trække
EU-tilskud tilbage fra områder, hvor der dyrkes genetisk modificerede afgrøder, da de ikke
bør finansieres med EU-penge.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Biodiversitet
vedrører os alle. Ensartede direktiver er væsentlige, eftersom problemerne med ødelæggelse
af økosystemer med tab af biodiversitet ikke standser ved grænserne. Jeg tilslutter mig
derfor opfordringen til Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre mange aspekter
af deres beslutningsstrukturer og overholdelse af forordningerne.

20-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA58



Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Biodiversitet er et mål
for forskelligheden af dyre- og plantearter i biosfæren. Det er resultatet af en lang
evolutionsproces.

Evolution er den mekanisme, der i over 3 mia. år har gjort det muligt for liv at tilpasse sig
skiftende betingelser på jorden, og som fortsat skal fungere, så den kan støtte former for
liv i fremtiden. Det skal ikke blot forstås som resultatet af evolutionsprocesserne, men også
som den reservetank, evolutionen trækker på for at kunne sikre alle de genetiske og
morfologiske ændringer, der skaber nye levende arter.

Biodiversitet er vores klodes livsforsikring, så bevarelsen af den må ubetinget sikres, eftersom
det er en universel arv, der kan give umiddelbare fordele for menneskeheden såsom
opretholdelse af klimabalancer, både lokalt og på hele kloden, som en kilde til materiale,
der kan studeres og giver os mulighed for at indhente grundlæggende viden for at forstå
de biologiske mekanismer, der er ens i mennesker, eller bæredygtig udnyttelse af vilde
blomster og dyr til fødevarer og lægemidler.

Med rette er bevarelsen heraf et af EU's mål efter 2010, biodiversitetsåret.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Jeg vil først prøve at
besvare nogle aktuelle spørgsmål og derefter komme med nogle afsluttende bemærkninger.

Først i forbindelse med fælles regler for biodiversitet arbejder Kommissionen sammen med
medlemsstater og interessenter på at udvikle retningslinjer om centrale sektorer, der påvirker
naturen, f.eks. vindenergi, havne og flodmundinger. Vi er også ved at planlægge en
oplysningskampagne om Natura 2000.

Den nye biodiversitetsstrategi kommer til at fokusere meget skarpt på at styrke integrationen
med centrale EU-politikker, der påvirker biodiversiteten, dvs. landbrug, fiskeri og regional
udvikling. Den sigter mod at udvikle målbare ambitioner og opnåelige mål for at prioritere
indsatsen frem til 2020. Det vil Kommissionen fastsætte i en ny handlingsstrategi.

Vedrørende jordbundsbeskyttelse er det forslag til et rammedirektiv, Kommissionen har
fremsat, blokeret. Vi ser det som et centralt hul i vores politikker for ressourceudnyttelse
og bæredygtighed. Vi deler i høj grad Deres bekymringer om jordbundsforringelse og dens
miljømæssige konsekvenser. Jeg kan forsikre, at vi arbejder hårdt på komme videre med
det i Rådet.

Endelig er det en trøst at se, at Kommissionen og medlemmerne af Parlamentet er enige
om, at det haster og er vigtigt at standse biodiversitetstabet og genoprette
økosystemtjenesterne. Vi ser også ud til at være enige om de årsager, der beklageligvis førte
til, at vi ikke nåede vores EU 2010-biodiversitetsmål. Opfordringen i beslutningen er klar
og utvetydig. Vi må ikke svigte igen. Vi kan ikke stå over for EU-borgerne i 2020 og
indrømme, at EU ikke udtømte alle sine muligheder i forsøget på at stoppe tabet af
biodiversitet i Europa.

Jeg vil lige slutte af med sloganet for EU-kampagnen for biodiversitet, der blev iværksat i
år, biodiversitetsåret: "We are all in this together". Vi er alle i samme båd, og kun sammen
vil vi kunne gøre en forskel mellem masseudryddelse eller en klode, der er rig og fuld af en
mangfoldighed af liv.

Jeg vil give alle Deres kommentarer videre til kommissæren, der har ansvar for dette
spørgsmål, hr. Potočnik. Som alle ved, er han til en stor konference i New York om netop
dette emne.
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Esther de Lange,    ordfører. – (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke mine kolleger for deres
bidrag fra forskellige synsvinkler. Under alle omstændigheder har alle disse indlæg vist
betydningen af en integrerende tilgang eller mainstreaming. Jeg er glad for
EU-kommissærens erklærede hensigt om at tage hensyn til dette og lægge meget stærk
vægt på det i sin strategi. Jeg håber derfor, at denne strategi skaber den klarhed, vi har brug
for med hensyn til f.eks. de store forskelle mellem medlemsstaterne – det var noget,
hr. Seeber gjorde opmærksom på.

Med hensyn til mainstreaming er alle de nødvendige bemærkninger blevet fremsat om
landbrugspolitikken. Under alle omstændigheder har en sektor, der forvalter over 50 % af
landdistrikterne, en rolle at spille med at finde en løsning på denne udfordring. Fiskeri og
strukturpolitik er også blevet nævnt og for at svare hr. Eickhout med det samme, ja, denne
mainstreaming vedrører naturligvis også finansiering, og det er ret lige meget for mig,
hvilken fond finansieringen kommer fra, eller hvorvidt man kalder en spade for en spade,
bare den er effektiv. Hvor vi tidligere plejede at dræbe én fugl med én sten, dvs. opnå ét
politisk mål med én udgift, skal vi i vores fremtidige politik dræbe mange flere – tre – fugle
med én sten. En udgift på dette område vil skulle sikre de politiske mål, ikke kun i en bestemt
sektor, men også i en anden og helst også i en tredje. Win-win-situationer er det, det hele
handler om, ikke mindst når vi taler økonomi.

Betydningen af en international tilgang og succes i Nagoya i næste måned er blevet berørt.
Der er endnu en ting, jeg gerne vil sige til spørgsmålet om jordbund. Hr. Perello Rodriguez
sagde, at det er meget vigtigt med en ensartet tilgang til jordbundspolitik i Europa. Det er
det sidste, vi ønsker, eftersom jordbunden er vidt forskellig i Europa. Han er hjertelig
velkommen til at komme og kaste et blik på jorden, hvor jeg bor, tre meter under
havoverfladen. Jeg mener, at problemerne med jordbunden dér er helt anderledes end dem,
man har på Den Iberiske Halvø. Betydningen af jordbundspolitik understreges i
betænkningen, og medlemsstaterne opfordres til at leve op til deres ansvar, men ensartethed
på dette område slår mig som meget farligt.

En sidste bemærkning: Vi har nu kun talt om offentlige indgreb, de offentlige myndigheders
opgaver og offentlig finansiering. Hvad vi imidlertid ikke har diskuteret, er virksomhedernes
sociale ansvar (CSR), og det skal også inddrages i denne diskussion. Men først når
forbrugerne er parate til at betale en fair pris for bæredygtige retfærdigt fremstillede varer,
vil det blive muligt at komme videre i denne diskussion.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Næstformand

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010).

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

János Áder (PPE)  , skriftlig. – (HU) Desværre må vi alle erkende, at målet om at standse
biodiversitetstabet inden 2010 ikke er blevet opfyldt. Ifølge nogle skøn er artsrigdommen
reduceret med 30 % over de sidste 40 år, mens årsagerne til dette voldsomme tab af
biodiversitet ikke er blevet mindre. På baggrund af disse kendsgerninger er vores første
opgave at finde en løsning på årsagerne til biodiversitetstabet inden for sektorpolitikker
så hurtigt som muligt. Det er en stor udfordring for politikerne, eftersom der er mange
andre vigtige økonomiske og sociale interesser, som går imod bestræbelserne på at bevare
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biodiversiteten. Vi skal dog huske på, at vi i processen med at bevare vores egen velfærd
og økonomiske udvikling ikke må berøve kommende generationer fordelene ved
biodiversitet. Jeg synes, det er vigtigt at understrege den del af betænkningen, hvori der
opfordres til at standse tabet af genetisk mangfoldighed og hjemmehørende arter. Hvad
ville det ungarske landskab være værd uden det grå kvæg, Mangalitza-grisen, det ungarske
brogede kvæg eller den brogede ungarske høne? Jeg kunne fortsætte med at nævne
Törökbálint-æbler, Milota-valnødder eller Beszterce-blommer. Bevarelse af den genetiske
mangfoldighed i landbrug og husdyrbrug er af afgørende interesse for mange europæiske
lande på grund af den økonomiske, sociale, miljømæssige og sidst, men ikke mindst,
fødevaresikkerhedsmæssige værdi af oprindelige hjemmehørende arter. Endelig med
hensyn til LIFE+ vil jeg foreslå, at Kommissionen nøje overvejer at øge EU's
medfinansieringssats, eftersom det usædvanlig høje bidrag, der opkræves af
medlemsstaterne, fører til en lav anvendelse af programmet.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Det er afgørende at bevare biodiversiteten. Det
anslås, at den globale artsudryddelsesrate er 50-1 000 gange højere end den naturlige rate.
I EU er 42 % af pattedyrene, 43 % af fuglene og 52 % af ferskvandsfiskene i fare for
udryddelse. Det anslås, at tabsraten vil være 10 gange højere i 2050. Det skal sikres, at
nedgangen i biodiversiteten ikke fortsætter med den nuværende hastighed.

Som jeg fortalte Rådet på det sidste møde, er det en væsentlig årsag til bekymring, at EU's
mål, som blev fastsat i Gøteborg i 2001, om at bringe en ende på tilbagegangen i
biodiversiteten inden 2010, ikke er nået. Hvis vi skal undgå betydelige miljømæssige,
økologiske og økonomiske tab, skal der være særlig fokus på biodiversitetens kerneværdi.

Jeg vil rose EU's langsigtede strategi for genoprettelse af biodiversiteten inden 2050, men
for at nå det, skal det stå øverst på dagsordenen i forhandlingerne om fremtiden for landbrug
og miljø, som i øjeblikket er i gang, og der skal gennemføres konkrete foranstaltninger for
at nå varige resultater.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Krydsoverensstemmelse er et led i den
fælles landbrugspolitik og har talrige følgevirkninger for beskyttelsen af jordbunden. Det
giver også en kontrol- og sanktionsmekanisme til at nedsætte direkte støtte i tilfælde af, at
de fastsatte standarder ikke opfyldes, ikke kun for miljøbeskyttelse, folkesundhed, flora og
fauna, men også for dyrevelfærd. Krydsoverensstemmelse vedrører kravet om at opretholde
en god landbrugs- og miljømæssig stand. Jeg mener, krydsoverensstemmelse skal anvendes
på direkte indkomststøttebetalinger og på betalinger for miljøvenligt landbrug, der bevilges
som led i udviklingen af landdistrikter. Medlemsstaterne skal også etablere denne praksis
på nationalt eller regionalt plan i overensstemmelse med en eksisterende fælles EU-ramme.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Tabet af biodiversitet fortsætter i ekstrem fart.
Udryddelsesraten for visse arter er 50-1 000 gange højere end den naturlige rate. Vi skal
prioritere højt at standse biodiversitetstabet for det første af moralske årsager, da vi bør
bevare en bæredygtig klode for kommende generationer, og for det andet af miljømæssige
årsager, da en række samspil mellem arter af levende organismer er væsentlig for at sikre,
at vores klode er beboelig. For det tredje skal biodiversitetstabet standses af økonomiske
årsager, da naturen og dens oprindelige diversitet giver os de grundlæggende livsressourcer
– fødevarer, vand, brændstof og fibre – og genopbygger jordens frugtbarhed og sikrer
bestøvningen af planter. Det er også væsentligt for os at opretholde biodiversiteten for at
nedbringe udslagene og konsekvenserne af klimaforandringen, da land- og havsystemer
absorberer CO2 og er de eneste naturlige mekanismer, der kan optage og oplagre kulstof.
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Miljødirektivet vil gøre det muligt at gennemføre foranstaltninger, der er tilpasset lokale
forhold. Det er imidlertid nødvendigt at sikre, at der ikke er store forskelle mellem
medlemsstater med hensyn til beskyttelse af biodiversiteten. Det er nødvendigt at fastsætte
principper for beskyttelse, som altid skal overholdes. Det er også nødvendigt at udvide
beskyttelsen af biodiversiteten i fiskeriområder. Landbrugere spiller en særlig rolle for en
effektiv beskyttelse af biodiversiteten. Af hensyn til befolkningsvæksten vil det være
nødvendigt at øge produktionen, samtidig med at vi støtter livet i landdistrikterne og
opretholder biodiversiteten på en måde, der sikrer balance mellem disse tre aspekter.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) FN har udråbt 2010 til internationalt
biodiversitetsår. Desværre kommer EU ikke til at opfylde sit biodiversitetsmål for 2010.
Tabet af biodiversitet fortsætter i en alarmerende fart. Det er beregnet, at tabsraten vil være
10 gange større i 2050, end den er nu. I EU er 42 % af pattedyrene, 43 % af fuglene, 45 %
af sommerfuglene, 30 % af padderne, 45 % af krybdyrene og 52 % af ferskvandsfiskene
udryddelsestruede. I sin midtvejsevaluering af gennemførelsen af EU's handlingsplan for
biodiversitet i 2008 bemærkede Kommissionen, at 50 % af arterne og op til 80 % af
habitaterne, som Europa har interesse i at bevare, er i en dårlig bevarelsesstand. Dette tab
af biodiversitet er uacceptabelt, ikke kun ud fra en moralsk, men også ud fra en økologisk
og økonomisk synsvinkel, eftersom vi afskærer kommende generationer fra muligheden
for at nyde godt af en sund biodiversitet. Europæiske politikker om beskyttelse af
biodiversitet skal koordineres med og integreres i andre sektorpolitikker, især dem, der
vedrører landbrug, skovbrug og fiskeri samt politikker om forebyggelse af naturkatastrofer
med henblik på at sikre størst mulig beskyttelse af biodiversiteten.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Indarbejdelsen af biodiversitet i de aktiviteter,
der er omfattet af EU-lovgivning, skal anerkendes for sin økonomiske værdi. Jeg ønskede
at bidrage til denne betænkning ved at understrege godtgørelsen af de supplerende
biodiversitetsfremmende tjenester, der ydes af landbrugere. Det bør ske i form af
bonuskrydsoverensstemmelse, hvor foranstaltninger honoreres, når de gennemføres ud
over forpligtelsen. Vi fremhæver også, med rette, behovet for at fremme genetisk diversitet
ved at bruge traditionelle landbrugsplantearter, som er specifikke for visse regioner.

Dette spørgsmål er vigtigt, og jeg er meget bevidst om det, fordi en traditionel
malkekvægrace i min hjemegn Vogeserne vil forsvinde, hvis der ikke ydes ekstern støtte i
tide. Jeg ønskede også virkelig at understrege, at projekter, der finansieres under Life+, skal
gennemføres under hensyntagen til bæredygtigheden, eftersom vi desværre må notere, at
nogle projekter ikke varer ved, når støtten holder op.

