
ONSDAG DEN 20. OKTOBER 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 09.05)

***

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Hr. formand! I går diskuterede vi budgettet. Det blev klart
under forhandlingen, at de relevante tjenestegrene ikke havde modtaget betænkningen fra
Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE). Vi undersøgte problemet. Betænkningen
blev færdiggjort og fremsendt på korrekt vis, så der er sandsynligvis sket nogle procedurefejl.

Det er ikke så vigtigt at finde ud af, hvem der er ansvarlig, og hvad der præcis er sket. Det
er derimod vigtigt at sikre, at vores betænkning, der også var vores udgangspunkt for
trepartsforhandlingen, og som repræsenterede den største forskel i forhold til Rådets
dokument, fremsendes og vedlægges Rådets officielle dokumenter. Derfor har jeg taget
den med for at give den til Dem og Rådet. Vi beder Dem sikre, at ITRE-udvalgets forslag,
som blev enstemmigt vedtaget, modtages rettidigt af Rådet. Mange tak for Deres støtte i
denne situation.

Formanden.   – Vi gør, som De ønsker. Det er fremragende. Drøftelserne starter fantastisk
i dag!

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen

3. Forberedelser til G20-topmødet (11.-12. november) – Forberedelse af Det
Europæiske Råds møde (28.-29.10.) – Den finansielle, økonomiske og sociale krise:
henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes
(midtvejsbetænkning) – Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for
stabilitet, navnlig i euroområdet (forhandling)

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

– Redegørelser fra Rådet og Kommissionen om forberedelser til G20-topmødet (11.-12.
november)

– Redegørelser fra Rådet og Kommissionen om forberedelse af Det Europæiske Råds møde
(28.-29.10.)

– Betænkning A7-0267/2010 af Berès om den finansielle, økonomiske og sociale krise:
henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes
(midtvejsbetænkning), og

– Betænkning A7-0282/2010 af Feio om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og
rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, hr. Barroso, hr. kommissær, mine
damer og herrer! Jeg vil gerne på vegne af Rådet takke formanden for muligheden for at
tale om det forberedende arbejde, der udføres af Rådet til næste Europæiske Råd.
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Det Europæiske Råd får en travl dagsorden. Der vil uden tvivl blive fokuseret på økonomisk
forvaltning. Som De ved, mødtes taskforcen med hr. Van Rompuy som formand i mandags
og godkendte den endelige betænkning.

Denne betænkning indeholder vigtige og specifikke anbefalinger og forslag, som vil gøre
os i stand til at tage et kvalitativt spring inden for europæisk økonomisk forvaltning. Med
anbefalingerne søger man især at forbedre den finanspolitiske disciplin, udvide den
økonomiske overvågning, udvikle og udvide koordinationen, styrke rammen for krisestyring
og styrke institutionerne.

Disse anbefalinger kan alle hurtigt gennemføres via lovgivning. Vi håber naturligvis, at Det
Europæiske Råd støtter dem, så Kommissionen, Parlamentet og Rådet kan gøre hurtige
fremskridt på disse vigtige områder. Det ville under alle omstændigheder sende et positivt
signal om vores hensigt om at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at tage den
økonomiske udfordring, som ligger foran os, op.

Det er rigtigt, at spørgsmålet om at udforske andre muligheder, som går skridtet videre
end disse anbefalinger og rækker ud over traktaterne, er blevet rejst. Her taler jeg om at
suspendere stemmerettigheder eller indføre nye stemmeregler såsom omvendt flertal.

Det er selvfølgelig ikke nemt, hverken teknisk eller politisk. Disse områder vil blive diskuteret
på Det Europæiske Råd i næste uge.

Et andet vigtigt punkt på Det Europæiske Råds dagsorden er forberedelserne til
G20-topmødet. Det Europæiske Råd er i sandhed nødt til at definere EU's holdning på
grundlag af det forberedende arbejde, Økofin-Rådet udførte i går. Generelt er det vigtigt
for G20-topmødet i Seoul, at en fremskyndelse af indsatsen for at gennemføre rammen
til fremme af en stærkere, mere bæredygtig og afbalanceret vækst markeres. Vi er især nødt
til at se på de store globale økonomiske ubalancer, der kan bringe væksten i fare.

Siden 2008, med krisen og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere den, med andre
ord siden G20 fik en fremtrædende stilling, hvilket var længe ventet, har tingene ændret
sig radikalt. Årsagen er enkel: relevans. Mange beslutninger, som har direkte konsekvenser
for vores medborgere, er inden for de seneste måneder skiftet fra lokalt eller nationalt
niveau til internationalt niveau. Globaliseringen betyder, at vi nu skal agere simultant på
europæisk og internationalt niveau på langt de fleste områder.

Vi er alle klar over, at EU havde brug for tid til at nå frem til en aftale om en ny traktat, der
skulle styrke EU's rolle på den internationale scene. Det tog os det meste af 10 år at nå frem
til denne traktat, men kun de seneste 10 måneder at indse, hvor vigtig den er.

G20 har siden sin indførelse vist sig at være i nogen grad vellykket, men det er min
overbevisning, at den hårdeste og vigtigste test er den, vi står over for i næste måneder og
uger, når vi risikerer at miste momentum.

EU forbereder lige nu to vigtige møder i Korea, og det første afholdes om to dage. Det første
er mødet mellem G20's finansministre og centralbankchefer, og det andet er G20-topmødet
i midten af november.

Med hensyn til substans baseres EU's bidrag til stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst
på: 1) vækstvenlige og differentierede finanspolitiske konsolideringsplaner, 2) EU
2020-strategien for de strukturreformer, der er nødvendige for at sikre bl.a. jobskabelse,
3) programmet til reform af den finansielle sektor og de finansielle markeder og 4) styrkelsen
af EU's økonomiske forvaltning. Med hensyn til det sidste punkt kan vi præsentere
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taskforcens resultater på topmødet i november, når de er blevet vedtaget af Det Europæiske
Råd.

Jeg vil gerne tilføje, at EU er meget interesseret i ekspertrevisionsprocessen inden for G20.
Som europæere er vi vant til den slags, og vi ved, hvor interessant og brugbart det kan være.
Det er klart, at alle skal spille deres rolle og udvise en reel vilje til at bidrage til vækstrammen.

Kampen mod protektionisme vindes ikke med et enkelt slag, men ved at opretholde et
generelt alarmberedskab dag efter dag. Selv om arbejdet i de tekniske organer såsom Rådet
for Finansiel Stabilitet med hr. Draghi som formand skrider godt frem, og den generelle
integration på bestemte områder efter min mening går i den rigtige retning, er det for
restens vedkommende også vigtigt at gennemføre langsigtede reformer af Den Internationale
Valutafond.

Europæerne er klar til at leve op til tidligere tiders forpligtelser, især dem som blev indgået
sidste år i Pittsburgh, for at sikre at den nye Internationale Valutafond er mere repræsentativ
i forhold til den nye internationale økonomiske virkelighed, og at vækstøkonomierne
dermed kommer til at spille en større rolle og får mere at sige. Lad mig dog slå noget helt
fast, nemlig at Europa ikke kan forventes at komme med alle indrømmelserne.

Alle udviklingslande skal bidrage. Vi har allerede gjort det klart, hvad vi er villige til at
forhandle om vedrørende repræsentation, forvaltning og stemmefordeling. Vi mener, der
er grundlag for at indgå et kompromis. Derfor kan Europa ikke bebrejdes, hvis der ikke
sker ændringer på dette område.

Som union har vi forhandlet med os selv om dette og om en række andre nøglespørgsmål
og mandater til G20-mødet for finansministre, der finder sted i denne uge. Det har vi gjort
for at sikre, at europæerne ikke alene taler med én stemme, men også fokuserer på at
forsvare og fremme vores vigtigste interesser. Formandskabet og Kommissionen vil gøre
alt, hvad der står i deres magt for at forsvare og støtte disse interesser, som er et resultat af
vores fælles holdning, der igen er frugten af mange måneders arbejde fra medlemsstaternes
side.

Med hensyn til klimaforandringer er det i teorien hensigten ikke at føre en detaljeret
forhandling i Det Europæiske Råd, eftersom Miljørådet allerede den 14. oktober vedtog
en meget omfattende tekst med konklusioner, hvori den europæiske holdning blev fastlagt.
Det bliver mere og mere presserende at gå videre med gennemførelsen af en ambitiøs
ordning til bekæmpelse af klimaforandringer efter 2012, og i den forbindelse forsvarer EU
fortsat en trinvis tilgang, der er baseret på Kyotoprotokollen og resultaterne af
klimakonferencen i København, som baner vejen for en omfattende og juridisk bindende
global ramme, idet der tages højde for de politiske retningslinjer i det endelige
København-dokument.

På Cancúnkonferencen skal der opnås et afbalanceret resultat, der tager højde for parternes
bekymringer og gør os i stand til at fastlægge de hidtidige fremskridt. EU har givet udtryk
for sin præference for ét juridisk bindende instrument, der kan omfatte hovedelementerne
fra Kyotoprotokollen. Man kan dog godt forestille sig en yderligere forpligtelsesperiode i
henhold til Kyotoprotokollen på flere betingelser. Det skulle ske inden for rammerne af
en bredere aftale, som alle de store økonomier skulle tilslutte sig, og som ville være et
udtryk for ambitionerne og effektiviteten af international handling og opfylde det
presserende behov for at beskytte den miljømæssige integritet.
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Jeg vil gerne kort nævne forberedelsen af EU's position med hensyn til topmøderne med
USA, Rusland og Ukraine. Det vil være første gang, at forberedelserne til topmøderne med
EU's centrale partnere er blevet diskuteret af stats- og regeringscheferne i tråd med Det
Europæiske Råds konklusioner af den 16. september. Det er tanken, at stats- og
regeringscheferne skal føre en åben forhandling om de primære udfordringer vedrørende
vores forbindelse med vores partnere. Uden at ville foregribe denne forhandling vil jeg
gerne kort uddybe de kommende topmøders mest centrale emner.

Det vil i allerhøjeste grad være vigtigt at fokusere på nogle enkelte centrale emner under
topmødet med USA. Generelt skal det markere en styrkelse af det transatlantiske samarbejde,
der er et grundlæggende hjælpemiddel, når der skal udtænkes effektive løsninger på de
kommende fælles udfordringer. Fordi topmødet mellem Europa og USA afholdes dagen
efter G20-topmødet, vil det endvidere være en gylden mulighed for at indkalkulere disse
resultater og udvikle en fælles tilgang til flere af de aktuelle økonomiske problemer. Vi skal
desuden forsøge at udvikle en fælles tilgang i forhold vækstøkonomierne.

Topmødet skal også, det håber vi i hvert fald, gøre det muligt at genoplive Det
Transatlantiske Økonomiske Råd ved at gøre det til et økonomisk forum, der strækker sig
langt ud over rene reguleringsspørgsmål. Rådet kunne på baggrund af det udvidede mandat
foretage grundige undersøgelser af, hvordan krisen skal håndteres, og hvordan vækst og
job fremmes.

Det er også vores hensigt, at bruge topmødet som forberedelse på Cancún, og vi forventer
naturligvis positive tilbagemeldinger fra vores amerikanske partnere.

Endelig vil der også være vigtige udenrigspolitiske spørgsmål på dagsordenen, især med
hensyn til Sudan og Iran.

Angående topmødet med Ukraine er der planer om endnu en forhandling i eftermiddag
med den højtstående repræsentant, så De må undskylde, at jeg ikke siger mere om dette
emne her til morgen.

Ved topmødet med Rusland er det EU's mening at udtrykke sin fulde støtte til partnerskabet
for modernisering, der vil gøre det muligt for os at styrke vores samarbejde på alle områder,
og især på kerneområder som innovation og energi.

Det er de primære punkter, der skal diskuteres på mødet i Det Europæiske Råd i næste uge,
hvor vi, som De kan se, får en travl og vigtig dagsorden.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! I dag drøfter vi
først og fremmest de emner, der skal behandles af Det Europæiske Råd i næste uge. Jeg vil
koncentrere mig om det, jeg mener, er det vigtigste, hvilket naturligvis er økonomisk
forvaltning i EU og eksternt, når man ser bort fra det meget vigtige topmøde med USA og
også topmødet med Rusland, G20's topmøde i Seoul og Cancúnkonferencen om
klimaforandringer, som efter min mening er de væsentligste topmøder.

Reformen af vores økonomiske forvaltning er af afgørende betydning for vores bæredygtige
genopretning og troværdighed. Det er derfor, Kommissionen har været så ambitiøs i sin
tilgang fra starten af disse forhandlinger. Med de forslag, der blev fremlagt af Kommissionen
i sidste måned, har man forsøgt at omdanne den presserende krise til en ambitiøs
retstilstand. De centrale emner takles ved at give EU reel indflydelse på den økonomiske
politik gennem tilstrækkelig koordineret finanspolitisk overvågning og håndtering af
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makroøkonomiske ubalancer, sådan at der, som vi ofte har sagt, nu oprettes en reel
økonomisk union i Europa.

Jeg er meget glad for den opmærksomhed, Parlamentet giver disse forslag. En tidlig
førstebehandling vil bevise, at EU arbejder på at omsætte sin nye version til handling. Vi
må forsøge at have disse regler på plads i midten af næste år. Derfor opfordrer jeg
medlemsstaterne til at gå hele vejen for at opnå disse mål og arbejde med dagsordenen,
som var den en hastesag.