Endelig er jeg enig i, at man ikke kan se bort fra dataindsamling, og jeg ser positivt på, at
der i Frankrig er oprettet et nationalt vildtobservatorium. Observatoriet arbejder med
migration og overvintring hos dyr, der migrerer over land, især takket være de undersøgelser,
som foretages af jægere, hvilket beviser – hvis der skulle være behov for bevis – at jægere
er aktivt engagerede i at beskytte biodiversiteten.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Bevarelse af biodiversitet og økosystemer er
uvurderlig for samfundet. Ifølge idéen med vores forpligtelse skal vi bevare vores klode i
en tilstand, der sikrer et miljø, som næste generation også kan leve i. Desværre er den
aktuelle situation ikke opmuntrende. Biodiversiteten går drastisk tilbage. Den nuværende
artsudryddelsesrate i verden er måske op til 1 000 gange større end den naturlige rate. Hvis
vi ikke gør noget, siger forskerne, at dette tal kan blive 10 gange større i 2050. Ødelæggelsen
af økosystemerne kan også resultere i udledning af betydelige mængder drivhusgasser, der
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kan føre til yderligere stigninger i den globale opvarmning og et fald i jordens evne til at
binde kuldioxid. Det vigtigste instrument, EU har til at bevare biodiversiteten, er
Natura 2000-netværket, der består af særlige bevaringsområder udpeget af medlemsstaterne.
Dets vigtigste mål er at bidrage til den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt
de vilde dyr og planter. Hvis denne aftale skal fungere effektivt, er der dog brug for en hurtig
harmonisering af love, herunder samordnede og utvetydige foranstaltninger anført for
hver enkelt medlemsstat.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det enorme tab af bier, vi har oplevet i de seneste
år, hvor det endnu ikke står klart, om det skyldes en nedgang i biodiversitet eller genetisk
modificerede planter, viser os frem for alt, at der stadig er en hel del, vi ikke ved. Ikke kun
er biodiversitetens virkninger på økosystemernes stabilitet stadig i vid udstrækning ukendte,
vi ved ikke engang på regionalt niveau, hvor stor foranderlighed der er i et bestemt område.
Biodiversitetsåret 2010 burde derfor bruges til at opnå den viden, vi mangler, og også til
at øge bevidstheden – på den ene side, så lande og lokale myndigheder kan tage hensyn til
biodiversitet i deres bæredygtige udvikling og i beskyttelse af moser og vådområder og i
forbindelse med naturgenoprettelse, og på den anden side, så den gennemsnitlige borger
kan spille en rolle. Man skal bare tænke på f.eks. pileurt, der startede som en prydplante i
haver, men som nu er vokset hen over og har fortrængt den oprindelige vegetation, og
hvis rodnet forårsager megen skade på bredforstærkninger. Vi skal under ingen
omstændigheder forbandes af monokulturer i landbrug eller skovbrug. Landbrugsreformen
kan bruges til at gå væk fra masseproduktion og i retning af mere bæredygtighed og fremme
af landskabsbevaring. Vi har også brug for strategier, således at klimabeskyttelse i form af
energiplantager og biodiversitet ikke længere skal konkurrere om det samme
dyrkningsområde.

Pavel Poc (S&D),    skriftlig. – (CS) Jeg hilser denne betænkning velkommen, og jeg mener,
at den antyder visse skridt i den rigtige retning. På den anden side føler jeg, at den mangler
en substantielt kritisk tilgang til de aktuelle aktiviteter på dette område og en mere ambitiøs
indstilling til fremtiden. Tingenes faktiske tilstand skal omsider erkendes. EU har ikke
opfyldt sine mål for standsning af biodiversitetstab inden 2010. Både EU-lovgivningen og
den generelle tilgang til dette spørgsmål fokuserer stadig på beskyttelse af arter. Det er
nødvendigt at komme videre til beskyttelse af økosystemer, herunder klodens økosystem.
Det er nødvendigt at forstå – uden religiøs eller ideologisk forudindtagethed – at mennesket
er en del af klodens biosfære, og at mennesker ikke kan eksistere uden klodens økosystem.
Aktuelle presserende problemer, bl.a. problemet med drivhusgasser, jordbundsødelæggelse,
truslerne mod havøkosystemerne, fødevaremangler og andre, kan opsummeres under én
fællesnævner, nemlig befolkningspresset fra homo sapiens. Med mindre vi ser på hele
problemet ud fra vores egen arts økologi, hvilket går langt ud over vores egne sociale,
økonomiske og politiske sfærer, vil vi i 2020 opdage, at vi igen har undladt at opfylde
vores mål for standsning af biodiversitetstabet og, hvad værre er, vi vil opdage, at klodens
økosystem er endnu længere fremme mod en ikkebæredygtig tilstand til fare for vores egen
arts fortsatte eksistens.

21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk
vigtige sager.
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Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).   – (ES) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil
gerne bringe en hilsen til Dem alle fra Oswaldo Payá, som Parlamentet tildelte
Sakharovprisen.

"Kære venner. Cubas befolkning ønsker forandring, de ønsker at komme fredeligt ind i en
ny fase af deres liv og lægge alt, hvad der involverer had, vold, undertrykkelse, løgn og
frygt, bag sig og åbne sig for forsoning og er klar til at vælge fremskridtets vej på alle måder.

Disse forandringer, som bliver pålagt os ved lov, er allerede til stede i den cubanske
befolknings hjerter og sind, men befolkningens borgerrettigheder og politiske rettigheder
skal respekteres. Der skal være frie og demokratiske valg og frihed til at rejse, arbejde og
deltage i landets økonomiske, politiske og kulturelle liv.

Forandringer er rettigheder, og de rettigheder mangler i Cuba, hvor mange mennesker
stadig bliver forfulgt og sat i fængsel for at arbejde for den cubanske befolknings rettigheder.

EU's fælles holdning fokuserer på solidaritet, og den holdning bør fastholdes. De skal vide,
at selv om den cubanske regering ikke iværksætter de forandringer, som mange cubanere,
der støtter Varela-projektet og andre civile initiativer, ønsker, er der mennesker, som
arbejder på at nå disse fredelige forandringer i øjeblikket. Det er disse initiativer, De skal
støtte – hele tiden i overensstemmelse med den fælles holdning – således at det også er en
fælles strategi."

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Hr. formand! At beskytte menneskerettigheder,
at respektere forskelle mellem mennesker og at vise den respekt er lige så vigtigt i et
demokratisk samfund som at bekæmpe vold.

Hvis en person, der har en høj stilling i samfundet, en person, som folk naturligt respekterer,
ikke accepterer disse principper i sine offentlige taler, eller endda gør grin med dem, kan
det fremme eller støtte aggressiv adfærd i samfundet. Hvis regeringslederen i en
EU-medlemsstat ved et offentligt møde laver vittigheder om Hitler og hans uhyrligheder
og sætter dem ind i en positiv sammenhæng, må sådan en opførsel derfor fordømmes
offentligt, for hvis man ikke fordømmer den, kan det føre til en generel social accept af en
sådan opførsel. Jeg opfordrer derfor Silvio Berlusconi til at genoverveje ikke kun sine
idiotiske vittigheder om Hitler, men også sine smagløse – og kunne jeg tilføje – stupide
anbefalinger til unge kvinder, som måske er resultatet af et delvist tab af dømmekraft eller
af manglende anstændighed og respekt for kvinder.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I lørdags offentliggjorde
den italienske avis Il fatto quotidiano et dokument underskrevet af mafiosoen og tidligere
borgmester i Palermo, Vito Ciancimino, hvori han skrev, at Marcello Dell'Utri og
Silvio Berlusconi var skåret over samme læst som ham, at de tilhørte det samme
mafiadominerede politiske system.

Denne nyhed bliver retsrådet opmærksom på, da sandheden kommer frem om
mafiamassakrerne i 1992, hvor dommerne Falcone og Borsellino blev dræbt. Staten
forhandlede således med mafiaen for at sætte en stopper for "bombesæsonen", og det
fremmede tilsyneladende oprettelsen af premierministerens parti, Forza Italia, der rent
faktisk blev grundlagt med hjælp fra Dell'Utri, som blev dømt til syv års fængsel for
tilknytning til mafiaen og stadig er senator i det italienske parlament.

I lyset heraf og i lyset af Camorraens seneste mord, på borgmester Angelo Vassallo, gentager
jeg, hvor vigtig den anmodning fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for
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Europa er, idet Gruppen som resultat af mit fortsatte pres endnu en gang har bedt Udvalget
om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om en betænkning
om organiseret kriminalitet i EU.

EU kan ikke blive ved med at vende den anden kind til af frygt for at tage fat på et problem,
der ikke længere er lokalt, men globalt, og som lige nu er tæt på en medlemsstats regering.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Hr. formand! Som bekendt er grønne områder

af afgørende betydning for bymiljøet. Faktisk insisterer eksperter på 7-10 m2 pr. indbygger,
hvilket er det samme som det europæiske gennemsnit. Imidlertid er store græske byer nu
til dags ved at kvæles, idet de kun har 25-35 % af dette krav og har et presserende behov
for langt flere grønne områder.

En indlysende løsning ville være, at de eksisterende offentlige områder i det mindste blev
brugt til grønne områder. Disse skulle inkludere de mange militærbarakker, der er fanget
inde i byer og den tidligere Hellenikon lufthavn i Athen.

I memorandummet mellem den græske regering og Kommissionen og Den Internationale
Valutafond er det på side 28 fastsat, at muligheden for at bruge offentlig ejendom til at
betale af på den offentlige gæld skal undersøges igen. Hvis de begrænsede jordreserver i
sidste ende bliver brugt til dette formål, vil det på dramatisk vis vælte miljøbalancen i græske
byer, og omkostningerne ved det vil skulle betales i mange generationer fremover.

Enhver EU-politik om bymiljø ophæves med et pennestrøg i et dokument, som
Kommissionen selv har påtvunget en medlemsstat. Jeg spørger bare: Er EU-institutionerne
villige til at acceptere det?

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Hr. formand! I Polen er offentligheden bekymret over
forsinkelserne i undersøgelsen af det flystyrt, den polske præsident var involveret i, nær
Smolensk den 10. april. Det er uacceptabelt at være i en situation, hvor den russiske side
undlader at videregive dokumenter eller gør det meget langsomt, idet den tydeligvis trækker
tiden ud. Jeg synes, undersøgelsen bør blive et internationalt anliggende, så EU, herunder
Europa-Parlamentet, kan gøre sin indflydelse gældende for at fremskynde efterforskningen
og lægge mere internationalt pres på Rusland. Jeg er bange for, at sagen aldrig bliver opklaret
uden internationalt pres og uden pres fra Europa-Parlamentet og EU. Derfor appellerer jeg
til et vist mål af solidaritet med Polen i denne sag.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Efter katastrofen som følge af ukontrolleret
finansspekulation, efter måneders passivitet og løfter om foranstaltninger, der skulle
pålægges finansmarkederne, modtog vi en bekræftelse fra Europa-Kommissionen i sidste
uge. Grundlæggende vil alt fortsætte som før. Finansspekulationen vil fortsætte, dens
hovedinstrumenter vil fortsætte, dvs. derivater, salg uden sikkerhed, swaps eller CDS (credit
default swaps), der bliver ingen ende på dette giftige affald. Skattelyene, som der nu er
dødstille omkring efter alt det postyr og tomme løfter om, at der ville blive sat en stopper
for dem, vil fortsætte med at eksistere.

Alt det i modsætning til den gennemførte vold, hvormed der blev pålagt arbejdstagere og
befolkningen store ofre, da de blev bedt om at støtte den finansielle kapitals misbrug. Svaret
på den kendsgerning, at EU tydeligvis ikke har nogen idé om, hvad det skal gøre med
følgerne af en krise, som det bidrog til at skabe, er her, i Portugal, Frankrig, Grækenland
og Spanien og over hele Europa, i takt med at folk vågner op og kæmper mod den dybe
sociale regression, som EU vil påtvinge dem.
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Formanden.   – Næste taler er hr. Batten, som udmærker sig ved at være den første politiker
i historien, der bærer sine partifarver.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Det ser ud til, at den britiske
vicepremierminister Nick Clegg snart vil annoncere koalitionsregeringens beslutning om
at rette sig efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom og give stemmeret til
indsatte i Hendes Majestæts fængsler.

En talsmand for premierminister David Cameron har efter sigende sagt, at det ville være
"uheldigt", hvis totalforbuddet blev hævet helt. Han fortsatte ikke med at forklare, hvorfor
et delvist forbud kunne være moralsk mere acceptabelt, og hvorfor en bandit, røver eller
tyv hellere skulle have stemmeret end en morder, voldtægtsmand eller pædofil.

Det er en fornærmelse mod de lovlydige og ofrene for forbrydelser, at de, der bryder loven,
også skal have ret til at vælge dem, der lave loven. Jeg kan sige én ting helt sikkert, og det
er, at der i det næste manifest fra det britiske Independence Party vil være en forpligtelse
til at ophæve sådan en lov.

Formanden.   – Afhængigt af, hvem der er leder af UKIP.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! I dag vil jeg gerne endnu en gang nævne den
grænseoverskridende centraleuropæiske Alpe- og Adriaterhavsregion, som består af
Friuli-Venezia Giulia, Slovenien og Kärnten. Denne region afspejler den sproglige og
kulturelle mangfoldighed i Europa og beviser, hvordan store historiske forskelle kan
overvindes. F.eks. har Kärntens konsensusgruppe i mange år arbejdet på at opretholde en
fredelig sameksistens mellem den tyske flertalsbefolkning og det slovenske mindretal i
Kärnten og fik også den europæiske borgerpris af Europa-Parlamentet for sit arbejde.

Imidlertid var det skadeligt for dette fredelige samarbejde, at Slovenien før folkeafstemningen
om grænseaftalen med Kroatien i Ljubljana hævdede, at det slovenske Kärnten, Trieste og
Gorizia var blevet taget, selv om befolkningen fra det sydlige Kärnten havde besluttet at
blive en del af Østrig ved en fuldstændig demokratisk folkeafstemning i 1920, med andre
ord for nøjagtig 90 år siden. Endvidere er Slovenien på ingen måde det tidligere Jugoslaviens
retlige efterfølger og derfor ikke signatar af den østrigske statstraktat. Det følger højst i
Jugoslaviens fodspor med tilbageholdelsen af AVNOJ-beslutningerne i modstrid med
folkeretten, og det er ikke en god ting.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE)  . – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne sætte fokus på en
særdeles presserende sag i Rumænien for øjeblikket, men jeg tror, den findes i alle
EU-medlemsstater i en eller anden form. Jeg taler om en alvorlig situation, der påvirker
små virksomheder og ødelægger deres chancer for at vokse og rette sig efter den økonomiske
krise.

Det nationale råd for små og mellemstore virksomheder anslår, at otte ud af 10
virksomheder, der har modtaget EU-støtte, dropper ud af projekterne på grund af manglende
medfinansiering. Denne situation gælder for alle programmer, der involverer
EU-finansiering. Under disse omstændigheder mener jeg, at EU på den ene side og
medlemsstaterne på den anden er forpligtede til at afdække og gennemføre nye
foranstaltninger til at støtte små virksomheder navnlig på baggrund af, at 70 % af
arbejdsstyrken i hele EU er beskæftiget i disse virksomheder.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Hr. formand! Vi påbegynder snart
midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, som skal være
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baseret på samarbejde mellem institutionerne og skal give konkrete løsninger, der kan
begrænse virkningerne af den økonomiske og finansielle krise. Endvidere giver
Lissabontraktatens og EU 2020-strategiens ikrafttræden et nyt perspektiv på
midtvejsevalueringen af det aktuelle finansielle overslag.

Jeg opfordrer Kommissionen til at udvise fleksibilitet og handle hurtigt, når en medlemsstat
i overensstemmelse med EFRU-forordningen ønsker at anmode om en revision af de
operationelle programmer eller af den nationale strategiske ramme.

Den aktuelle økonomiske krise kunne give anledning til nogle ændringer i
budgetprioriteringerne, især for at sikre tilstrækkelig finansiering til prioriterede områder.
På denne baggrund opfordrer jeg til fremme af solidaritet og effektivitet inden for
energiressourcer og transportinfrastruktur samt landbrug og bredbåndsinfrastruktur i
landdistrikter, der alt sammen er prioriterede områder, som kan bidrage til at skabe job.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre opmærksom på
en sag om grov overtrædelse af en bulgarsk borgers menneskerettigheder; han er tiltalt for
et strafbart forhold. Mario Abdel Gani el Makusi er søn af en palæstinenser og læser
farmakologi. Han blev anholdt den 7. juni i sit hjem i Sofia og bragt til den lokale
politistation på grund af – efter politiets mening – overfald.

Ifølge to vidner havde Mario på tidspunktet for episoden været hjemme og havde også
været på indkøb i en købmandsforretning, hvilket bakkes op af seks CCTV-optagelser fra
forretningen. Han blev sat i forvaring på ubestemt tid, og det har han nu været i 70 dage.
I al den tid har politiet nægtet at se CCTV-optagelserne eller afhøre de vidner, der var
sammen med ham i hans hjem på tidspunktet langt fra det sted, hændelsen skete.

Jeg mener, at hele sagen mod denne unge mand og hans familie er uhørt, men hændelser
af den slags er blevet almindelige i Bulgarien i løbet af det sidste år. Jeg vil derfor sige, at
anholdelse af en mand, der er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og politiets
tilbageholdelse af ham uden noget uigendriveligt bevis i 70 dage ikke kan retfærdiggøres.

Jeg ønsker mere gennemsigtighed i den måde, hvorpå indenrigsministeriet og
anklagemyndigheden arbejder.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand! 32 fanger fra Mapuchefolket har nu
sultestrejket i 70 dage og risikerer at dø. I dag har medlemmer af det chilenske parlament
sluttet sig til dem.

De sultestrejker for at kræve anvendelse af almindelige retsregler og deres ret til at få adgang
til jord. Oprindelige folkeslag skal have adgang til kollektiv ejendom på deres forfædres
jord. Det princip har Parlamentet allerede forsvaret, og det er fastsat i de relevante
internationale konventioner.

Denne ret, som aldrig er blevet anerkendt i Chile, har resulteret i en inflation af
foranstaltninger, der har en uretfærdigt uforholdsmæssig indvirkning på Mapuchefolket,
som trods alt udgør 5 % af befolkningen.

Hvis Mapuchesamfundet, der er dømt til at leve uden jord eller ressourcer, skal reddes, vil
Chile skulle finde modet til at anerkende dets rettigheder og acceptere dets krav.

Det er også vigtigt, at vi her i Europa-Parlamentet og FN og også alle andre internationale
institutioner kæmper for, at oprindelige befolkningers rettigheder bliver respekteret. Hvad
vil formanden gøre ved denne sag?
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Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! For to år siden udløste Lehman Brothers'
kollaps finansmarkedernes sammenbrud og den efterfølgende økonomiske og sociale
krise, vores befolkning stadig lever med i dag. Reaktionen skal være afbalanceret. EU har
været hurtig, nådesløs og ubøjelig i de stramningsprogrammer, den har gennemført, og
ekstremt langsom eller endog slap i alt andet, der kunne bringe retfærdighed ind i
økonomien.

Parlamentet vedtager først i denne uge de første foranstaltninger vedrørende tilsyn med
det finansielle system. Først i løbet af de næste ni år kommer bankvæsenet til at anvende
de regler, der er defineret for deres egen kapital og alle de andre krav fra offentligheden,
dvs. bekæmpelse af spekulativ kapital, en stopper for skattelyene eller skat på finansielle
transaktioner. Alt dette er blevet udsat, og det er derfor, den europæiske aktionsdag den
29. september er så nødvendig og så vigtig i hele Europa.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Kan De forestille
Dem en gruppe ofre for kriminalitet, der lider under de mest voldsomme former for fysisk
vold, prygl, chikane, seksuelle overfald, psykisk grusomhed, trusler og terror dag efter dag?
Jeg taler om ofrene for vold imod kvinder, især vold i familien eller inden for slægten. En
af deres modige og stærke grupper kontaktede mig i sidste uge og klagede over, at denne
meget store gruppe af mennesker stadig ikke på nogen måde får støtte eller hjælp i Ungarn.
Hvis de henvender sig til politiet, får de at vide, at det er en privat sag, som man ikke vil
blande sig i. Hvis de går til børneforsorgskontoret eller et organ for børnebeskyttelse, får
de besked på at gøre noget ved det, ellers vil deres barn blive taget fra dem. Jeg vil gerne
opfordre alle medlemmer af Europa-Parlamentet til at stå sammen om denne sag, afholde
en særlig høring for ofrene for vold imod kvinder og repræsentere deres rettigheder i alle
mulige fora.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Hr. formand! Hele sommeren blev Portugal igen hærget af
en bølge af brande, der lagde skove og landbrugsjord øde, ødelagde hjem og privat
infrastruktur og konstant truede mennesker, der levede i frygt for at blive ramt af brandene,
som hærgede uden ophold.

Alene i august blev der registreret over 9 000 brande i Portugal, det højeste antal siden
2006. I betragtning af situationens alvor er det afgørende ikke kun at se på årsagerne, men
også på løsningerne. Med hensyn til sidstnævnte mener jeg ikke kun den nødvendige
planlægning og tilvejebringelse af effektivt materiel og menneskelige ressourcer til
brandbekæmpelsen, men også til behovet for genplantning af skove i de mange områder
og støtte til de mennesker, der er ramt af brandene.

I den selvstyrende region Madeira, hvor jeg kommer fra, blev en række kommuner ramt
af brandene. Efter naturkatastrofen i februar forværrede brandene i august vanskelighederne
for madeiranerne, der håber, de kan regne med støtte og solidaritet fra alle i form af hjælp
til at genopbygge deres liv, især efter de svære prøvelser, de har måttet gennemgå i det
seneste år.

Alan Kelly (S&D).   – (EN) Hr. formand! Det giver mig ingen glæde at vide, at mens jeg
står her i aften, er EU i gang med meget omhyggeligt at gennemgå den økonomiske
udvikling i mit hjemland, Irland.

I dag nåede irske obligationer en rentesats på 6,5 %, og situationen i Irland er en stor
udfordring. Lånerenten er faktisk den højeste, den nogensinde har været for mit land. Folk
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hjemme i min valgkreds spørger, hvordan det er kommet så vidt. Det enkle svar er ren
grådighed.

Jeg var glad for, at kommissær Almunia for nylig faktisk insisterede på at lukke Irlands
ultimative zombiebank, Anglo Irish. Kommissionen var nødt til at gøre noget, da denne
bank var til fare for selve mit lands fremtid. Anglo ville koste os 2 mia. EUR, så 5 mia. og
så 10 mia. Vil vi næste måned finde ud af, at Anglo vil koste os på den forkerte side af
30 mia. EUR?

Irerne er et ukueligt folkefærd. Vi vil komme igennem det, men kun med hjælp fra ECB og
gennem politisk stabilitet, som ville blive hjulpet på vej af en omgående regeringsændring
derhjemme.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Hr. formand! I denne weekend blev Slovenien ramt af voldsom
regn, hvilket har forårsaget store oversvømmelser og alvorlig økonomisk skade. Mange
steder var vandstanden i floderne højere, end den har været i hundredvis af år. Vi har også
dødsfald, selvom jeg må tilføje, at alle de, der druknede, mistede livet ved rattet i biler, der
blev fanget i underføringer. Alene i hovedstaden Ljubljana har vi stadig over 1 200
beboelsesejendomme under vand. Transportveje og offentlige værker er også blevet hårdt
ramt.

Slovenien er et lille land, men vi kan sammenligne konsekvenserne af disse oversvømmelser
med de katastrofale følger af oversvømmelserne, der ramte nogle centraleuropæiske lande
ved sommerens begyndelse. Jeg har benyttet lejligheden til at informere om situationen i
mit land, fordi jeg mener, at vi her i Parlamentet har en hel del arbejde foran os med hensyn
til at tackle disse konsekvenser.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).    (DA) Hr. formand! Siden vi holdt vores sidste
møde, har over 50 kurdiske borgmestre i Tyrkiet modtaget deres endelige dom. Og hvad
var det så, at disse borgmestre havde gjort? Jo, de havde tilladt sig at skrive et åbent brev
til den daværende danske statsminister. Så absurd er situationen i EU-ansøgerlandet Tyrkiet,
at borgmestre bliver straffet for at skrive breve til statsledere i et EU-land. Og absurditeterne
fortsætter: Mandag den 18. oktober vil 151 kurdiske politikere og advokater blive stillet
for retten, bl.a. Diyarbakirs overborgmester, Osman Baydemir, og Muhammar Erbey, som
er næstformand for Tyrkiets menneskerettighedsorganisation IHD. Anklagen kan give op
til livsvarigt fængsel. Jeg vil opfordre formanden til at sikre, at Europa-Parlamentet er til
stede for at overvære disse retssager.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Hr. formand! Udvisningerne af romaer fra Frankrig er et
tegn på, at man ikke ved, hvad man skal gøre, ligesom f.eks. reglerne om bortvisning af
hjemløse fra centrum af byerne.

Problemet med romaerne dækker over endnu et problem med ekstrem fattigdom og social
udstødelse. De, der lever under ekstrem fattigdom, har brug for solidaritet og bistand. Det
gælder mødre med børn, gamle eller handicappede og isolerede samfund, mennesker, der
er kommet så langt ud i vanskeligheder, at de ikke længere kan hjælpe sig selv. Det handler
ikke kun om penge, men om at begynde at opføre sig som et samfund, der bekymrer sig
om alle disse mennesker til gavn for hver enkelt og til gavn for alle. Lad os derfor finde ud
af, hvordan vi kan involvere så mange frivillige som muligt til at bistå socialt dårligt stillede
grupper. Lad os finde ud af, hvordan vi kan gøre det lettere og enklere for frivillige at bruge
eksisterende finansielle ressourcer. Hvis vi ikke gør det, vil vi blive ved med at gå rundt i
ring.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Hr. formand, mine damer og herrer! Da mit lands
parlament endnu en gang forkastede lovændringerne om forbud mod al vold mod børn,
herunder korporlig afstraffelse, viste det kun, at det moderne samfund domineres af
intolerance mod sine yngste og svageste medlemmers meninger og af uvilje og manglende
evne til at forstå betydningen af børns rettigheder og deres interesser. Endnu en gang viste
det, at det haster med at debattere spørgsmålet om beskyttelse af børns rettigheder og
bekæmpelse af vold imod dem.

Mange i mit land mener imidlertid, at det er en form for kulturarv eller en effektiv
opdragelsesmetode at give børn smæk. Jeg er helt uenig i det og vil gerne understrege, at
manglende følelsesmæssig kontrol og den deraf følgende begrundelse for aggression, idet
man kalder det opdragelse, er forkert og ikke kan retfærdiggøres.

Jeg vil gerne understrege, at vold er en alvorlig trussel mod børns fysiske og mentale sundhed
og deres personlige og sociale udvikling. I betragtning af at børn er den mest sårbare gruppe
i samfundet, opfordrer jeg Kommissionen og Rådet til at styrke foranstaltninger til
bekæmpelse af vold mod børn ved at oprette obligatoriske standarder i alle
EU-medlemsstater og til at samarbejde mere aktivt med medlemsstater og ngo'er om at
stoppe vold mod børn.

Jeg opfordrer også medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt og træffe forebyggende
foranstaltninger til at bekæmpe vold mod børn.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre
opmærksom på et initiativ, som mange af Parlamentets medlemmer er bekendt med, men
som kræver mere støtte fra os. Det er det såkaldte "Model European Council". Dette initiativ
og det virtuelle plenarmøde i Strasbourg bliver brugt af mange unge europæere, der prøver
at få en bedre forståelse af, hvordan EU fungerer.

Det er vigtigt, at vi i en tid med lav stemmedeltagelse og generel apati støtter og hjælper
alle, der er interesserede i og ønsker at bidrage til EU's integrationsproces. På baggrund af
dette års rapport om "Model European Council" opfordrer jeg derfor til, at De møder
medlemmerne af Deres nationale delegationer, så vi kan give dem en virkelig fornemmelse
af, hvordan vi arbejder. Jo mere vi fremmer dette initiativ, jo mere værdifuldt vil det blive
for det Europas fremtid, som vi er ved at bygge op her.

Nuno Melo (PPE).   – (PT) Hr. formand! Den seneste rådsbeslutning om at åbne
EU-markedet for tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Pakistan er en fejl. Tekstilvarer
og beklædningsgenstande udgør 20 % af fremstillingsindustrien i Portugal med 200 000
arbejdstagere og 7 000 virksomheder. Det er en nøgleaktivitet i mit land ligesom
bilindustrien i Italien, Tyskland eller Frankrig.

Det betyder, at disse virksomheder nu kommer i direkte konkurrence med pakistanske
virksomheder, der ikke skal betale socialsikring for deres arbejdstagere, ikke har nogen
omkostninger til miljøbeskyttelse, ikke skal passe specielt på med brugen af visse
råmaterialer, og hvor selv børnearbejde desværre som bekendt er almindeligt udbredt.

Det, jeg prøver at sige, er ikke, at europæiske virksomheder er bange for at konkurrere med
virksomheder andre steder fra, men at de ikke kan arbejde, når normale markedsregler
bliver undergravet.

20-09-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA70



Jeg vil derfor lufte min protest her. Ud over at protestere fremlægger jeg også mine
overvejelser over situationen. Det er vigtigt, at Parlamentet ved først givne lejlighed drøfter
dette spørgsmål, som er afgørende for den europæiske tekstil- og beklædningsindustri.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Hr. formand! Det sociale Europa står ved en vanskelig
korsvej, hvor svaret på stramningerne giver sig udslag i forskellige strejker.

Vi har arbejdstagere i uddannelses-, transport-, rets-, administrations- og industrisektorerne,
der strejker i Frankrig, transportarbejdere, der strejker i Grækenland, og fagforeningsfolk,
der strejker i Rumænien. Denne sociale uro vil helt sikkert blive større i de kommende
måneder. Derfor synes jeg, at vi først og fremmest skal målrette den økonomiske vækst,
dog i nøje sammenhæng med oprettelsen af nye job og beskyttelsen af de eksisterende.

Vi har et fælles ansvar for den eksisterende krise. Solidaritet skal være kernen i EU's
økonomiske og sociale politikker. Der skal nemlig gives øget bistand til medlemsstater,
der har svært ved at gennemføre økonomiske genopretningsforanstaltninger med henblik
på at forhindre, at forskellen mellem medlemsstaternes økonomier bliver større, og på at
mildne de smertefulde sociale følger.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Hr. formand! Bitterhed, vrede og skuffelse er de ord, jeg kunne
bruge til at opsummere de fleste sloveneres følelser omkring de første udnævnelser til
ledende diplomatiske stillinger i EU. Det er ikke kun, fordi Slovenien røg ud efter første
udnævnelsesrunde, men hovedsagelig fordi kun fire ud af de 29 ledende stillinger vil gå til
repræsentanter fra de nytiltrådte medlemsstater.

Jeg mener ikke, at der ikke er egnede kandidater i disse medlemsstater. Tværtimod er det
min faste overbevisning, at fremdrift og ambition i stigende grad er til stede i de yngre
medlemsstater. Imidlertid er de højeste stillinger i EU-institutionerne stadig i det store og
hele besat af repræsentanter for de største medlemsstater.

Jeg er stærkt imod en sådan EU-politik, fordi den ikke viser nogen forståelse for de yngre
nytiltrådte medlemsstaters interesser. Vi er alle en del af Unionen for at tage beslutninger
sammen. Lad dette være en kritik af vores regeringer og en påmindelse til dem. Nu er ikke
et godt tidspunkt for nye splittelser og en nedbrydning af tillid. Folk vil kun tro på os, hvis
vi står fast og forenede indefra, og kun hvis vores stemme er en fælles stemme for de
27 medlemsstater og ikke kun en håndfuld medlemsstaters stemme.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Hr. formand! Endnu en gang skal vi tale om
frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande. Jeg har allerede talt om aftalerne med Colombia
og Peru, som er ekstremt skadelige for bananindustrien på De Kanariske Øer, og i dag
ønsker jeg at tale om Marokko.

Den 16. september vedtog Kommissionen sit forslag til et nyt landbrugskapitel i
associeringsaftalen med Marokko. Det er et forslag, der indebærer en forhøjelse af
tomatkvoterne, opretholdelse af perioden fra oktober til maj i stedet for en udvidelse til
hele året og ikke indebærer en revision af indgangsprisordningen, som har vist sig at være
svigagtig, hvilket EU's Kontor for Bekæmpelse af Svig selv har erkendt.

Denne aftale er dødbringende for EU-producenter, især i Andalusien, Murcien, Valencia
og De Kanariske Øer, og det er Kommissionen udmærket klar over. Kommissionen kan
ikke se den anden vej og foreslå en ny aftale uden nogen garantier, når den nuværende
aftale bliver krænket, uden at der træffes nogen foranstaltninger.
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Det haster med at få foretaget en revision af indgangsprisordningen, og jeg beder
Kommissionen om at iværksætte en revision omgående. Kommissionen har en forpligtelse
til at forsvare landbrugerne, så forsvar dem!