Vi har nu bevæget os i retning af en højere grad af enighed omkring centrale indsatsområder,
der styrker stabilitets- og vækstpagten og håndterer makroøkonomiske ubalancer, også
takket være indsatsen fra taskforcen, som ledes af hr. Van Rompuy.

Når alle drøftelser er færdige, og alle beslutninger er truffet, skal resultatet af denne
kombinerede proces være en vision for økonomisk forvaltning, der er mere omfattende
og i højere grad afstemt i forhold til behovet for fra starten af at forebygge problemer og
mere holdbar, fordi der anvendes sanktioner.

Lad mig imidlertid gøre det klart, at det overordnede resultat skal repræsentere en reel
forandring i forhold til den aktuelle situation. Vi skal vise vores borgere, at EU drager alle
de nødvendige konklusioner og lærer af krisen.

Der er stadig ting, der skal afklares. Noget af det, som er særlig vigtigt, er, hvordan den
aktuelle krisemekanisme, der blev vedtaget i maj, skal erstattes af en mekanisme af en mere
vedvarende art, når den udløber i 2013. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at
undgå at komme til at stå i en sådan krise igen, men vi vil også gøre alt, hvad vi kan for at
være bedre forberedt på en kritisk udvikling, end vi var sidste gang. Parathed og en robust
og permanent krisemekanisme kan forhindre en sådan udvikling i fremtiden.

Kommissionen lægger mærke til synspunkter fra medlemsstater, som går ind for en
traktatændring, der, som alle ved, kræver enstemmighed blandt medlemsstaterne. På
nuværende tidspunkt vil Kommissionen koncentrere sig om indholdet. Med det mener vi
udformningen af en permanent mekanisme som forsvar i kritiske situationer, minimering
af moralsk fare og en sikring af, at et sådant instrument kun bruges som sidste udvej i
fællesskabets interesse.

Når og hvis noget sådant gennemføres, bliver resultatet præcis, hvad vi har brug for, nemlig
et system, der ansporer medlemsstater til at føre sunde økonomi- og finanspolitikker, og
et system, som ansporer investorer til at overholde en ansvarlig udlånspraksis.

Generelt synes jeg, vi er på rette spor. Vi har lært af krisen. For borgernes skyld indfører
EU et forvaltningssystem, der er helt nyt i forhold til før krisen og meget mere solidt.

De resultater, vi har opnået inden for økonomisk forvaltning, men også i forbindelse med
Europa 2020 samt finansiel regulering, er en god platform for G20 i Seoul. Dette topmøde
kommer på et vigtigt tidspunkt. Det vil være den sande test af, om G20 kan levere den
koordination, der er så vigtig for verdensøkonomien gennem kooperative løsninger på
globalt niveau. Det mener jeg, de kan, og det er min overbevisning, at EU spiller en vigtig
rolle for at skabe gode resultater i Seoul.

Hvad vil vi gerne opnå i Seoul? For det første har vi brug for at minde os selv om, at G20
spillede en vigtig rolle i håndteringen af krisen. Det gjorde de ved at handle samlet, og når
vi nu går ind i en ny fase, skal vi blive ved med at handle samlet og samarbejde. Det betyder,
at vi skal acceptere, at globale ubalancer vedrører alle, og at alle store økonomier skal være

5Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-10-2010



med til at finde løsningen. Og nej, vi kan ikke ignorere, at valutakurser spiller en væsentlig
rolle i den henseende.

For det andet er vi også nødt til at se handling fra de internationale finansielle institutioner.
Der skulle især have været gennemført IMF-reformer for længe siden. Andre er nødt til at
matche den fleksibilitet, EU allerede har vist.

For det tredje er vi med Parlamentets støtte midt i en grundlæggende reform af vores eget
finansielle system, og jeg vil gerne endnu en gang takke for den indsats, De har gjort for at
opnå dette så hurtigt som muligt.

Vi skal også fastholde dette momentum under G20. Der er gjort gode fremskridt, men nu
er vi nødt til at sikre, at vi også gennemfører tingene.

Det er her, jeg ønsker, at den finansielle sektor skal spille en rolle. Derfor skal EU blive ved
med at skubbe på for at få gennemført en global afgift på finansielle transaktioner. I
mellemtiden ønsker Kommissionen at udforske andre måder til at sikre, at den finansielle
sektor bidrager ligeligt på europæisk niveau, f.eks. gennem en afgift på finansielle aktiviteter.

Næste G20-møde vil også for første gang have udvikling på dagsordenen. Der vedtages en
flerårig handlingsplan som retningslinje for vores fælles indsats på dette område.
Kommissionen har sammen med det koreanske formandskab fra starten været en stor
fortaler for denne idé. Vi skal vise, at G20's dagsorden for vækst også omfatter og er
fordelagtig for udviklingslandene. Samtidig ønsker vi at engagere vækstøkonomier i en
international ramme for udvikling, der er i tråd med de vigtigste principper inden for
udviklingspolitik, og som muliggør større koordination.

I går, da jeg her i Strasbourg talte med FN's generalsekretær Ban Ki-moon, nævnte han
specifikt dette, samt at han er meget taknemmelig for støtten fra EU til denne dagsorden.

Endelig skal G20 gå forrest og gøre en indsats for handelsdagsordenen. I stedet for at være
et alternativ til WTO skal vores aftale med Korea inspirere vores partnere til at fremskynde
en konklusion på forhandlingerne under Doharunden ved at gribe øjeblikket.

Her i opløbet til Cancún vil jeg gerne sige lidt om denne meget vigtige konference. Vi skal
blive ved med at fokusere på vores mål, være ambitiøse på Europas vegne og også ambitiøse
på hele verdens vegne. Vi skal fremskynde den internationale proces. Det er ikke nemt. Vi
ved, at tempoet for ændringer er blevet langsommere for nogen af vores centrale partnere
i stedet for hurtigere.

Lad os ikke glemme, at vi i mellemtiden indfører det mest konkrete og effektive system til
begrænsning af emissionerne i verden. Det er vores stærkeste kort, og jo tættere vi kommer
på at gennemføre den nye emissionshandelsordning, desto stærkere bliver det. Vores
troværdighed er større end nogen andens og baseret på stor enighed mellem Parlamentet,
medlemsstaterne og Kommissionen om, hvad vi skal gøre.

Lad os ikke i Cancún blive distraheret af diskussioner om form. Vi skal gå ind i FN-processen
med selvtillid og beslutsomhed. Cancún er ikke enden på historien i form af det endelige
gennembrud, men det kan være et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. EU skal
videreformidle en klar og entydig besked for at få forhandlingerne til at skride fremad. Vi
skal sigte mod et sæt konkrete handlingsorienterede tiltag, som kan præge processen med
selvtillid og tillid og bringe os nærmere vores endelige mål.
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Derfor skrev jeg også til medlemmerne af Det Europæiske Råd i sidste uge. Jeg fremlagde
en efter min mening afbalanceret og realistisk holdning, der kontinuerligt vil føre os fremad
uden at skabe urealistiske forventninger. Tiden er inde til, at Europa går forrest og afstikker
retningslinjer for, hvordan Cancún kan tage en række vigtige skridt fremad og indfri vigtige
forpligtelser som finansiering af hurtig opstart, og frem for alt gør det klart, at vi fortsat
foregår med et godt eksempel.