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Hr. formand! Den sag, jeg tager op, handler om respekt
for retsstaten og for professionalisme i administrationen i Rumænien.

I begyndelsen af 2009 skete der en udskiftning af præfekter og underpræfekter. Det hed i
teksten til beslutningerne om udnævnelse af dem, at de skulle udføre de relevante funktioner
midlertidigt, indtil der blev afholdt en konkurrence med henblik på permanente
udnævnelser. I slutningen af september 2009 afholdt den udøvende magt disse
konkurrencer, og resultaterne blev meddelt i begyndelsen af oktober. Regeringen skulle
udstede beslutninger om permanent udnævnelse af dem, der blev godkendt, men det har
den stadig ikke gjort. På baggrund af denne situation vil jeg gerne gøre Europa-Parlamentet
opmærksom på det misbrug, den rumænske regering begår, og bede den rumænske regering
om at overholde principperne for retsstaten og fremme professionalisme i forvaltningen.

András Gyürk (PPE).   – (HU) Hr. formand! Når Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
snart træder i funktion, skyldes det den fælles udenrigspolitiks første succes. Imidlertid er
vi mindre glade for, at princippet om geografisk balance stadig ikke bliver fulgt i forbindelse
med udnævnelse af ledergruppen. Ved gennemgang af listen over navne, der blev
offentliggjort i sidste uge, bemærkede vi, at kun fire ud af de næsten 30 missionschefer
kommer fra nye medlemsstater. Det finder vi uacceptabelt. Vi mener ikke, at faglige
kvalifikationer afhænger af nationalitet. Ved udnævnelser bør der tages hensyn til både
kompetence og princippet om forholdsmæssig repræsentation. På baggrund af ovenstående
opfordrer vi fru Ashton til at sikre korrekt regional proportionalitet ved kommende
udnævnelser. Det gælder også både missionschefer og andre embedsmænd, indtil princippet
om geografisk balance er opfyldt. Europa-Parlamentets godkendelse må ikke bare betragtes
som en formalitet.

Eduard Kukan (PPE).   – (SK) Hr. formand! EU's udvidelse er fortsat et aktuelt emne. Islands
og Kroatiens forventede tiltrædelse vil inspirere alle dem, der støtter udvidelsesprocessen
og ønsker, at den fortsætter.

Det vil bestemt inspirere de vestlige Balkanlande, navnlig i dag i en situation med økonomisk
krise og voksende usikkerhed i regionen. Det seneste kompromis, der blev indgået mellem
Serbien og EU-landene, om vedtagelse af FN's generalforsamlings resolution om den
rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol i sagen om Kosovos
uafhængighedserklæring bekræftede EU's potentiale, når det drejer sig om at løse ømtålelige
problemer i regionen.

EU har forpligtet sig til at støtte dialogen mellem Serbien og Kosovo. Vi må ikke glemme,
at ikke kun regionens langsigtede stabilitet, men også EU's troværdighed og udenrigspolitik
afhænger af, at denne dialog bliver en succes.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Hr. formand! Tak for ordet. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at fordømme den burmesiske junta og valgkommissionen, der på juntaens
ordre i sidste uge opløste "National League for Democracy" og også ni andre politiske
organisationer. Lederen for "National League for Democracy", Aung San Suu Kyi, har
modtaget Sakharovprisen, som Europa-Parlamentet uddeler. Hun støtter dialog mellem
juntaen og oppositionen, som hun beviste i 2000, da hun forhandlede med generalerne
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om militærets gradvise tilbagetrækning fra det politiske liv. Desværre førte forhandlingerne
ikke til et gennembrud.

Det valg, der skal finde sted i Burma i november, bliver det første siden 1990, hvor
militærjuntaen afviste at acceptere oppositionens knusende sejr og satte Aung San Suu Kyi
i husarrest. Europa-Parlamentet bør klart give udtryk for vores modstand mod militærstyret,
krænkelserne af menneskerettighederne og den manglende respekt for grundlæggende
borgerrettigheder i Burma.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Hr. formand! EU 2020-målene prioriterer
uddannelse og kompetenceudvikling.

I løbet af den nuværende programmeringsperiode er det vigtigste mål at opnå økonomisk,
social og territorial samhørighed, som danner rammerne om udvikling af uddannelse og
færdigheder, således at de lokale ressourcer kan udnyttes.

Hver region kan fremhæve sin profil ved at give almen uddannelse og erhvervsuddannelse
et regionalt aspekt. Der findes håndværk, som stadig kun udøves i nogle områder, og som
er i fare for at forsvinde, simpelthen fordi de ikke længere får mulighed for at komme med
i nationale erhvervsuddannelsesprogrammer. Det samme gælder for visse lokale ressourcer,
der kun overlever i mundtlig overlevering.

Jeg fastholder, at regionerne har brug for økonomisk støtte gennem egnede programmer
og tilskyndelse til at udvikle et regionalt aspekt for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
Det er dér, EU-midler kan være nyttige, for ellers vil mange håndværk gå tabt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Hr. formand! Ifølge Det Europæiske
Informationssystem for Skovbrande (EFFIS) er 70 % af det område i EU, der brændte i år,
portugisisk, idet ca. 115 000 ha brændte frem til 3. september, hvoraf 13 000 ha ligger i
beskyttede områder af høj miljømæssig værdi og med en socioøkonomisk indvirkning på
385 mio. EUR.

Vi ved, at ødelæggelsen af skove medfører alvorlige socioøkonomiske og miljømæssige
skader, og at forebyggelse er vigtigere end helbredelse, fordi genoprettelse er en langsom,
vanskelig og dyr proces. Problemet med brande dukker op hvert år i taler i Parlamentet,
og hvis de ikke vedrører Portugal, vedrører de et andet land.

I lyset af det anmoder jeg indtrængende Europa-Kommissionen om nøje at overveje de
successive beslutninger om brandbeskyttelse og brandbekæmpelse, Parlamentet har udsendt
siden 1995, især beslutningen af 16. september sidste år og mekanismen for forebyggelse
af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, som jeg havde fornøjelsen af at være
Landbrugsudvalgets skyggeordfører for. Disse blev kun delvis gennemført, og undertiden
spredt og ineffektivt. Hvis det sker, vil vi måske kunne undgå at skulle tage spørgsmålet
om skovbrande op igen i september 2012.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

22. Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (kortfattet forelæggelse)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Pablo Arias Echeverría for
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om endelig gennemførelse af det
indre marked for e-handel (A7-0226/2010).
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Pablo Arias Echeverría,    ordfører. – (ES) Hr. formand! Som alle ved, er internettet og de
nye teknologier en hidtil uset revolution, der betyder, at vi er nødt til at modernisere de
mekanismer, som regulerer e-handel i vores økonomi med henblik på at kunne løfte de
udfordringer, vi står over for.

Bare for nogle få år siden fandtes de nye systemer for handel over internettet og de nye
teknologier og muligheder, vi har til rådighed nu, ikke. De er dog nu en kendsgerning, og
snart vil de være et væsentligt værktøj.

Som lovgivere må vi være åbne nok til at skabe værktøjer til befolkningen, der kan løse
nutidens problemer, men som tager højde for og kan tilpasses til fremtidens problemer.
Det er en forpligtelse, som vi må indgå, og et ansvar, som vi er forpligtede til at påtage os.

Vi må bane vejen for det, der kommer, og for dem, der kommer, og det betyder, at vi skal
overvinde hindringerne for at nå det mål.

E-handel er et tilgængeligt værktøj med et enormt potentiale til at genoprette og forbedre
vores økonomis konkurrenceevne og også til at styrke det indre marked. Det er et værktøj,
der kan skabe en masse merværdi og give den europæiske befolkning og europæiske
virksomheder store muligheder i denne krisetid.

Det er afgørende, at EU's ledere gennemfører de nødvendige foranstaltninger for at
overvinde de eksisterende barrierer for grænseoverskridende e-handel i Europa, og at vi
skaber tillid til dette medium, forenkler det og gør reglerne for det gennemsigtige.

Det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at befolkningen og virksomhederne kan få
del i dets enorme potentiale. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive konkurrencedygtige
på et globalt marked, der ikke venter på nogen. Enten sætter vi os for bordenden og træffer
de nødvendige foranstaltninger energisk og beslutsomt, eller også vil vores konkurrenter
overhale os.

Den betænkning, jeg fremlægger i dag, indeholder forslag til foranstaltninger til overvindelse
af barriererne for grænseoverskridende handel. Vi har lejlighed til ikke blot at forberede
det indre marked på e-handel, men også til at hjælpe med at supplere det indre marked
gennem e-handel.

De foranstaltninger, jeg foreslår i betænkningen, tager sigte på at højne kvaliteten i adgangen
til internettet i Europa, styrke forbrugernes tillid ved at oprette et europæisk kvalitetsmærke,
øge overvågning og tilsyn med netværket og gennemføre informationskampagner, så
brugerne bliver klar over deres rettigheder og ved, hvor og hvordan de kan klage, hvis de
har problemer. De har også til formål at beskytte brugernes private ejendom og personlige
data, fremme udviklingen af initiativer, der giver virksomhederne et incitament til at sælge
deres varer online, forbedre betalingssystemer og forenkle reglerne for bl.a. betaling af
afgifter.

Endelig følte jeg det nødvendigt i denne plan at fremhæve behovet for at forbedre
beskyttelsen af mindreårige internetbrugere.

Jeg mener, at alle disse foranstaltninger er væsentlige for at fremme e-handel og for at
tilpasse de regler, der i øjeblikket regulerer den, til en fremtid, som vi allerede lever i. Vi har
en forpligtelse til at tilbyde markedet mekanismer, der gør vores virksomheder mere
konkurrencedygtige og styrker vores økonomier. Denne plan er utvivlsomt en platform,
som vi kan bygge videre på uden forhindringer eller gener.
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Af disse årsager vil jeg bede Parlamentet om dets støtte til at gå videre med dette initiativ.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Jeg er meget glad for, at ordføreren også
har trukket på min betænkning om forbrugertillid i et digitalt miljø, som Europa-Parlamentet
vedtog på sidste møde. Selv om onlinehandelen udviser vækstrater på 50 %, udnyttes dens
potentiale i den europæiske økonomi kun minimalt. Bl.a. nægter op til en tredjedel af
detailhandlere eller forhandlere, der opererer online, at handle med kunder fra andre
medlemsstater. Årsagerne til det er på den ene side visse virksomheders forsøg på kunstigt
at skabe separate nationale markeder for at anvende forskellige priser og også vedvarende
lovgivningsmæssige hindringer, der stadig ikke er overvundet på EU-plan. Det glæder mig,
at medlemmet også i sin betænkning i dag fremsætter forslag til større internetsikkerhed
for børn og unge med advarsel om de største farer, som er pornografi, anonymt køb af
tobak og alkohol, spil og samtaler med fremmede via sociale netværk. Jeg håber, at
Kommissionen vil få større held, end den tidligere har haft, med at støtte e-handel, i det
mindste for så vidt angår beskyttelse af børn mod farligt internetindhold.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Hr. formand! E-handel er kun i sin spæde begyndelse,
og stigende brugertillid til transaktionssikkerhed er afgørende for dens udvikling og bidrag
til at opnå et mere velfungerende indre marked.

I betænkningen fremhæves betydningen af elektroniske signaturer og Public Key
Infrastructure (PKI) for paneuropæiske sikre e-forvaltningstjenester og en sikker e-handel.
Jeg mener, at en indsats er påkrævet for at fremskynde oprettelsen af en europæisk gateway
for valideringstjenester for at sikre en grænseoverskridende interoperabilitet for elektroniske
signaturer. Vi opfordrer også Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til støtte
for e-faktura-initiativet med henblik på at sikre, at der overalt i EU anvendes elektroniske
fakturaer senest i 2020.

Endelig håber jeg, at mindst 50 % af alle procedurer for offentlige indkøb senest i 2015
foretages ad elektroniske kanaler i overensstemmelse med handlingsplanen fra
ministerkonferencen om e-forvaltning, der blev afholdt i Manchester i 2005.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! I denne forhandling om e-handel vil
jeg gerne sætte fokus på tre ting, som det efter min mening er vigtigt at belyse.

Den første vedrører behovet for at forene forbrugerrettigheder og ophavsret. Den anden
vedrører beskyttelse af børns rettigheder og e-handelssikkerhed. Vi må ikke bringe børns
rettigheder i fare, og vi har brug for at varetage e-handelssikkerheden. Den tredje ting
handler imidlertid om de mål, Kommissionen har fastlagt for bredbånd, især målet om, at
alle i EU skal have adgang til grundlæggende bredbånd senest i 2013.

Når vi nu ved, at ca. 30 % af alle familier, mindst, end ikke har adgang til internettet, og at
20 % af indbyggerne i EU lever i fattigdom, hvordan har Europa-Kommissionen så tænkt
sig at opfylde dette mål om bredbånd til alle senest i 2013?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! Den fremlagte betænkning handler om formelle
foranstaltninger til forbedring af elektronisk handel, men tager meget lidt hensyn til de
specifikke sociale og kulturelle vaner i de enkelte lande.

Visse lægemidler sælges frit i nogle lande, mens salget heraf i andre lande er strengt reguleret.
"Bløde" stoffer og forskellige erotiske artikler er frit tilgængelige i nogle lande, mens
myndighederne i andre sætter strenge grænser for adgangen til sådanne varer. Den liberale
tilgang til åbning af det elektroniske marked må derfor også tage hensyn til beskyttelse af
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de enkelte landes lovgivning om disse særlige typer varer, især når det drejer sig om at
beskytte unge mennesker.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! E-handel har været til kolossal gavn for både
virksomheder og forbrugere. Der er dog ét aspekt, jeg ikke er glad for, og som jeg ønsker
at gøre opmærksom på, og det er udstedelse af e-billetter (e-ticketing). Billetter, især til
store koncerter og sportsbegivenheder, bliver solgt til skyhøje priser. Det er ikke acceptabelt.

I mit eget land blev der i weekenden afholdt fodboldfinale i All-Ireland-turneringen. Det
er en amatørorganisation, men den højeste billetpris var 70 EUR. Ingen klub eller
privatperson med respekt for sig selv ville sælge disse billetter for mere end det. Hvis
billethajer blev taget i at sælge dem på gaden, ville de blive anholdt. Alligevel var billetterne
frit tilgængelige på internettet til priser fra 350 EUR og op til 500 EUR. Man kan måske
sige, at de ikke kunne sælges, med mindre der var efterspørgsel efter dem, men samtidig
synes jeg, det er en usportslig, uretfærdig og lidet formålstjenlig praksis. Det er bagsiden
ved e-handel, som i det store og hele er til gavn for forbrugerne.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – Hr. formand! For det første vil jeg gerne
takke ordføreren, hr. Arias Echeverría, og Parlamentet som helhed for denne vidtrækkende
vurdering af det europæiske e-handelsmarked.

Denne betænkning tjener som en belejlig påmindelse om, at e-handelsmarkedet endnu
ikke er en realitet for mange virksomheder og forbrugere. Et opsplittet marked for e-handel
er også et bekymrende symptom på de manglende led inden for det videre nationale marked.
De fleste forbrugere har førstehåndserfaring med det indre marked, når de handler på
nettet. Det bringer dem i kontakt med sælgere fra hele Europa. Mange sælgere, især smv'er,
er ivrige efter at udvikle nye markeder takket være de muligheder, internettet åbner.

Hvis vi gør noget ved de forhindringer, borgerne støder på i onlineuniverset, kan vi nå
langt med hensyn til at gøre et integreret indre marked til virkelighed. Så hvad kan vi gøre
for at fylde hullerne i det indre marked og få e-handel til at fungere bedre?

Kommissionen vil omhyggeligt overveje sit svar på betænkningen. Mange af de punkter,
der rejses, behandles på forskellige politikområder, også den digitale dagsorden. Kort sagt
skitserer betænkningen to veje, vi bør udforske. For det første skal vi gøre livet lettere og
enklere for både forbrugere og virksomheder. Det kan vi gøre ved at harmonisere regler
om f.eks. forbrugerkontrakter, og vi kan strømline procedurerne, så det bliver billigere for
virksomheder, der gennemfører grænseoverskridende transaktioner, f.eks. vedrørende
affaldshåndteringsafgifter, copyright-afgifter, momsangivelseskrav og fakturering.