EU's økonomi vokser mere i år end tidligere forudset, men genopretningen er endnu ikke
slået helt igennem, og som vi har sagt flere gange før, er der ikke plads til selvtilfredshed,
især ikke når vi kigger på arbejdsløshedstallene, som stadig er meget høje.

Vi ved alle, at vi har stået over for alvorlige udfordringer i de seneste måneder, hvilket også
blev understreget i fru Berès' betænkning, som De skal til at diskutere nu. Jeg hilser
Parlamentets ambitioner og store grad af enighed vedrørende disse vigtige områder
velkommen, men vi ved alle, at vi befinder os i en tid, hvor arbejdsløsheden rammer hårdt,
og hvor det offentlige forbrug presses. Vores borgere er bekymrede, og vi er nødt til at
tænke på dem.

Vi ved imidlertid også, at vi har været i stand til at finde løsninger som EU. Vi har stillet
vigtige lovforslag vedrørende økonomisk forvaltning. Vi har fremlagt Europa 2020. Jeg
vil gerne minde Dem om, at det er en vækststrategi, fordi intelligent, inklusiv, bæredygtig
vækst er løsningen. Disse aspekter gentages i hr. Feios fremragende betænkning.

Vi har foreslået en lang række reguleringsforanstaltninger for finansmarkedet. Lad mig
hilse lovgiverens aftale vedrørende vores forslag om finansielt tilsyn velkommen.
Virkeligheden er, at hvis man for to år siden havde spurgt, om EU var klar til et europæisk
tilsynssystem, ville de fleste observatører nok have sagt "nej, det kan ikke lade sig gøre". Vi
har nu vist, at det er muligt.

Vi arbejder på en holistisk tilgang for at dække de forskellige dimensioner. Lad mig derfor
også gøre opmærksom på den aftale, der blev indgået i går af Rådet vedrørende
Kommissionens forslag om hedgefonde. Jeg håber, at denne holdning kan føre til afgørende
forhandlinger i Parlamentet, så EU endelig kan drage fordel af denne længe ventede
forordning og endnu en gang opretholde vores stilling som leder på det område i Seoul.

Vi gør også fremskridt på andre områder, fordi vi er nødt til at kigge på den reelle økonomi.
Lad mig også lykønske Parlamentet med arbejdet til fordel for et nyt direktiv om bekæmpelse
af forsinket betaling i handelstransaktioner. Med direktivet ydes der bedre beskyttelse af
kreditorer, i de fleste tilfælde små og mellemstore virksomheder, og samtidig respekteres
kontraktfriheden. Offentlige myndigheder skal betale inden for 30 dage eller betale en
rente på 8 %. Som De ved, er denne forordning længe ventet af små og mellemstore
virksomheder, der stadig er de vigtigste sektorer i vores økonomi.

Vores arbejde er ikke færdigt endnu. Alle forslag skal gennemføres, men de begynder
allerede nu at vise resultater. Målet er at få os ud af krisen og gennem genopretningen og
igen opnå de vækstrater, der fører til beskæftigelse, og at sikre, at vores sociale
markedsøkonomi er klar til det 21. århundrede.
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FORSÆDE: GIANNI PITTELLA
Næstformand

Pervenche Berès,    ordfører. – (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barroso! Den finansielle,
økonomiske og sociale krise, som verden har befundet sig i i adskillige år, kommer nu til
at koste 60 bio. USD på verdensplan, hvilket svarer til et procentpoint af den årlige vækst.
Det er vi nødt til at gøre noget ved. Det vil resultere i en arbejdsløshedsprocent på 11 % i
EU ved udgangen af året. Den udspiller sig på baggrund af en ny valutakrig forårsaget af
risikoen for det, vores økonomer kalder recession.

Konfronteret med denne situation har jeg her i Parlamentet fornemmet en indstilling om,
at det er vores pligt at sende et stærkt budskab til de andre institutioner, til Kommissionen
og Rådet, om, at vi igen må stå sammen om det europæiske projekt, og at det, det drejer
sig om, kan opsummeres med få ord: Vi har et fælles ansvar, og vi er nødt til at gennemføre
en strategi i EU om at være stærke indadtil og dermed stærke udadtil. Vi må stole på vores
egen styrke og til det, har vi brug for det europæiske plan.

Efter vores mening, hr. Barroso, er økonomisk forvaltning imidlertid ikke en vision. Det
er et middel til at fremme denne strategi, og det er på grundlag af denne strategi, at vi
beslutter, hvilke ressourcer vi har behov for. Det handler først og fremmest om finansielle
ressourcer. En af udfordringerne er at afstemme revisionen af det finansielle overslag i
forhold til dette fokus med henblik på en strategi for et europæisk energifællesskab. Der
er behov for at styrke et af de forslag, De afviser: Beskatning af finansielle transaktioner.
Der er behov for at yde et betydeligt europæisk lån for at finansiere langsigtede investeringer.
Der er behov for at genoprette beskatningsbalancen i Europa, således at arbejde og job
fremmes frem for kapital på miljøvenlig vis. Der er behov for at koordinere
medlemsstaternes budgetter med det europæiske projekt, så indsatsen er rettet mod samme
mål.

Med hensyn til forvaltning foreslår vi, at der udpeges en "Hr. euro" for at sikre harmonisk
og velafbalanceret økonomisk forvaltning. Vi foreslår ligeledes, at fokus ikke udelukkende
er på situationen i de lande, der er gældsplagede, men at der også fokuseres på en vurdering
af de lande, som har overskud. Ydermere foreslår vi, at gæld i en monetær union skal
håndteres i fællesskab, og at vi skal kunne regne med gensidig gældsudstedelse. Vi kunne
godt tænke os, at der i den finansielle reform, hr. Barroso arbejder så hårdt på at gennemføre,
fokuseres på europæernes behov og ikke udelukkende på finansiel stabilitet. Vi ønsker en
reform af de finansielle markeder, der genopliver de etiske og moralske værdier, og som
understøtter jobskabelse og langsigtede investeringer.