I den forbindelse ser Kommissionen positivt på betænkningens støtte til et direktiv om
forbrugerrettigheder, som i øjeblikket bliver overvejet i Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse. Vi vil gøre forbrugernes liv lettere ved at håndhæve EU-lovgivning,
især i forbindelse med servicedirektivet, der forbyder geografisk forskelsbehandling af
forbrugere. Forbedring af levering og betaling skal også være en central faktor, hvis vi
ønsker at udvikle e-handelen. Vi kan også gøre det lettere for borgere og virksomheder at
spille sammen med nationale forvaltninger ved at oprette en "kvikskranke-ordninger".

Kommissionen har nedsat en særlig gruppe af kommissærer, der skal arbejde med den
digitale dagsorden, for at sikre en sammenhængende tilgang til udformningen af politikken
om digitale anliggender. Den ønsker også at skabe selvregulerende løsninger ved at se på
muligheden for at oprette et EU-garantimærke for e-handel som supplement til en kodeks
over onlinerettigheder.
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For det andet skal vi håndhæve reglerne og overvåge det indre marked bedre, for rettigheder,
der ikke håndhæves i praksis, er værdiløse. Alternative tvistbilæggelsesordninger kan som
nævnt i betænkningen sikre billige, enkle og hurtige klagemuligheder for forbrugere, der
køber ind på internettet. Vi vil undersøge, hvordan man bedst kan forbedre alternative
tvistbilæggelsesordninger i EU, og fremsætte et forslag til en EU-ordning for online
tvistbilæggelse for e-handelstransaktioner senest i 2012.

Vi har også til hensigt at sikre, at forbrugere, der indgår i et massesøgsmål på tværs af EU,
kan opnå godtgørelse. Der er også planlagt forslag til alternative tvistbilæggelsesordninger
og kollektivt søgsmål til udgangen af 2011. Det er grundlaget for at opbygge tillid, at man
ved, at de offentlige myndigheder arbejder sammen om at holde nøje øje med det indre
marked. Som led i forbrugerbeskyttelsesudvalget har de nationale myndigheder et fast
samarbejde om at udrydde ulovlig praksis på internettet.

Kommissionen overvåger også e-handelsmarkedet gennem sit årlige scoreboard for
forbrugermarkederne. Tidligere på måneden iværksatte vi en tilbundsgående undersøgelse
af e-handel. I begyndelsen af 2011 vil en særlig meddelelse omhandle evaluering af
anvendelsen af e-handelsdirektivet og overvejelser om, hvordan det kan blive håndhævet
bedre.

Endelig vil jeg endnu en gang takke alle, der har været involveret i denne meget nyttige og
inspirerende betænkning. Jeg må også undskylde for hr. Dalli, der af personlige årsager
ikke kan være til stede.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

António Fernando Correia De Campos (S&D),    skriftlig. – (PT) Som hr. Monti sagde,
er det på det tidspunkt, hvor EU har størst behov for det indre marked, at det er mindst
populært. Vi skal finde frem til, hvordan vi kan forbedre og styrke det og frem for alt sikre,
at det fungerer på en måde, der er præget af gennemsigtighed, pålidelighed og kvalitet.

En af disse måder er e-handel. Det digitale marked kan potentielt skabe beskæftigelse og
handel, men det skal overvinde retlig opsplitning for at kunne spredes ud over grænserne
og samtidig sikre forbrugernes rettigheder og øge befolkningens tillid. Af den grund har
vi brug for klare regler om kontrakter, samordning af moms, intellektuel ejendomsret,
betalingssystemer og postlevering til rimelige og konkurrencedygtige priser samt hurtige
metoder til afgørelse af tvister. Vi har brug for at sikre, at artikel 20 i servicedirektivet
opfyldes, og at der ikke sker forskelsbehandling på grundlag af forbrugerens oprindelse.
Loven om det indre marked er en glimrende lejlighed til at fastsætte mål. Jeg vil gerne takke
hr. Arias for den åbenhed, han lige fra begyndelsen har udvist, til at opnå en omfattende
og konsensuspræget tekst.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) EU har haft fremgang gennem årene
takket være handel, da det eksporterer og importerer alt fra råvarer til færdigvarer over
hele verden. For at styre det indre marked mod opfyldelse af EU 2020-strategiens mål må
vi have effektivt fungerende, velforbundne markeder, der åbner mulighed for konkurrence
og forbrugeradgang til at fremme vækst og innovation. Som det fremgår af undersøgelserne,
er der store uoverensstemmelser mellem national og grænseoverskridende e-handel, hvilket
i vid udstrækning skyldes de hindringer, der er for det indre marked. Resultaterne fra den
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test, der blev gennemført specifikt med onlineforretninger, er bekymrende, eftersom rundt
regnet 61 % af alle grænseoverskridende transaktioner mislykkedes af en række forskellige
årsager. På den baggrund synes jeg, at der omgående skal udarbejdes fælles EU-standarder
for dette område, som kan fjerne uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes love. Vi
må målrette vores bestræbelser på at regulere denne form for handel og få det fulde udbytte
af dets potentiale som led i vores fremstød for at sætte skub i EU's konkurrencedygtighed
på verdensplan.

23. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet
forelæggelse)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Marielle Gallo for
Retsudvalget om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked
(KOM(2009)0467 – 2009/2178(INI)) (A7-0175/2010).

Marielle Gallo,    ordfører. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Parlamentet må i
forbindelse med afstemningen om denne initiativbetænkning, som ikke er min betænkning,
men resultatet af mange kompromiser, indlede en vigtig forhandling. I næsten 10 år har
vi gentagne gange i alle vores tekster sagt, at Europas økonomi skal være en videnbaseret
økonomi. Eksplosionen af den digitale æra betyder, at vi nu må leve op til denne globale
udfordring.

De kreative og innovative industrier sikrer i øjeblikket 7 % af EU's BNP og 14 mio. job.
Over for en skarp konkurrence er og bliver de den europæiske økonomis nøgleaktiv. Vi
er derfor nødt til at beskytte dem, ellers vil de forsvinde.

Hvilket instrument kan beskytte dem? Hvilket instrument tilskynder skabende personer
til at skabe innovation? Hvilket instrument sikrer kulturel mangfoldighed i Europa og
sikrer, at den formidles globalt? Hvilket instrument sikrer, at vores forskere, skabere,
kunstnere, ingeniører og intellektuelle honoreres? Hvilket instrument gør de kreative og
innovative industriers økonomiske sektor i stand til at fungere og udvikle sig? Hvilket
instrument tilskynder smv'er og unge skabere til at gøre noget og omdanne den europæiske
økonomi til år 2020?

Svaret på hvert af disse spørgsmål er indlysende: lovgivning om intellektuel ejendomsret.
Alle er enige om intellektuel ejendomsret i forbindelse med fysiske aktiver. Men nogle af
os er endnu ikke vågnet op og har set, hvad der er sket, siden internettet kom frem. De har
endnu ikke forstået, at alle digitale aktiver – musik, film, bøger, videospil, software – også
skal beskyttes.

Vi skal ikke være bange for internettet. Det er en usædvanlig mulighed, som vi kan byde
velkommen. Vi garanterer alle EU-borgere adgang til internettet, det er en ret. Imidlertid
skal internettet også underkastes en lovgivning, der beskytter intellektuel ejendomsret, for
det er også lov. Hvis vi ikke gør det, får vi en jungle, og her er det jungleloven, der gælder.

Er det virkelig det, vi ønsker? Ønsker vi at ødelægge den kreative og innovative
industrisektor ved ansvarsløst at ofre den? Vil vi EU-lovgivere give op og tage tilflugt til
demagogi og populisme, eller kan vi reflektere over tingene og påtage os vores ansvar?

Jeg stiller dette spørgsmål, fordi formålet med denne betænkning er at sende et signal til
Kommissionen, således at vi kan kombinere vores bestræbelser og finde passende løsninger.
Lad os komme af med vores populistiske reaktioner. Lad os prøve at overvinde vores små
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politiske uenigheder, så vi kan arbejde for det fælles bedste. Lad os ikke give Kommissionen
frit slag. De kreative og innovative industriers skæbne er i vores hænder, og det samme
gælder således de mennesker, der er afhængige af dem. Lad os ikke falde over denne
forhindring, forhandlingen er kun lige ved at begynde.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke fru Gallo
for en god og velafbalanceret betænkning. Betænkningen bekræfter, at EU værner om
intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret og beskytter den mest kreative sektor i
Europa. Denne udfordring passer godt sammen med Europa-Kommissionens meddelelse
om en digital dagsorden for Europa, som også omhandler spørgsmål som forældreløse
værker eller værker, der er ikke trykkes længere.

Jeg vil gerne sige, at dagens betænkning er en afbalanceret og nøje gennemtænkt tekst.
Den er ikke udtryk for en specielt restriktiv holdning til problemet med piratkopiering og
vareforfalskning, da den primært introducerer et forebyggelsesbaseret system med henblik
på at øge bevidstheden hos borgere, der ofte uforvarende bryder loven, om, at ophavsret
er en grundlæggende og vigtig sag. Jeg vil gerne sige, at vi i dag – og her henviser jeg også
til hr. Echeverrías betænkning – har brug for en god forretningsmodel, der kan beskytte
ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder og samtidig kan give mulighed for, at
litterære værker og film kan købes til en rimelig pris.

Jeg synes, at betænkningen bør danne udgangspunkt for yderligere drøftelser, men jeg vil
gerne takke ordføreren for betænkningens meget vellykkede fremhævelse af spørgsmålet
om beskyttelse af både ophavsret og et system, der opretholder det højeste
kreativitetsniveau.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Jeg ser positivt på forhandlingen om
betænkningen, som er en del af Europa-Parlamentets generelle initiativ til at styrke
håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg sætter stor pris på det arbejde,
ordføreren, fru Gallo, har udført.

Jeg vil dog gerne fremhæve nogle få principielle punkter, der burde have været medtaget
i betænkningen. For det første er der behov for at foretage en klar differentiering af de
socioøkonomiske følger, overtrædelsen af ophavsretten kan have. Det er uacceptabelt, at
alvorlige krænkelser med mulige alvorlige følger for den enkeltes sundhed og integritet,
skal sættes i samme kategori som dem, der har begrænsede finansielle følger. Sidst, men
ikke mindst, skal der være en bestemmelse om, at internetudbydere ikke gøres ansvarlige
for deres kunders handlinger og ikke er forpligtede til at overvåge og filtrere trafikken på
deres egne net.

Toine Manders (ALDE).   – (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for vores
samarbejde. Alle parter kom sammen i Retsudvalget og nåede frem til et kompromis. Det
førte i sidste ende til en frygtelig diffus og følelsesladet diskussion, som jeg også oplevede
i min egen gruppe. Til sidst fremsatte vi en alternativ beslutning som en middelvej mellem
tilhængere og modstandere af betænkningen.

Jeg håber, at denne beslutning kommer igennem i morgen, men det er en skam, at
diskussionen er blevet trukket sådan i langdrag, og at der stadig mangler at blive fundet en
løsning. Vi ønsker alle mere innovation, mere e-handel og et indre marked, og alligevel
ønsker vi ikke beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som i sidste instans er
grundlaget for vores innovation. Jeg synes, det er en stor skam, så jeg vil opfordre alle til
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at stemme for det rette i morgen – hvilket jeg vil vove at påstå er den alternative beslutning,
der er fremsat af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Der er behov for en EU-tilgang, og jeg vil også opfordre kommissær Barnier til at fremsætte
forslag til en EU-lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder, da der er et stort behov
for f.eks. multiterritorielle licensrettigheder. Det er i øjeblikket umuligt og bremser dermed
udviklingen af det indre marked.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Det er ikke
noget tilfælde, at vi ikke finder det let at blive enige om denne sag, fordi vi kombinerer to
uforenelige størrelser. Hvis vi havde koncentreret os om varemærkebeskyttelse, ville vi
formentlig have kunnet nå frem til en god aftale. Men når vi blander det med emnet
internettet, er det også materielt forkert, fordi der kræves nogle anderledes og nyere strategier
her sammenlignet med dem, der er nødvendige i materiel ret. Det er ikke let at overføre
disse strategier fra det ene til det andet.

Vi er også nødt til at få afklaret med os selv, at vi kommer til at betale for hver retsforfølgning
på internettet med overtrædelser af borgerrettighederne, fordi vi ikke kan se eller finde ud
af disse ting automatisk.

For det tredje er det virkelig klart for mig, at hvis jeg sætter kulturel nydelse på internettet
under trussel om straf, således at jeg bogstavelig talt risikerer at blive sat i fængsel, hver
gang jeg ser på internettet, vil jeg ikke kunne udnytte de muligheder, internettet også giver
for kunst, kultur og kreativitet. Jeg vil derfor indtrængende bede om, at vi drøfter denne
sag yderligere. Det ville være en mere intelligent strategi.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Hr. formand! Naturligvis har bekæmpelse af forfalskede
varer topprioritet, også her i Parlamentet. Ikke desto mindre må jeg sige, at jeg helt klart
ikke kan støtte min kollegas betænkning på onsdag, da jeg bl.a. deler rigtig mange unge
menneskers og borgeres bekymring for, at man er ved at forsøge – f.eks. i artikel 22 – at
gøre internetblokeringer respektable igen ad bagdøren.

Det er også beklageligt, at udtrykkene piratkopiering og forfalskning er blevet brugt som
synonymer af Kommissionen og også i denne betænkning. Det vil skabe yderligere
retsusikkerhed. Udtrykket piratkopiering er ikke hensigtsmæssigt om brug af
ikkekommercielle internetudvekslingstjenester. Det ville de facto gøre mange millioner
borgere til kriminelle, som det ganske rigtigt understreges i den alternative betænkning,
der er fremsat af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

Jeg er også helt bestemt imod oprettelsen af en ny myndighed. Jeg mener, at de strukturer,
vi har i øjeblikket, vil kunne klare denne sag meget økonomisk.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. formand! Ejendom – hvad enten den er intellektuel eller
fysisk – er hjørnestenen i markedsøkonomien. Det er derfor vigtigt, at vi overvejer, hvordan
vi regulerer dette område med en høj grad af gensidig konsensus. Under alle
omstændigheder har vi brug for en "kvikskranke-ordning". Det skal blive lettere for
forbrugere, selvstændige og små og mellemstore virksomheder at erhverve de tilsvarende
licenser.

Netop tilgængeligheden af EU-dækkende licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder er
særdeles vigtig. Vi har brug for et indre marked for intellektuel ejendom. Frem for alt har
vi også brug for, at originalsproget er tilgængeligt i hele Europa. Hvert sprog er et vigtigt
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kulturprodukt, og det burde være muligt, at licenser, der er bevilget til ét sprog, gælder i
hele Europa og derfor kan bruges af alle borgere. Vi har brug for interoperabilitet og teknisk
neutralitet for at kunne bruge den intellektuelle ejendom i overensstemmelse hermed.
Frem for alt har vi også brug for sanktioner for dem, der overtræder konkurrence- og
handelsretten.

Christian Engström (Verts/ALE).   – Hr. formand! Der er flere problemer med denne
betænkning, men jeg vil sætte fokus på ét grundlæggende problem, og det er manglende
sammenhæng. Det begynder med påstanden om, at vi ikke har de fakta og tal, der er
nødvendige for at lovgive, så derfor skal vi have dette observationscenter for intellektuel
ejendom til at skaffe disse fakta og tal. Herefter fortsætter betænkningen med en kritik af
Kommissionen for ikke at have foreslået lovgivning. Siden foreslås ikkelovgivningsmæssige
foranstaltninger osv.