Et europæisk projekt kan ikke gennemføres uden opbakning fra medlemsstaterne. Den
eneste måde, EU kan vise sit værd på, er, hvis medlemsstaterne bakker op. En forhandling,
hvor der udelukkende fokuseres på at indføre sanktioner, vil ikke få europæerne til at ønske
at involvere sig i projektet sammen med deres respektive medlemsstater. Det, vi beder om,
er omfattende foranstaltninger baseret på merværdien af det europæiske projekt, således
at vi kan bringe europæerne ud af denne recession og sikre, at alle i Europa for fremtiden
har et job, er ude af fattigdommen og igen kan have tiltro til det europæiske projekt.

Det er vores ambition. Jeg håber, hr. Barroso er enig og på vegne af hele Parlamentet tager
de forslag, vi stiller her, til sig.

(Bifald)
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Diogo Feio,    ordfører. – (PT) Hr. formand, hr. Barroso, hr. Rehn! Jeg vil gerne lykønske
Dem med den positive dialog mellem Parlamentet og Kommissionen. Jeg vil gerne starte
med at takke alle de repræsentanter for Rådet, der har arbejdet på denne betænkning og
gjort den mulig, især alle de skyggeordførere, jeg har haft mulighed for at udveksle meninger
og opnå enighed med. Det var ofte svært at opnå enighed på grund af de mange tendenser
inden for Parlamentet: fra højre til venstre, fortalere for mere suverænitet eller en mere
moderne slags suverænitet og fortalere for bestemte institutioner. Der blev givet udtryk
for rigtig mange meninger, som alle havde et formål, nemlig at finde løsninger på den
aktuelle krise.

Krisen viste, at Europa ikke reagerede i tide og ofte ikke reagerede hensigtsmæssigt. Krisen
viste, at mange regeringer inden for EU stadig fastholdt en politik, der ikke var baseret på
korrekte fakta. Det er præcis derfor, at der er brug for løsninger, og Parlamentet er nødt til
at fremlægge disse løsninger med fast stemme. Nogle af løsningerne vil være kortsigtede,
andre vil være langsigtede.

Grundlæggende fremlægger vi otte anbefalinger. Idéen om multilateral overvågning af den
makroøkonomiske udvikling i EU og i medlemsstaterne fremlægges med henblik på bedre
at kunne opnå målene i Europa 2020-stategien og europæisk vækst og med henblik på at
styrke en pagt om stabilitet, men også om vækst.

Der fremsættes også forslag om at styrke stabilitets- og vækstpagten og kigge grundigt på,
hvad der sker med hensyn til gæld, med henblik på at styrke økonomisk forvaltning på
euroområdet af Eurogruppen og på at etablere en robust og troværdig umådeholden
gældsforebyggelse og løsningsmekanisme på euroområdet, som kunne involvere
etableringen af en europæisk monetær fond. Idéerne om at gennemgå EU's budgetmæssige,
finansielle og finanspolitiske instrumenter, om regulerings- og overvågningsforanstaltninger
for finansmarkedet med en tydelig makroøkonomisk dimension og om at forbedre
EU-statistikkernes pålidelighed er ligeledes blevet fremlagt.

Endelig er det blevet foreslået, at EU repræsenteres bedre i forbindelse med området for
økonomiske og monetære anliggender. Parlamentet taler eller kunne tale med en fast
stemme om alle disse emner. Vi sigter mod bedre institutionel koordination mellem
Parlamentet og de nationale parlamenter. Vi kan bidrage til løsningen, fordi vi er i stand
til at levere bedre løsninger på fremtidige krisesituationer eller vanskeligheder. Fra nu af
har Europa instrumenterne til at reagere bedre på det økonomiske område, og det har
Parlamentet i høj grad bidraget til og vil vedblive at bidrage til.

Vi påbegynder lige nu en lovgivningsmæssig forhandling om seks forslag, der er blevet
fremlagt af Kommissionen, og som Parlamentet efter min mening vil have sin egen holdning
til. Lige netop derfor vil jeg også gerne give udtryk for min overraskelse over, at Parlamentets
holdning ikke blev nævnt og heller ikke den dialog, Parlamentet havde med Rådet i et af
Rådets nylige dokumenter, der blev fremlagt så sent som i går.

Jeg vil imidlertid slutte af med at sige én ting, nemlig at Parlamentet har sine egne holdninger,
uanset vores forskelligheder. Parlamentet ønsker et stærkt Europa og bedre økonomisk
forvaltning med mere vækst og velstand.

Marta Andreasen,    ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget. – (EN) Hr. formand! I min
udtalelse om hr. Feios betænkning om forvaltning og stabilitetsrammen lagde jeg vægt på
tre ting.
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For det første behovet for at være seriøs omkring sanktioner mod medlemsstater, der
bryder stabilitetspagten. For bare et par dage siden blev den franske premierminister og
den tyske kansler endda enige om at ændre traktaten med henblik på at indføre endnu
strengere sanktioner mod lande, der truer euroens stabilitet. Jeg lagde også vægt på behovet
for at prioritere udgifter i budgettet, hvis en medlemsstat har brug for at blive reddet. Endelig
gjorde jeg opmærksom på behovet for at evaluere virkningen af kreditvurderingen af EU,
fordi den har fungeret som garant for den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme.

De relevante punkter er blevet ændret og er ikke længere en del af min udtalelse. Under
disse omstændigheder føler jeg mig forpligtet til at fornægte min egen udtalelse.

David Casa,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.  –
(MT) Hr. formand! Der hersker ingen tvivl om, at EU opførte sig eksemplarisk med hensyn
til den valgte måde at gå videre med regulerings- og kontrolforanstaltningerne. Dette
afspejles i den nye overvågningspakke, der gør det muligt at foretage en rettidig kortlægning
af visse systematiske risici.

Hvad angår økonomisk styring, kan ingen imidlertid benægte, at der stadig er lang vej igen.
Enhver medlemsstat, der ser bort fra sine forpligtelser og sit ansvar, særlig med hensyn til
stabilitets- og vækstpagten, skaber alvorlige problemer for andre medlemsstater. Vi har
derfor en forpligtelse til at gøre vores yderste for at tilskynde til en nøje overholdelse af de
regler, der blev opnået enighed om, således at vi kan sikre stabiliteten i medlemsstaterne
såvel økonomisk som fysisk.

Jeg er meget tilfreds med de henstillinger i udtalelsen, som jeg har fremlagt i
Beskæftigelsesudvalget, og glæder mig over, at de er blevet taget med i overvejelserne. Efter
min mening er der med betænkningen skabt vilkår for en bedre overvågning af
beskæftigelsen i EU og for en styrkelse af Beskæftigelsesudvalget.

António Fernando Correia De Campos,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre
Marked og Forbrugerbeskyttelse. – (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi anerkender
alle, at overvågningen af de kort- og langsigtede makroøkonomiske variabler i EU har slået
fejl, og det vedrører ikke mindst budgetrammerne og den samlede statsgæld. Krisen har
gjort det endnu mere presserende at styrke det indre marked under hensyntagen til de
forslag, som hr. Monti og hr. Grech har stillet. Det er af afgørende betydning at udvikle
e-handelen og den grænseoverskridende handel, forenkle onlinebetalingsprocedurerne,
standardisere produkter og tjenesteydelser og samordne de skattemæssige foranstaltninger
med henblik på at styrke forbrugernes tillid og sætte skub i økonomien.

EU skal komme ud af krisen på en bæredygtig måde, hvorved der sikres en stærk vækst og
ansvarlige budgetter, men også beskæftigelsesmålsætninger. Det bør være obligatorisk at
medtage indikatorer såsom arbejdsløshed og beskæftigelsesfrekvens i den erhvervsaktive
befolkning i overvågningssystemet.

De indikatorer, der skal måle fremskridtet i 2020-strategien, må heller ikke blive glemt.
Gennemførlighedsundersøgelsen vedrørende udstedelse af fælles euroobligationer kunne
udgøre en mulighed for at foretage en nøjere undersøgelse af de finansielle instrumenter
til bekæmpelse af spekulation og indføre disse i praksis.

Vi ønsker, at dette udmøntes i mere end blot en undersøgelse. Oprettelsen af den europæiske
valutafond fortjener at blive støttet, og vi ser den ikke blot som et disciplinært instrument,
men frem for alt som en metode til at mindske spekulanternes manipulation af
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statsgældmarkederne. Vores samarbejde med ordføreren, hr. Feio, har været gunstigt og
har gjort det muligt at nå frem til en tekst, der er omfattende, afbalanceret og indholdsrig.

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Hvis De ser på listen over talere,
vil De se, at den næste taler er min kollega, hr. Jáuregui Atondo. Inden hans indlæg ønsker
jeg som formand for vores gruppe at oplyse Parlamentet om, at den spanske regering i
formiddags udpegede hr. Jáuregui Atondo til minister for formandskabet. Som De kan
forestille Dem, er dette en stor ære for vores gruppe. Jeg vil gerne ønske ham tillykke.

(Bifald)

Ramón Jáuregui Atondo,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender.
– (ES) Hr. formand! Jeg ønsker at rette en stor tak til min ven, hr. Schulz. Jeg har kun et
minut til at sige, at jeg mener, at Europa inden for de seneste par måneder har gjort
ekstraordinære fremskridt med hensyn til økonomisk styring.

Mærkværdigt nok åbnede topmødet mellem Frankrig og Tyskland i forgårs også døren for
et nyt håb, nemlig håbet om en mulighed for at revidere vores rammer og traktater om
økonomisk styring.

Jeg ved, at dette er et emne, der skræmte medlemsstaterne lidt. Efter min mening ved vi
som proeuropæere imidlertid, at der, for at vi kan opnå den økonomiske styring, som vi
bliver nødt til opbygge, sandsynligvis skal gennemføres reformer, som skal være reformer,
vi er nået til enighed om.

Jeg er dog af den faste overbevisning, at denne aftale mellem Frankrig og Tyskland åbner
mulighed for Feio-betænkningen, som vi på forslag af Udvalget om Konstitutionelle
Anliggender skal vedtage senere, med hensyn til at overveje behovet for at tilpasse vores
konstitutionelle rammer til styring, der ikke kun udgøres af en stabilitetspagt. Dette er
tilbundsgående styring, som har til formål at samle økonomierne på en måde, der skal
være konkurrencedygtig og jobskabende samt medvirke til at opnå den omfordeling, som
vi socialdemokrater altid har tilstræbt.

(Bifald)

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Fællesnævneren
for mødet i Det Europæiske Råd og mellem G20-landene er nødvendigheden af at foretage
de nødvendige tilpasninger efter finanskrisen.

For EU består disse tilpasninger i at skabe orden i henholdsvis medlemsstaternes og EU's
offentlige finanser og beskytte vores valuta, euroen, ved at konsolidere den internt og
forsvare dens værdi i forhold til de andre store valutaer. Det Europæiske Råd vil først og
fremmest komme til at drøfte Europas økonomiske og finansielle styring. Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) glæder sig over den tone, som Van
Rompuy-taskforcen har slået an, herunder planerne om en ordning med sanktioner mod
medlemsstater, der ikke opfylder stabilitetspagtens kriterier.

Der er imidlertid stadig lang vej igen, og der skal i højere grad anvendes en
fællesskabsmetode og i mindre grad en mellemstatslig metode. Jeg glæder mig over
Kommissionens indsats i denne henseende. Jeg anmoder Rådet om at erindre, at Parlamentet
nu er medlovgiver og vil spille en særdeles aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af
de kommende reformer. Jo mere Parlamentet bliver inddraget i de indledende faser, jo
større chance har vi for at opnå et tilfredsstillende og formålstjenligt resultat. Jeg opfordrer
formand Van Rompuy til at tage dette budskab til efterretning.
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Europa skal give sin mening til kende i debatten om relative valutakurser, og Rådet skal i
næste uge fastlægge vores holdning hertil inden G20-mødet i Seoul. Europa skal sammen
med sine partnere, herunder især USA, erindre vækstlandene om deres ansvar.
Valutadumping og de sociale konsekvenser, denne medfører, må ikke længere være tilladt.

Dagsordenen for topmødet i Seoul vil omfatte tre væsentlige emner, nemlig reformen af
det internationale valutasystem, naturligvis, men ligeledes stabiliteten i råvareforsyningen,
særlig med hensyn til fødevarer og energi, og global styring. Europa har et budskab
vedrørende hvert enkelt af disse emner, men dette budskab vil kun være troværdigt, hvis
vi gennemfører effektive, interne, fællesskabsinstrumenter til styring og forvaltning af
vores offentlige finanser.

Vi vil ikke kunne påvirke den globale styring og får ikke rigtig en plads på den internationale
scene, medmindre vi kan yde den ofte upopulære indsats, som består i at bringe orden i
vores egne finanser, og medmindre vi kan fokusere på vores prioriterede områder, som
består i bekæmpelsen af klimaændringer og udviklingspolitikken.