Jeg er enig i det, der blev sagt fra starten, nemlig at vi ikke har de fakta og tal til rådighed
som beslutningstagere. Det er det grundlæggende problem, og det er grunden til, at det
ikke er lykkedes EU-institutionerne at finde en god politik på dette område. Jeg anbefaler
derfor beslutningen fra Verts/ALE, S&D og GUE/NGL, hvori det hedder, at vi under alle
omstændigheder bør fremskaffe fakta og tal og derefter overveje, hvad vi skal gøre og så
lovgive.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! De forskellige lovgivninger for intellektuel ejendom
i medlemsstaterne forhindrer, at den intellektuelle ejendom beskyttes i samme høje grad
alle steder. Det påvirker det indre marked negativt og hindrer innovation og investeringer
på dette område. Krænkelser af intellektuel ejendomsret forekommer også oftere og oftere
i forbindelse med organiseret kriminalitet. Desværre tilbyder internettet en platform, der
er let at bruge til dette formål.

Et ensartet højt beskyttelsesniveau kan derfor kun opnås gennem en målrettet fælles
EU-strategi. En harmonisering af de nationale lovgivninger skal derfor hilses velkommen,
og det er en nødvendig forudsætning for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende.

Mange tak til ordføreren, som har taget et vigtigt emne op her. Jeg er sikker på, at vi vil
komme til at drøfte dette emne mange gange endnu her i Parlamentet.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Som ordfører for udtalelsen fra Udvalget
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse er jeg skuffet over, at min kollega, fru Gallo,
ikke har holdt sig til ordlyden af vores henstillinger. I mellemtiden har
Europa-Kommissionen naturligvis som svar på mit spørgsmål bekræftet, at den vil behandle
forslaget om at indføre EU-beskyttelse for registrerede varemærker allerede næste år. Tak
hr. kommissær! Vi skal bekæmpe forfalskninger, især fra Asien, med alle til rådighed stående
midler, som det med rette foreslås i Gallo-betænkningen. Jeg beklager naturligvis, at der
er opstået en så uoverstigelig kløft mellem medlemmerne med hensyn til bekæmpelse af
downloading af ophavsretligt beskyttede værker fra internettet. Massekommunikationen
af ophavsretligt beskyttede værker på internettet skal reguleres, men det bør gøres gennem
afbalancerede foranstaltninger og ikke ved at kriminalisere gymnasieelever. Lovgivningen
om ophavsret er ikke hensigtsmæssigt fastlagt i Europa og sikrer ikke moderne regler, der
kan støtte ophavsmænd og offentlighedens brede anvendelse af deres værker. Tværtimod
giver den snarere indehavere af ophavsrettigheder og kollektive administratorer en
fortrinsstilling på bekostning af de faktiske ophavsmænd og brugere af værkerne. Det
bekymrer mig, at der i forbindelse med denne betænkning end ikke har været ambitioner
om at formulere en hårdt tiltrængt balance i ophavsretslovgivningen i den digitale verden.
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Formanden.   – Jeg er sikker på, at Kommissionen kan imødekomme alle. Hr. Barnier, De
har ordet.

Michel Barnier,    medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand! Jeg lytter altid meget nøje
til, hvad medlemmerne af Europa-Parlamentet siger. Kommissionen kan ikke vide alt og
har altid brug for disse analyser og forslag. Derfor vil jeg gerne sige oprigtigt tak til fru Gallo
og til Parlamentet for den interesse, det fortsat viser for at forbedre og styrke respekten for
intellektuelle ejendomsrettigheder – det er denne betænkning et yderligere bevis på.

Jeg ved, at denne betænkning er blevet drøftet ved talrige lejligheder, og det er ganske
normalt. Imidlertid synes jeg, den giver en god balance mellem alle de interesser, der er på
spil. Jeg vil gerne sige endnu en gang og især i lighed med hr. Borys og hr. Rübig, at en
effektiv beskyttelse af intellektuel ejendom faktisk skaber kreativitet og innovation og
beskytter arbejdspladser i Frankrig.

Lad mig dog tilføje, at vi, når vi taler om beskyttelse og retfærdig godtgørelse for skabelse,
ikke kun henviser til kulturel eller industriel skabelse, men også til en særlig opfattelse af
demokrati. Her tænker jeg på journalister i den skrevne presse og deres arbejde, som også
fortjener at blive beskyttet og ordentligt aflønnet. Så – jeg tror, det var hr. Borys, der omtalte
sundhedsproblemer – ved vi også, hvad risici i forbindelse med forfalskning generelt
indebærer.

Jeg vil gerne fremhæve Kommissionens ønske om at arbejde meget tæt sammen med alle
parlamentsgrupper i de kommende måneder med henblik på at optrappe bekæmpelsen
af forfalskning og piratkopiering, som fru Roithová netop har nævnt. Kommissionen vil
fortsætte sin kamp mod brud på intellektuel ejendomsret under anvendelse af både
lovgivnings- og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger. Jeg tror også, at enhver
bekæmpelse nødvendigvis skal kombineres med positive foranstaltninger såsom fremme
og udvikling af lovlige produkter.

Jeg vil gerne understrege behovet, sådan som jeg ser det, for at øge bevidstheden blandt
borgerne og, naturligvis, blandt unge – men ikke kun unge – om disse fænomener under
anvendelse af – og her vil jeg gerne gentage anmodningen fra hr. Engström – indiskutabel
statistisk information om følgerne og omfanget af forfalskning og piratkopiering og også
en analyse, der skal være så fair som mulig, af følgerne heraf for samfundet og økonomien.
Det er en ting, hr. Enciu nævnte for et øjeblik siden.

Kommissionen vil være særlig opmærksom på udviklingen af observationscentret og på
de øvrige foranstaltninger, der er anført i vores meddelelse fra september 2009 om
administrativt samarbejde og dialog mellem parterne.

Næste efterår vil jeg præsentere en handlingsplan om alle disse forfalskningsspørgsmål og
alle former for forfalskning og piratkopiering. Handlingsplanen kommer, for så vidt angår
kommunikation, forskning og uddannelse af grænsekontrolmedarbejdere i hvert af vores
lande, til at bygge specifikt på det arbejde, som udføres, og den ekspertise, der samles af
det observationscenter, vi skal oprette på en meget troværdig og meget konkret måde.

Vi skal også være særlig opmærksomme på at forbedre den lovgivningsmæssige ramme
for respekt for intellektuel ejendomsret og – det siger jeg naturligvis til hr. Jahr – en
EU-ramme. Løsningen bliver baseret på en afbalanceret forholdsmæssig strategi, der
respekterer borgernes grundlæggende rettigheder. Endvidere vil jeg gerne sige til
fru Lichtenberger, som jeg også har sagt i udvalgene, at vi ikke har til hensigt at kriminalisere
en bestemt adfærd på nogen måde, især ikke de unges. Det er ikke det, det handler om.
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Kommissionen er ved at udarbejde en rapport, der kommer til efteråret, om direktiv
2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg ønsker derfor at
bekræfte over for hr. Manders, der spurgte om dette, men især over for Deres ordfører,
fru Gallo, som fremhævede dette punkt, at det er på grundlag af denne betænkning, vi vil
fremsætte – for det, tror jeg, bliver nødvendigt – nogle ændringsforslag til teksten for at
forbedre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa.

Formanden.   – Tak hr. kommissær! Det var rigtig udmærket opfattet.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg gik imod Gallo-betænkningen som et
regressivt og uanvendeligt forslag, der går imod internettets åbenhed og grundlæggende
rettigheder og efterlader mange problemer i en juridisk gråzone. Ikke mindst blandes
forfalskning sammen med fildeling. S&D-Gruppen fremsatte en alternativ beslutning med
fokus på behovet for at beskytte kunstneres og de kreative industriers arbejdstageres
rettigheder og interesser og samtidig på behovet for at sikre europæiske forbrugere bred
adgang til kulturprodukter og -tjenester. Det er en konstruktiv og progressiv vision for
håndhævelse af intellektuel ejendomsret, der søger at udvikle en retfærdig, afbalanceret og
fremsynet ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa til gavn for både skabere
og forbrugere. Vigtigt er det, at den skelnede mellem, hvordan kommerciel og
ikkekommerciel fildeling behandles, og gik imod kriminalisering af sidstnævnte. Den
alternative beslutning søgte også at garantere neutralitet på nettet, beskytte
personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder, sikre klagemuligheder hos
domstolene, gå imod ikkeretlige foranstaltninger til håndhævelse af ophavsrettigheder,
afvise, at "three strikes"-modellen (Hadopi) indføres i hele Europa, og indeholdt forslag til
udvikling af innovative alternative forretningsmodeller. Bemærk, at det er en betænkning,
der ikke vedrører forslag til retsakt. Kommissionen ventes at fremsætte forslag til lovgivning
om kort tid.

Adam Gierek (S&D),    skriftlig. – (PL) Intellektuel ejendom er et bredt begreb, der dækker
patentret, varemærker og logoer samt ophavsret. Betænkningen begrænser sig til
spørgsmålet om piratkopiering, som indebærer krænkelse af ophavsret, hvilket generelt
betyder en anden parts varemærke. Betænkningen omhandler håndhævelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder gennem oprettelse af observationscentret, gennemførelse af
administrative procedurer og de relevante internationale aftaler. Varemærker bruges til at
skelne varer eller tjenesteydelser, der tilhører forskellige økonomiske operatører. Enheder,
der benytter illoyale handelsmetoder, kan prøve at udnytte et bestemt produkts eller en
bestemt tjenesteydelses ry på markedet. Alle de foreslåede metoder til bekæmpelse af
piratkopiering indebærer, at der skal udvikles en form for kontrolsystem finansieret af
skatteyderne. Det, vi faktisk har brug for, er bestræbelser på at styrke toldmyndighederne,
hovedsagelig for at forbedre opsporingen af trusler såsom skadelige
plantebeskyttelsesmidler, forfalskede medicinalvarer, skadelige fødevarer og dyrefoder.
De liberale forsøger på den ene side at svække enhver stat, der producerer billige varer,
mens de på den anden side tvinger den til at beskytte monopoler. Disse problemer kunne
man overlade det til brancheforeninger at løse. Statens eneste rolle bør være at afgøre
eventuelle tvister. For at nå det mål må EU udarbejde og gennemføre lovgivning om patenter,
brugsmodeller og varemærker, der er registreret indtil nu, samt lovgivning om ophavsret.
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Vi må også forbedre overvågningen af EU's ydre grænser, den alt for store indførsel af varer
fra tredjelande, der konkurrerer med EU-varer, samt kvaliteten af de pågældende varer.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Håndhævelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder i det indre marked (Marielle Gallo A7-0169/2010). Selv om denne
betænkning indeholder en række værdifulde idéer og konklusioner, er den desværre et
typisk eksempel på den manglende planlægning og endog ubeslutsomhed vedrørende
intellektuelle ejendomsrettigheder på EU-plan. Naturligvis ville et endnu mere slående
eksempel på den slags være Kommissionens meddelelse med titlen "Bedre håndhævelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked" (KOM 2009(467), som der bl.a.
henvises til i betænkningen. Jeg finder det særdeles alarmerende, at det endnu ikke er
lykkedes for Kommissionen at gennemføre en grundig analyse af virkningerne af direktiv
2004/48/EF af 29. april 2004 om intellektuelle ejendomsrettigheder. Det fortsat manglende
EF-patent er en væsentlig barriere for opbygningen af en effektiv fællesskabsordning for
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Den sidste kommentar vedrører forslaget
om at oprette et europæisk center for overvågning af forfalskning og piratkopiering. Der
er ikke behov for yderligere organer, mere bureaukrati og flere omkostninger.
Kommissionen har tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne, der skal tildeles
centret selv.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg ser positivt på udarbejdelsen af denne beslutning,
hvis bestemmelser i vid udstrækning vedrører kultur- og uddannelsesområderne, som jeg
sidder i udvalget for. Det er almindeligt anerkendt, at ikke kun videnskabelig og teknisk
innovation, men også kulturelle aktiviteter yder et afgørende bidrag til den europæiske
økonomis konkurrenceevne. EU's uddannelses- og udviklingspolitik skal være baseret på
videregivelse af viden, formidling af information og fremme af adgang for det størst mulige
publikum til teknologiske fremskridt og produkter, der udspringer af kulturel kreativitet.
For at opnå dette skal der etableres bedre omkostningsmæssige vilkår for forbrugerne,
herunder adgang til ubegrænsede abonnementstjenester eller til lave priser, især i
uddannelses- og kulturinstitutioner og almennyttige institutioner. Jeg vil derfor gerne
foretage en nyttig skelnen mellem brug til uddannelsesformål og brug til kommercielle
formål, hvilket naturligvis ville bidrage til at fremme innovation på EU-plan. Samtidig er
det vigtigt for os at uddanne vores unge mennesker, så de forstår, hvad intellektuel
ejendomsret handler om. Et andet centralt aspekt er, at ophavsmænd til værker skal have
beskyttet deres indkomster. Denne foranstaltning kræver strenge regler for regulering af
tredjeparters brug af disse produkter eller tjenesteydelser. Sidst, men ikke mindst, skal der
rettes større opmærksomhed mod forældreløse værker, som ikke er medtaget i
beslutningsudkastet.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    skriftlig. – (FI) Tyveri er altid tyveri. At stjæle en optagelse online
er det samme som at stjæle det samme indhold fra en pladeforretning. Ikke desto mindre
er holdningerne til piratkopiering fra internettet, eller tyveri, stadig langt slappere og mere
lemfældige end til butikstyveri. Vi må se alvorligt på piratkopiering fra internettet.
Informationsnettene er praktiske, effektive og naturlige måder at formidle digitalt indhold
på, men det betyder ikke, at deres kreative indhold skal stå frit til rådighed for alle uden
nogen form for betaling. Desværre ser det ud til, at nogle af dem, der er imod denne
betænkning, ikke synes sådan. Den kreative sektors fremtid, og det er det samme for enhver
sektor, afhænger af, om mennesker får betaling for deres arbejde eller ej. Når musikeres,
skuespilleres eller filminstruktørers royalties falder i kløerne på pirater, er resultatet kulturel
forarmelse, da professionelle kunstnere ikke er i stand til at tjene til livets ophold. Er det
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det, vi ønsker? En anden mulighed, som betænkningen indeholder forslag til – og det
fortjener ros – er at udvikle retfærdige regler for informationsnettenes beskyttelse af
ophavsret. De skulle bygge på en gammel forskrift, som der har været en lov om siden
arilds tid – du må ikke sjæle.

24. Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (kortfattet
forelæggelse)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af João Ferreira for Udvalget
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om Kommissionens meddelelse: En
fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer
(KOM(2009)0082 – 2009/2151(INI)) (A7-0227/2010).

João Ferreira,    ordfører. – (PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Flere
gange i løbet af det seneste år har overskrifter og nyhedsindslag været fulde af storme,
oversvømmelser, hedebølger, brande og andre katastrofer med alvorlige følger for
befolkning, jord, økonomi og miljø.

Men det er ikke det eneste år, dette er sket. I løbet af de første seks år af EU’s Solidaritetsfonds
eksistens modtog Kommissionen 62 anmodninger om finansiel støtte fra 21 forskellige
lande. Heraf ligger ca. en tredjedel i kategorien "større katastrofer". Andre katastrofer førte
ikke til ansøgninger om mobilisering af fonden, selv om de havde betydelige og, i mange
tilfælde, vedvarende konsekvenser for de berørte befolkninger, miljøet og økonomien.

Katastrofer er dybt uretfærdige. De rammer næsten altid dem hårdest, der er dårligst i stand
til at beskytte sig selv, hvad enten det er mennesker eller stater. Af den grund hedder det i
betænkningen, at en fællesskabsstrategi for katastrofeforebyggelse bør fokusere på en
begrænsning af de eksisterende uligheder mellem regioner og medlemsstater på dette
område, navnlig ved at være med til at forbedre forebyggelsen i regioner og medlemsstater,
der er særdeles sårbare over for risici og har færre økonomiske midler.

Naturkatastrofer og dermed menneskeskabte katastrofer kan og bør forebygges.

Ofte forstærkes katastrofer yderligere af politikker, der skaber et ulige forhold mellem
mennesket og det omgivende miljø.

Det erkendes i denne betænkning, at nogle af EU's sektorpolitikker, f.eks. den fælles
landbrugspolitik, har ført til en øget risikoeksponering for visse regioner og disses
befolkninger, i dette tilfælde ved at tilskynde til nedlæggelse af produktionen med deraf
følgende ørkendannelse.