(Bifald)

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne citere et stykke fra
stats- og regeringschefernes erklæring på G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september
2009, dvs. for et år siden. Regeringscheferne forpligtede sig på topmødet til at udvikle en
ramme for de politikker og den måde, vi samarbejder på, for at skabe en stærk, bæredygtig
og afbalanceret vækst. Det blev fremhævet, at det er nødvendigt med en varig genopretning,
der resulterer i de gode arbejdspladser, som befolkningen har brug for. Det lyder godt! Jeg
formoder, at der igen vil blive skrevet en tilsvarende erklæring i år på det næste topmøde
og også på alle de øvrige topmøder. Det får mig til at spørge, hvad der er blevet gjort i den
mellemliggende periode for at opnå den stærke, bæredygtige og afbalancerede vækst, som
vil resultere i de arbejdspladser, som befolkningen har brug for? Beskrivelsen er korrekt,
men det, der bliver skabt, er en filosofi på europæisk plan i Rådet om, at ensidige
nedskæringer i de offentlige tjenesteydelser gennem budgetnedskæringer er et
universalmiddel til at stabilisere Europa, i stedet for at tage i betragtning, at investeringer,
der stimulerer væksten, er en grundlæggende forudsætning for jobskabelse, og at
investeringer, der genererer øget økonomisk vækst, øger statens indtægter, hvilket der i
den grad er behov for med henblik på at konsolidere statsbudgetterne og gøre det muligt
for staterne at opfylde deres forpligtelser. Det, vi ser i Europa, er, at vi, som følge af en mere
eller mindre sort/hvid manikæisk proces, hvor alle udgifter er et onde, og alle nedskæringer
er et gode, befinder os i en situation, hvor de lande der er hårdest ramt af krisen, nemlig
Irland og Grækenland, befinder sig i en recession eller oplever nulvækst. Det, man faktisk
gør i praksis, er at opnå det modsatte af, hvad der her er beskrevet som målet. Det er en
dramatisk udvikling. Det er endnu mere dramatisk, når dem, der lagde grundstenen til
krisen, altså forårsagede krisen, nemlig den finansielle sektor, som spekulerede
hæmningsløst, ikke er blevet stillet til ansvar ved at blive tvunget til at bidrage til statskassen
gennem foranstaltninger som f.eks. en skat på finansielle transaktioner. Dette er måske
blevet tilrådet på europæisk plan, men selv på det tidspunkt, hvor forslaget blev fremlagt,
blev det allerede lagt på is med begrundelsen, at "vi aldrig vil få det i gennem i G20".
Selvfølgelig får vi ikke forslaget igennem på G20-mødet, hvis vi til at starte med ikke engang
gør et forsøg på europæisk plan!

Denne form for uretfærdighed er især dramatisk, fordi stats- og regeringschefernes
manglende handling, og det forhold, at de fører os i den modsatte retning mod social
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uligevægt, bliver styrket gang på gang. De mennesker, der gør oprør i gaderne, har ret i, at
den sociale uligevægt i Europa ikke bliver bekæmpet, men nærmere styrket yderligere som
følge af ukorrekte politikker. Det er Parlamentets opgave at gøre dette synligt og at udarbejde
strategier som modvægt hertil. Derfor fastholder vi kravet om en skat på finansielle
transaktioner. Betænkningen af fru Berès og betænkningen af min kollega, fru Podimata,
vil vise, om Parlamentet er klar til at sige: "Vi ved, at det ikke bliver nemt, men vi insisterer
på, at EU tager hul på problemet og pålægger finanssektoren en grænseoverskridende skat,
hvis den ikke kan beskattes på nationalt plan".

Der er en anden udvikling, som også er bekymrende. Det, der skete i Deauville mellem hr.
Sarkozy og fru Merkel, vender EU's institutionelle struktur på hovedet. Jeg spørger mig
selv, hvornår hr. Van Rompuy vil drage en passende konklusion. Han og hans taskforce
er blevet anmodet om at udarbejde en nærmere beskrivelse af de nødvendige reformer,
hvilket faktisk burde have været Deres opgave, og det var faktisk lidt frækt at bede hr. Van
Rompuy om at gøre det, men som kronen på værket sker der det, at mens den stakkels
mand arbejder på dette i al hemmelighed, og før han kan præsentere noget som helst,
kommer det charmerende par i Deauville valsende ud og proklamerer, at de allerede har
besluttet det hele. Det, som den selvudnævnte fransk-tyske styringskomité bestående af
Nicolas og Angela gjorde, er et angreb på EU's institutioner.

(Bifald)

Hvis jeg var hr. Van Rompuy, ville jeg fortælle dem, at de kunne stikke deres job et vist sted
hen. Man kan ikke blive ved med at lade sig træde på og holde til at blive misbrugt på denne
måde. Der er imidlertid en ting til, og det er, at hvis vores nydelige par havde kastet et blik
ud over kanalen fra Deauville, ville de have kunnet se de hvide klinter på den britiske kyst,
hvor der, hvis man skal tro hr. Cameron, kræves en folkeafstemning om deres
ændringsforslag til traktaten. Er der virkelig nogen, der tror, at hr. Cameron ville acceptere
ændringsforslagene uden igen at sætte hælene i i traktaten og derved sænke tempoet i den
europæiske lovgivning? Det ville virkelig medføre, at Pandoras æske blev åbnet. Jeg håber
inderligt, at det charmerende par ikke falder til jorden med et brag.

Derfor gentager jeg, at Europa føres i den forkerte retning, både hvad angår institutionerne,
og hvad angår indholdet.

Guy Verhofstadt,    for ALDE-Gruppen  .  – (EN) Hr. formand! Det kunne være, at jeg skulle
starte der, hvor hr. Schulz slap. Måske kunne vi anmode om et konvent nu, hvis de ønsker
at ændre traktaten. Det, som vi under normale omstændigheder skal gøre, er at anmode
om et konvent. Det er det første, man skal gøre, men jeg tror ikke, at situationen er så
fremskreden endnu. Det, som vi har brug for nu, er, at der omgående bliver indgået en
aftale i Rådet om økonomisk styring og om en styrkelse af stabilitetspagten.

Vi nærmer os årsdagen for starten på Grækenlands gældskrise. Den startede i december
2009, og det er nu tid til, at vi skal udarbejde en konklusion, altså en aftale, i denne
forbindelse. På nuværende tidspunkt er der faktisk blevet fremlagt tre forslag. Lad os gøre
det klart. Vi har modtaget forslaget fra Kommissionen, forslaget fra taskforcen og i går
forslaget, der indgår i det, som vi kalder "Deauville-pagten". Det er det tredje forslag, der
er blevet fremlagt. Efter min mening er det godt, at Parlamentet analyserer forskellene
mellem de tre forslag for at beslutte, om de er passende.

For et par uger siden udarbejdede Kommissionen det, som jeg anser for at være gode,
modige og sammenhængende forslag. Forskellen mellem disse forslag og taskforcens
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forslag er, at taskforcen foreslår, at Rådet bør handle på grundlag af henstillinger og ikke
forslag fra Kommissionen. Der er milevid forskel mellem disse metoder, da henstillinger
kan ændres, mens dette ikke er tilfældet med forslag. Desuden indeholder taskforcens
forslag også en mere langvarig analyseprocedure, hvilket også adskiller det fra
Kommissionens forslag.

Vi må imidlertid sige, at taskforcens forslag indebærer en opretholdelse af sanktionernes
halvautomatiske karakter og den bestemmelse om omvendt flertal, som Kommissionen
foreslog.