Det er derfor vigtigt at arbejde for at afhjælpe og vende situationen. Fremme af fornuftig
arealudnyttelse og økonomisk og social udvikling i balance med naturen er en afgørende
betingelse for katastrofeforebyggelse.

Denne betænkning er fuld af retningslinjer og henstillinger. De drøftelser, der fandt sted i
de forskellige udvalg, diskussionen med skyggeordførerne og ordførerne om de forskellige
synspunkter samt de forslag, som alle parter fremsatte i forbindelse med den endelige
version af betænkningen, har i høj grad bidraget hertil. Jeg vil gerne takke alle for deres
input og den interesse, de har vist, og for deres åbenhed over for en diskussion, der endte
med at blive tilbundsgående og berigende.
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Jeg vil gerne kort fremhæve nogle få af henstillingerne i betænkningen som følger: oprettelse
af en passende finansiel ramme for katastrofeforebyggelse, der styrker og samordner
eksisterende finansielle instrumenter, definition af en række foranstaltninger målrettet
særlig støtte til medlemsstaterne med henblik på at afhjælpe risikosituationer, styrkelse af
hurtige varslingssystemer i medlemsstaterne og etablering og styrkelse af forbindelserne
mellem de forskellige varslingssystemer, oprettelse af en offentlig
landbrugsforsikringsordning, oprettelse af et europæisk observatorium for tørke og
ørkendannelse og iværksættelse af et særligt initiativ om skovbeskyttelse og forebyggelse
af brande.

I forlængelse af forebyggelsen og under hensyntagen til de erfaringer, der er indhøstet
under de seneste katastrofer, bliver det endelig påkrævet at revidere forordningerne om
Solidaritetsfonden for at give mulighed for mere fleksibel og rettidig mobilisering af dette
instrument.

Spørgsmålet om katastrofer har allerede ved mange lejligheder været genstand for
beslutninger i Parlamentet. Nogle af henstillingerne i denne betænkning var allerede med
i disse tidligere beslutninger. Det gør dem kun endnu mere presserende. Disse henstillinger
må følges op og omsættes i praksis. Desværre er der gjort meget lidt på dette område, og
især Kommissionen bærer ansvaret for denne forsinkelse.

Jeg beder indtrængende Kommissionen om se den brede enighed, der var om betænkningen,
da den blev diskuteret, og da der blev stemt om den i udvalget – og det bliver forhåbentlig
bekræftet, når den bliver sat til afstemning på dette møde – som et klart tegn på, at
beslutningen skal tages alvorligt, og at de foranstaltninger, der er skitseret i den, er værd
at udmønte i praksis.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Hr. formand, hr. kommissær! Denne betænkning
er meget vigtig, især nu, hvor naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer optræder
oftere og oftere med stadig stigende menneskelige, socioøkonomiske og miljømæssige
omkostninger. Det er derfor afgørende at handle hurtigt og effektivt, især med forebyggelse,
som er hovedemnet for betænkningen.

Jeg havde fornøjelsen af at være ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter om denne sag, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose
hr. Ferreira, der gjorde det muligt at gøre et gavnligt stykke arbejde med at integrere
elementer fra udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i denne
betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

Vores største bekymringer i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vedrører
den indvirkning, især oversvømmelser, tørke og brande har på landbrugsproduktion og
skovbrug.

Vi minder om, hvordan Portugal blev ramt i år af den slags begivenheder med
oversvømmelser på Madeira, som forårsagede materielle skader til 1,3 mia. EUR, og
skovbrande i sommer, der forårsagede skader til anslået 385 mio. EUR.

På den baggrund mener vi, at det haster med at gennemføre ikke kun de
forebyggelsesmetoder, der er skitseret i betænkningen, men også, med hensyn til
intervention, et fælles obligatorisk EU-forsikringssystem med gensidige fonde til landbruget
og reformen af EU's Solidaritetsfond.
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Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Hr. formand! EU har oplevet en betydelig stigning
i antallet og alvoren af naturkatastrofer. De oversvømmelser og skovbrande, der fandt sted
i sommer, er bevis herpå. Bortset fra tabene af menneskeliv har disse katastrofer forårsaget
betydelig skade i mange medlemsstater med følger på områder som infrastruktur,
økonomiske mål, landbrugsjord samt på natur- og kulturværdier.

Jeg ønsker at understrege den særlig vigtige rolle, samhørighedspolitikken spiller med
hensyn til at forebygge risikoen for naturkatastrofer. Jeg synes, vi skal bestræbe os på at
indsnævre de eksisterende forskelle mellem europæiske regioner, især ved at hjælpe med
til at forbedre forebyggelsen i regioner og medlemsstater, der er sårbare over for risiko og
har færre finansielle ressourcer. EU-støtte er den eneste løsning, hvis disse stater skal kunne
klare den skade, katastroferne forårsager.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Man har sagt, at naturkatastrofer og
menneskeskabte katastrofer er vokset eksponentielt i de seneste år, hvilket har forårsaget
enorme tab af ejendom og, ikke mindst, af liv. Sidste år var det værste år nogensinde, hvad
angår oversvømmelse i mit land. Jeg vil gerne takke kommissær Barnier og Kommissionen
for den fleksibilitet, de har udvist ved at stille midler fra Solidaritetsfonden til rådighed for
os – 13 mio. EUR.

Desværre har nogle af de irske myndigheder ikke udvist samme fleksibilitet. I f.eks. Bandon
har der været generel enighed om, at der skal træffes midlertidige foranstaltninger med det
samme til at oprense floden for at sikre, at den samme skade ikke sker igen, hvis vi får en
lignende oversvømmelse i år. Men dambrugsmyndigheden har gjort indsigelse, så de nu
ser ud til at være udsat igen, hvis der sker en ny oversvømmelse.

Det skal alt sammen vise behovet for, som ordføreren sagde, at Kommissionen bruger sin
styrke og sin magt og sin indflydelse til at sikre, at der træffes foranstaltninger til at dæmpe
disse katastrofer i fremtiden. Forhåbentlig vil de ikke ske igen.

Formanden.   – Budskabet er: "Lad ikke Bandon sejle sin egen sø!"

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Hr. formand! I løbet af det seneste år har mange
medlemsstater været hårdt ramt af en række naturkatastrofer, der har forårsaget ikke blot
alvorlig materiel skade, men også tab af menneskeliv, som ikke kan gøres op i penge.

Eftersom det i forbindelse med naturkatastrofer ligger uden for de enkelte staters muligheder
at afhjælpe de forårsagede skader, vil jeg igen understrege behovet for at modernisere
Solidaritetsfonden. Helt specifikt handler det om at øge gennemsigtigheden og tilpasse
kriterierne samt at gøre det muligt hurtigere at mobilisere ressourcer. Ved revision af
betingelserne for at trække på især Solidaritetsfonden skal vi også tage hensyn til det
regionale aspekt, således at finansiel bistand ikke, paradoksalt nok, udelukkes i de regioner,
der har mest brug for det. Eftersom naturens kræfter ikke respekterer nationale grænser,
vil jeg også gerne nævne behovet for at dele erfaringer og forbedre samordning og
samarbejde, især i grænseregioner.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne understrege, at mine bemærkninger
skal opfattes som et supplement til den foregående talers. Ud over de finansielle
forudsætninger, som vi har brug for til at udrydde oversvømmelsesskader og træffe
forebyggende foranstaltninger, konstaterede vi også i min hjemregion – Fristaten Sachsen
– hvor vi sidst havde oversvømmelser, at vi frem for alt har brug for at forbedre samarbejdet
mellem medlemsstaterne betydeligt. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi bliver enige
om forebyggende foranstaltninger. Det nytter ikke noget, at alt er i orden langs den nedre
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del af floden, hvis det ikke har været muligt at gennemføre tilstrækkelige foranstaltninger
til oversvømmelsesbeskyttelse langs flodens øvre løb. Det er også vigtigt at sikre, at vores
kommunikation er effektiv.

Det vigtigste fokus skal derfor være på grænseoverskridende samarbejde, da naturkatastrofer
ikke standser ved de nationale grænser. Kun sammen vil det lykkes os at bekæmpe disse
katastrofer effektivt.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Hr. formand! Som ordfører for Udvalget om
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil jeg gerne føje det, vi skrev i vores
udtalelse, til det, der er blevet sagt.

Vores bidrag ligger i, at vi – ud over, hvad der er blevet sagt om hurtige varslingssystemer,
solidaritetsfonde, og operationelt samarbejde – lagde særlig vægt på, at princippet om
ikkeforskelsbehandling skal anvendes, når det drejer sig om at yde bistand.

Med andre ord skal bistanden ydes til beskadigede områder efter behov uden
forskelsbehandling baseret på race, farve, køn, sprog, religion, politiske eller andre
anskuelser, national eller social oprindelse, ejendom, fødsel eller anden status hos
modtagerne, der er ofre for sådanne menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer.

Vi minder også om, at væsentlige menneskerettigheder er i fare i katastrofe- og
nødsituationer og skal beskyttes.

Formanden.   – Mange tak. Vi er Dem taknemmelige, også for det græske ord "katastrofe".

Michel Barnier,    medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand! På vegne af min kollega
og veninde, Kristalina Georgieva, der ikke kan være til stede her i aften, vil jeg gerne takke
hr. Ferreira for denne kvalitetsprægede og meget omfattende og afbalancerede betænkning,
der er kommet på det helt rigtige tidspunkt.

Som alle har sagt, og som navnlig hr. Mikolášik sagde for et øjeblik siden, har vi oplevet
en stigning i antallet af katastrofer uden for Europa – i Pakistan, især, men også i Haiti –
og også hjemme på europæisk område, især i Centraleuropa. I Deres taler nævnte De
Madeira, Irland, Portugal, og hr. Jahr nævnte oversvømmelserne i Sachsen. Imidlertid har
jeg ikke glemt oversvømmelserne i 2002, hvor jeg var kommissær med ansvar for
regionalpolitik. De oversvømmelser fik mig til, med støtte fra hr. Prodi, at foreslå oprettelsen
af Solidaritetsfonden, der er blevet brugt hyppigt siden da.

Disse begivenheder er en påmindelse om, at vi ikke skal blive magelige, men til stadighed
skal forbedre vores procedurer, styrke vores katastrofeberedskab og skabe en
forebyggelsespolitik – forebyggelse er altid bedre end helbredelse – med henblik på at
minimere de tragiske følger af disse katastrofer.

Kommissionen er forpligtet til at fastholde denne afbalancerede tilgang for at dække de tre
elementer forebyggelse, beredskab og indsats. Hr. Ferreira understregede betydningen af
EU's finansielle instrumenter til at støtte medlemsstaternes aktioner på
forebyggelsesområdet.

Hr. Luhan nævnte regionalfondene, der også kan støtte nationale
forebyggelsesforanstaltninger. Der er Solidaritetsfonden, hvis betydning hr. Kelly nævnte,
og som – efter min mening, fru Papadopoulou – forvaltes objektivt, selv om man altid kan
vurdere reglerne efter den anvendelse, der gøres af den. Denne Solidaritetsfond, som jeg
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kender ganske godt, støtter også hasteforanstaltninger til at yde befolkningen godtgørelse
for skader.

Kommissionen vurderer i øjeblikket alle disse eksisterende instrumenters effektivitet. Vi
arbejder på en række forebyggelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne kan indføre,
hvis der søges EU-midler. Vores mål er også at øge bevillingernes udnyttelsesgrad, som er
det, fru Patrão Neves efterlyste, tror jeg.

Det er nødvendigt at investere i forebyggelse, fordi det er en anden måde, hvorpå man kan
minimere reparations- og genopbygningsomkostninger. Som hr. Ferreira understregede,
skal vi udvikle en metode til kortlægning af risici.

Vi arbejder på at fastlægge retningslinjer baseret på eksisterende nationale initiativer og på
at indføre god praksis, således at der kan indføres en fælles EU-strategi for specifikke risici.
Jeg tænker på skovbrande, der har ramt Grækenland, Portugal og Spanien i de seneste år,
og på ekstreme klimakatastrofer. Fra nu og til udgangen af 2012 vil vi tilskynde
medlemsstaterne til at indføre forebyggelsesforanstaltninger baseret på god praksis.

I år har vi også vedtaget en grønbog om skovbeskyttelse, og vi er ved at oprette et
observatorium til at analysere de tørker, der rammer EU.

Endelig er der mange initiativer på vej for at øge vores viden om katastrofer og deres
virkninger. Vi vil derfor blive bedre i stand til at drøfte disse spørgsmål i fremtiden.

Som bekendt vil Kommissionen – og kommissionsformanden, der i 2004 efter tsunamien
og som led i analysen af følgerne af den og de andre katastrofer bad mig om at arbejde på
idéen om en europæisk civilbeskyttelsesstyrke – snart præsentere sine forslag, under
fru Georgievas myndighed, til at styrke EU's katastrofeberedskab.

Vi fortsætter også med at arbejde på forslag til at forbedre forebyggelsen. Derfor tror jeg,
at det, Kommissionen vil gøre, det, den vil foreslå Dem og medlemsstaterne, vil dæmpe de
bekymringer, der meget nyttigt og effektivt fremhæves i hr. Ferreiras betænkning efter alle
disse katastrofer.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter denne betænkning, da jeg finder den
af største betydning, især for befolkningen i lande som Portugal eller for regioner som
Madeira eller Azorerne, hvor jeg kommer fra, som ofte rammes af katastrofale brande,
storme og jordskælv. For indbyggerne i sådanne regioner er det et enormt vigtigt fremskridt
at få mulighed for at blive bedre beskyttet gennem bedre forsikringsrammer, bedre hjulpet
gennem en permanent europæisk styrke og bedre støttet gennem større fleksibilitet i
Solidaritetsfonden.

En række forebyggende foranstaltninger bør også øges og have særlig støtte til dækning
af områder som skove, kystlinjen eller landbrugsaktiviteter i områder ramt af affolkning
og risiko for naturkatastrofer. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge
lovgivningsinitiativer for skovbeskyttelse og forebyggelse af skovbrande og jordskælv og
til at etablere en europæisk offentlig landbrugsforsikring, der er tilgængelig for landbrugere.
Det er også nødvendigt at revidere reglerne for EU's Solidaritetsfond og gøre dem mere
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fleksible til gavn for regioner, der står over for ekstra vanskeligheder, f.eks. regionerne i
den yderste periferi, som det så rigeligt blev demonstreret i det tragiske tilfælde med Madeira.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Betænkningen om naturkatastrofer og
menneskeskabte katastrofer, som jeg var skyggeordfører for, afspejler en bred konsensus
om behovet for en proaktiv helhedstilgang fra mange forskellige sektorer og enkeltpersoner,
der arbejder med forebyggelse af naturkatastrofer. Den omfatter også udveksling af god
praksis og større samarbejde i overensstemmelse med solidaritetsprincippet. Til trods for
at ansvaret for at forebygge naturkatastrofer primært påhviler medlemsstaterne, fastsættes
der i betænkningen en række grundlæggende foranstaltninger, hvoraf nogle allerede var
inkluderet i min betænkning, som tidligere blev vedtaget af Parlamentet, såsom kortlægning
af risici, styrkelse og koordinering af finansielle værktøjer, revision af reglerne for
Solidaritetsfonden, forskning og udvikling inden for hurtige varslingssystemer og oprettelse
af et europæisk observatorium for tørke og ørkendannelse. Jeg vil også gerne understrege
betydningen af de forslag, der er fremsat af Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, som bl.a. indeholder et udkast til direktiv om
indførelse af en EU-politik om vandmangel, tørke og tilpasning til klimaforandringen
sammen med forslag til lovgivning om skovbeskyttelse og brandforebyggelse.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) I de seneste år har EU-medlemsstaterne været
ofre for et stort antal katastrofer, der har ført til 62 anmodninger om finansiel støtte fra
21 forskellige lande. Skaden er næsten altid svær at måle, især på grund af tabet af
menneskeliv. Medlemsstaterne er primært og hovedsagelig ansvarlige for beskyttelse af
deres borgere og for katastrofeforebyggelse. Derfor er øget samarbejde på
forebyggelsesområdet fuldt berettiget, og det samme gælder forbedret samordning af
indsatsen, styrket solidaritet og gensidig bistand, især fordi katastroferne normalt i højere
grad rammer dem, der er i størst nød og ikke har ressourcer til at beskytte sig selv, deres
familier og deres aktiver.

Jeg går ind for, at der etableres samarbejde mellem nationale, regionale og lokale
myndigheder, idet man påtager sig ansvaret for katastrofehåndtering, fysisk planlægning,
risikokortlægning og risikostyring og for oprettelse af et netværk, der kan danne grundlag
for udveksling af erfaringer og forebyggelsesforanstaltninger under inddragelse af
civilsamfundet. Samtidig er det relevant og nødvendigt at skabe passende finansielle rammer
på EU-niveau for forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, der kan
konsolidere og forbinde eksisterende instrumenter, bl.a. instrumenter under samhørigheds-
og regionalpolitikken og inden for landdistriktsudvikling.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , skriftlig. – (EL) Jeg vil gerne begynde med at rose hr. Ferreira
for hans fortræffelige betænkning. De mange referencer til den afgørende rolle, de lokale
og regionale myndigheder spiller i katastrofehåndteringens forskellige faser, er særdeles
vigtige, fordi det er dem, der tager den værste tørn, når katastrofen rammer. Jeg ser også
positivt på den særlige omtale af bjerg- og øregioners behov og behovet for at nedbringe
ulighederne mellem de enkelte regioners evne til at beskytte deres indbyggere. Vi må ikke
glemme, at erfaringer og initiativer på dette område er erhvervet og udviklet på alle niveauer,
lokalt, regionalt, nationalt og på EU-niveau. Det, vi har brug for nu, er at øge samarbejdet
mellem agenturer og koordinere politikker. Inden for disse rammer og som sagt i de
ændringsforslag, jeg fremsatte i Udvalget om Regionaludvikling, hvis forebyggelsen skal
forbedres, må vi:

– udnytte de værdifulde erfaringer, vi har fået under Fællesskabets INTERREG-initiativ
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– styrke og bygge på det tværnationale, grænseoverskridende og interregionale samarbejde

– sikre fuld udnyttelse af EU's fælles alarmnummer "112"

– forenkle forvaltningsreglerne og gøre EU's Solidaritetsfond mere fleksibel. Vi skal alle
acceptere vores ansvar for at omsætte betænkningens forslag til praksis.

Dominique Vlasto (PPE),    skriftlig. – (FR) Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer
er blevet mere hyppige og intense i Europa i løbet af de sidste par år, hvilket har forårsaget
betydelige menneskelige og materielle skader. Det europæiske forebyggelsessystem skal
derfor forbedres. Især er det afgørende så hurtigt som muligt at afdække, hvilke områder
der er i farezonen, for at vide, hvad sandsynligheden er for oversvømmelse, hvilke
mennesker der risikerer at blive ramt, og hvad den potentielle skade er. Denne strategi, der
er fastlagt i oversvømmelsesdirektivet, betyder, at vi vil være mere effektive i
katastrofehåndteringens forskellige faser. De storme, der ramte departementet Var den
15. juni 2010, tjener som en påmindelse om, at vi har behov for yderligere at styrke EU's
alarmberedskab. Jeg tænker især på det instrument, der skal hjælpe ofre for naturkatastrofer
– EU's Solidaritetsfond – som er ekstremt ufleksibelt og mangler reaktionsevne. Tærsklerne
for, at den kan aktiveres, er høje og meget stramme, således at skadesvurderingen lader de
ramte befolkninger vente i usikkerhed eller afskærer dem fra væsentlig bistand. Det er
afgørende at fastlægge betingelserne for, at EU's solidaritet kan komme til udtryk så hurtigt
og så omfattende som muligt til gavn for katastroferamte befolkninger og regioner.

25. Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Eleni Theocharous for
Udviklingsudvalget om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen
frem (2009/2171(INI) (A7-0192/2010).

Eleni Theocharous  , ordfører. – (EL) Hr. formand! Vi ved alle, at både Afrika, især, og andre
regioner i verden, der er lammet af både fattigdom og demokratisk underskud, er det bløde
underliv i det internationale system.

Jeg accepterede at udarbejde denne betænkning, naturligvis med hjælp fra alle politiske
grupper, med den faste overbevisning, at EU kan bidrage til at bekæmpe fattigdom på
mange måder, især ved at skabe job. Selvfølgelig skal EU hjælpe omkring halvdelen af
klodens befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen.

Under hensyntagen til udviklingslandenes befolkningers manglende tiltro til og mistillid
til de industrialiserede lande og de europæiske befolkningers mulige reaktion på den
konstante tæring på ressourcer for at støtte de fattige har vi prøvet at gøre klart fra starten,
at det vil have betydelige fordele for EU selv at udvikle den tredje verden. F.eks. kan udvikling
af job bidrage til at dæmme op for ukontrolleret migration og samtidig mindske ustabiliteten
i fattige lande.

Naturligvis også under hensyntagen til, at den grundlæggende forudsætning for udvikling
er etablering, genoprettelse og forbedring af demokrati og demokratiske institutioner og
drift af institutioner under demokratisering og, selvfølgelig, beskyttelse af
menneskerettigheder og børns rettigheder og civilsamfundets indsats og inddragelse,
inkluderede vi det som en særlig vigtig faktor.

Vi lagde særlig vægt på at forbedre uddannelse og videnskabsmænd og andre faguddannede
arbejdstageres frie valg til at forblive i deres land.
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Der blev taget særlig hensyn til aidspandemien og dens følger som specielt forværrende
faktorer, der bidrager til at opretholde den onde fattigdomscirkel, og derfor fastlagde vi de
foranstaltninger, der må træffes for at gøre noget ved disse faktorer, så de ikke hæmmer
udviklingen og bekæmpelsen af fattigdom.

Endelig inddrog vi de mange bestræbelser, der – uden succes – er gjort af verdenssamfundet,
og alle de internationale konventioner, som bruges i forbindelse med fattigdom. Der blev
fremsat 97 ændringsforslag, og det lykkedes os at blive enige om forslag på grundlag af
mange af dem.

Det efterlod en række ændringsforslag af mere ideologisk art, som vi ikke er nået til fuld
enighed om, og en række formelle spørgsmål. Jeg tror dog ikke, at de er af nogen særlig
praktisk betydning, hvis vi virkelig skal gøre noget ved fattigdommen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! På baggrund af den aktuelle økonomiske krise,
der har ført til øgede fødevare- og brændstofpriser, er millioner af mennesker blevet tvunget
ud i fattigdom. Det skaber en stor udfordring for industrilandene. Skønt EU er den største
donor i verden, går det fortsat ret langsomt med at bekæmpe fattigdommen. Det er
afgørende at gentænke politikkerne for udviklingsbistand, gennemføre nyskabende
finansieringsmetoder og bekæmpe skatteunddragelse i disse lande.

Jeg håber, at topmødet om årtusindudviklingsmålene, der finder sted i øjeblikket, vil
udforme effektive mekanismer til at fremskynde fattigdomsbekæmpelsen.

Som EU-medlemsstat er Rumænien blevet donor af udviklingsbistand. I april bevilgede
mit land Republikken Moldova 100 mio. EUR i bistand, der ikke skal tilbagebetales.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne tilføje et synspunkt set fra landbrugets
perspektiv. Landbrug spiller en afgørende rolle med at afbøde fattigdommen i verden og
forsyne befolkningen med fødevarer. Men for at udvikle et bæredygtigt og stabilt landbrug
har vi brug for passende priser for landbrugsprodukter på verdensmarkedet. Passende
priser er en vigtig økonomisk forudsætning for at etablere et funktionsdygtigt landbrug i
udviklingslandene. For det andet er det naturligvis også nødvendigt, at der er stabile politiske
forhold i landene uden korruption. Så er der mulighed for at bekæmpe sult, skabe job og
mindske fattigdom.

Jeg har endnu en bemærkning med hensyn til eksportstøtte. Her har EU tidligere begået
fejl. Imidlertid erkendte vi problemerne og løste dem. Det er ganske simpelt forkert endnu
en gang at bebrejde den europæiske landbrugspolitik denne eksportstøtte.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Hr. formand! Investeringer i sundhedspleje og
uddannelse fører normalt til øget velfærd hos borgerne i udviklingslandene og er en
forudsætning for bæredygtig udvikling på alle samfundsniveauer. Det er efter min mening
meget trist, at man i disse landes statsbudgetter, for ikke at nævne EU's udviklingsbistand,
undlader at tage tilstrækkeligt hensyn til denne kendsgerning og undlader at afsætte selv
minimale 20 % af udgifterne til sundhed og grundlæggende uddannelse.

Jeg støtter helhjertet kravet om, at grundlæggende uddannelse og folkesundhed bliver
hjørnestenen i udviklingspolitikkerne for således at sikre, at der ikke sker nogen nedskæring
i de indenlandske udgifter eller den internationale bistand på disse områder. Kommissionen
skal sikre, at finansielle ressourcer bruges effektivt på at nå disse mål i de planlagte
mållokaliteter og på de anførte, hårdest ramte, modtagergrupper.
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! At bekæmpe fattigdommen og skabe job
i udviklingslandene kræver en samarbejds- og udviklingsbistandspolitik, der er styret af
ægte solidaritet og bidrager til at bekræfte disse landes autonome og suveræne udvikling.

Den forudsigelige fiasko med hensyn til at nå årtusindudviklingsmålene til tiden har gjort
det endnu mere presserende at afhjælpe svagheder og uoverensstemmelser på dette niveau.

Uden uddannelsessystemer og god gratis sundhedspleje for alle og uden en prioritering af
udvikling i landbrugssektoren samt fødevaresuverænitet og -sikkerhed, vil fattigdommen
ikke blive bragt ned. Uden diversificering af økonomien, støtte til lokal produktion eller
rimelige og retfærdige handelsrelationer, som er uforenelige med indførelse af fri og
dereguleret handel, kan der ikke skabes bæredygtige og varige job med rettigheder.

Jeg vil gerne slutte af med at sige, at det er uheldigt, at man stadig ignorerer de
begrænsninger, udviklingslandene stadig pålægges, gennem udlandsgæld og
gældsomkostninger. Det er simpelthen et spørgsmål om retfærdighed at ophæve den gæld.

Michel Barnier,    medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand! Stadig på vegne af min
kollega, fru Georgieva, vil jeg takke fru Theocharous for denne meget omfattende og
afbalancerede betænkning om et aktuelt emne, eftersom det er et af de spørgsmål, der lige
nu bliver drøftet på højeste niveau blandt verdens ledere i FN. Deres arbejde fremhæver
med rette en grundlæggende bekymring for vores internationale samarbejde,
fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse. Dette emne er endnu mere presserende i øjeblikket
på grund af den økonomiske og finansielle krise og den ekstremt høje stigning i priserne
på olie, råvarer og – som fru Băsescu sagde – på visse fødevarer.

Som den, der har ansvaret for finansielle tjenesteydelser, er jeg også personligt bekymret
over denne spekulation, denne hyperspekulation i råvarer. Jeg tog faktisk dette spørgsmål
op i morges med min kollega, hr. Cioloş, ved en debat i Bruxelles, og vi forpligtede os – ud
over hvad jeg allerede har fremlagt i denne uge om regulering af derivater – til at indføre
instrumenter til at styre og nedbringe spekulationen – som jeg personligt finder skandaløs
– i råvarer, især landbrugsråvarer, til skade for de lande, der er dårligst i stand til at opfylde
deres egne fødevarebehov.

Jobskabelse og social sikring har vist sig at være effektive politikker til bekæmpelse af
fattigdom generelt og især til bekæmpelse af krisens negative følger på det sociale område.
I april 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om forpligtelsen til at hjælpe
udviklingslandene med at overvinde krisen, og Rådet støttede også dette initiativ. Det viser
vores engagement med henblik på beskæftigelse og fremskridt med social beskyttelse til
de mest sårbare. Ikke desto mindre må vi simpelthen ikke reagere defensivt, når kriserne
opstår, vi skal også handle på lang sigt. Jeg tror, at det er sagens kerne i hr. Ferreiras indlæg,
at vi skal handle for at støtte disse lande, især de svageste, på lang sigt.

De europæiske ministre bekræftede også deres forpligtelse i forhold til
årtusindudviklingsmålene i Rådets konklusioner, der blev vedtaget i denne uge, og – som
De ved – bliver der lige nu afholdt et topmøde i New York. Beskæftigelsesfremme og
socialbeskyttelsespolitikker, som hr. Mikolášik nævnte, er beskrevet i Rådets konklusioner
som et vigtigt element i årtusindudviklingsmålene. Kommissionen er overbevist om, at
det ganske enkelt er umuligt at bekæmpe fattigdom uden at inddrage disse to aspekter og,
som fru Theocharous så udmærket påpeger, skal de mest sårbare være i fokus for vores
udviklingsindsats.
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Naturligvis er vores foranstaltninger nytteløse, hvis de ikke gennemføres, hvis de ikke
kommer ud over forhandlingsstadiet. Indførelsen af en ad hoc
"sårbarheds-FLEX-mekanisme" er et godt eksempel på, hvordan donorerne kan hjælpe
med at opretholde udgiftsniveauet i den sociale sektor. Jeg vil også gerne nævne EU's
fødevarefacilitet, der bruges til at give social bistand til de mest sårbare. Hr. Jahr fremhævede
med rette spørgsmålet om landbrugsproduktionskapacitet til støtte for disse landes
suverænitet og autonomi på regionalt plan – jeg foretrækker at sige autonomi i stedet for
selvforsyning. Det er også bestræbelser, som min kollega, hr. Piebalgs, meget aktivt støtter
i forbindelse med udviklingspolitikken.

Fru Theocharous' betænkning fokuserer med rette på betydningen af FN's dagsorden for
anstændigt arbejde, den globale jobpagt. Vi støtter disse initiativer, og jeg er helt enig med
Dem i, at vi skal skabe en europæisk vision til støtte for social beskyttelse. Kommissionen
har indledt et forberedende arbejde, der skal føre til udviklingen af denne fælles vision. Det
første skridt kan ses i 2010-udgaven af EU's udviklingsrapport, European Report on
Development, der specifikt omhandler social beskyttelse i de mindst udviklede lande.

Vi skal også finde nyskabende løsninger. Jeg tror, at socialøkonomiske organisationer er
præcis de enheder, der – delvis – kan komme med disse nyskabende løsninger.

Endelig vil jeg gerne sige tak, fordi De gjorde os opmærksom på, hvor vigtig ligestilling
mellem kønnene er for fattigdomsbekæmpelsen. Kommissionen og medlemsstaterne er
helt enige i det punkt. Det er desuden derfor, Rådet den 14. juni vedtog en handlingsplan
til støtte for ligestilling mellem kønnene på EU-niveau, der er vedlagt som bilag til
konklusionerne om årtusindudviklingsmålene.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Afstemningen om betænkningen om
fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene er faldet sammen med
10-årsdagen for lanceringen af årtusindudviklingsmålene. Til trods for de fremskridt, der
er sket, er der tydeligvis behov for at sætte farten op i indsatsen for at kunne opfylde disse
mål senest i 2015. For første gang i historien er en mia. mennesker ramt af sult. Alene i år
har yderligere 64 mio. mennesker sluttet sig til dem, der allerede led af ekstrem sult.
Virkeligheden tvinger os til at fokusere på jobskabelse i udviklingslandene, da det er den
mest effektive måde til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse. Med henblik herpå er
en mere konsekvent bistand påkrævet for at støtte uddannelsesprocessen og stande
masseflugten af veluddannede arbejdstagere. Den seneste fødevarekrise har fremhævet
den spænding, der forårsages af manglende fødevaresikkerhed i fattige lande. Derfor skal
der rettes større opmærksomhed mod landbrug på et tidspunkt, hvor det sikrer de eneste
subsistensmidler for flertallet af befolkningen i udviklingslandene, hvoraf 75 % er
koncentreret i landdistrikterne.

26. Dagsorden for næste møde: se protokollen

27. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 23.00)
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