Med virkning fra i går har vi et tredje forslag, nemlig "Deauville-pagten". Jeg må sige, at en
aftale mellem Frankrig og Tyskland ofte kan være til hjælp for Rådet, men at dette ikke er
tilfældet denne gang, tværtimod. Dette skyldes, at den fransk-tyske Deauville-pagt ganske
enkelt bygger på en bevarelse af den gammeldags afstemningsordning med kvalificeret
flertal i Rådet, som indebærer, at der i henhold til forslagene kræves et sådant flertal for at
iværksætte de sanktioner, som Kommissionen har foreslået, i stedet for at der kræves et
flertal for at blokere Kommissionens automatiske sanktioner. Jeg mener, at der er enorm
forskel mellem de to forslag, da de halvautomatiske sanktioner i Kommissionens forslag
ikke er omfattet af Deauville-forslaget.

Jeg ved ikke, om De kender Deauville, men bortset fra stranden og nogle smukke hoteller
er der et kasino. Derfor bør vi måske nærmere tale om det fransk-tyske kasinokompromis
i stedet for Deauville-pagten, for et kasinokompromis er nøjagtig, hvad det er. I henhold
til dette forslag har medlemsstaterne fortsat lov til at sætte euroen og euroområdet som
indsats.

Hvis man har tilstrækkelig opbakning i Rådet, kan man fortsætte og gøre nøjagtig, som
Grækenland gjorde. Hvis man har tilstrækkelig opbakning i Rådet, kan man bare kaste sig
ud i det. Gør Deres indsats! Man kan bare kaste sig ud i det.

Den første del af Deauville-pagten svækker simpelthen ikke blot taskforcens forslag, men
frem for alt Kommissionens pakke. For mig at se er det fuldstændig uforståeligt, især fra
Tysklands side. I 10 måneder har de talt om modigere sanktioner, og i går gjorde de lige
de modsatte. Det er ensbetydende med en svækkelse af Kommissionens modige forslag.
Dette sker nøjagtig på et tidspunkt, hvor Centralbankens formand, hr. Trichet, har anmodet
om modigere løsninger og modigere forslag, som er endnu modigere end Kommissionens
oprindelige forslag.

Min konklusion er, at Parlamentet har en bestemt opgave, og den består i at ændre
Deauville-pagten, eller rettere kasinokompromiset. Lad os holde fast i Kommissionens
gode forslag og udføre vores nødvendige lovgivningsmæssige opgaver.

Daniel Cohn-Bendit,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barroso,
mine damer og herrer! Hr. Verhofstadt har slidt sig selv op i dag! Det, som han sagde, var
imidlertid vigtigt, og det var hr. Schulz' indlæg også. Jeg har også mine egne tanker, som
jeg ønsker at dele med Parlamentet.

Kender alle filmen "Jules et Jim"? Nå, men der er en kvinde, nemlig fru Merkel. Vi ved, hvem
Jules er, for det er hr. Sarkozy. Problemet er bare at finde ud af, hvem Jim er? Er det hr.
Cameron eller hr. Barroso? Det er Kommissionens dilemma.

Jeg synes, at Parlamentet og Kommissionen skal tale lige ud af posen til hinanden nu, for
hr. Verhofstadt har ret i, at Rådet og dets fransk-tyske bestyrelse fører en antieuropæisk
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politik. Deres politik afspejler ikke essensen af EU, og vores opgave i dag er at bygge bro
over de forskelle, som skiller os ad – det har hr. Daul ret i – og redde EU og
fællesskabsmetoden. For at nå dette mål er Kommissionen, Parlamentet og alle de
tilstedeværende nødt til at forstå, at der ikke vil være nogen vinder i dette spil, medmindre
Kommissionen og Parlamentet og Parlamentet og Kommissionen finder frem til en fælles
strategi.

Jeg tror på hr. Barroso, når han siger, at han ønsker at beskatte de finansielle transaktioner
eller finansielle aktiviteter. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, hvordan vi skal
gøre det i praksis. Det er ikke nok at sige, "jeg vil have". Min søn på fire år siger: "Jeg vil
have". Problemet er at finde ud af, hvordan vi kan nå vores mål, og jeg synes ikke, at
Kommissionen bør bede om endnu en undersøgelse, som miljøudvalget gjorde i går, for
at finde ud af om klimaforringelserne virkelig er så omfattende, at vi bør øge EU's
CO2-reduktion, selv om det er fuldkommen latterligt at bede om en ny undersøgelse. Nej,
for hvad ville en stor undersøgelse om finansielle transaktioner give EU, og hvad ville en
skat på disse transaktioner give? En skat på 0,01 % af de finansielle transaktioner ville
indbringe 80 mia. euro. Hvis man sætter 30 mia. euro til side til en nedsættelse af de
nationale bidrag og således en nedsættelse i statsbudgetterne, får man 50 mia. euro ekstra
til EU's budget. 120 mia. euro minus 30 mia. giver 90 mia. plus 50 giver 140 mia. Så det
er muligt at gennemføre de europæiske politikker, vi skal gennemføre efter
Lissabontraktatens ikrafttræden, og medlemsstaterne og EU vil være vinderne. Dette
forudsætter imidlertid, at vi har en europæisk vision.

For det andet forholder det sig efter min mening sådan med underskud, at der er underskud,
og så er der underskud. Det er ligesom med kolesterol, hvor der er en positiv og en negativ
markør. Et underskud, som skyldes investeringer, og som derfor giver et land eller Europa
fremtidsudsigter, er ikke negativt. Hvis vi som tidligere investerer i de traditionelle,
uproduktive industrier, og her tænker jeg på kulindustrien, investerer vi i noget, der svarer
til at smide penge ud af vinduet, fordi det er nytteløst, og derfor taber vi det hele på gulvet.
Hvis vi derimod investerer i fremtidens energiformer og fremtidens produktion, vinder vi.

Det, som vi derfor bliver nødt til at gøre, og nu beder jeg også de liberale om det, er at lade
være med kun at tale om "stabilitet, stabilitet", men derimod ligeledes at skelne mellem,
hvad vi burde gøre, og hvad vi ikke burde gøre længere. Lad os ikke blot tale om et
"underskud", men sig derimod "dette er produktivt", eller "dette er uproduktivt". Hvis vi er
enige, selv om det bliver vanskeligt, altså, hvis vi formår at nå frem til en aftale, vil vi kunne
modstå Rådets konstante manipulation.

Problemet i dag er, at mange regeringer ønsker at udvande det europæiske politiske aspekt,
mens vores opgave er at forsvare og øge det europæiske politiske aspekt, som er nødvendigt
for, at vi kan komme ud af dette.

Vi har en fælles interesse, men vi bliver nødt til at følge den helt til dørs, hr. Barroso. Det
er ikke Parlamentet, men derimod Rådet, De skal lægge pres på.

Formanden. -   Som De kan se, har jeg været temmelig fleksibel med hensyn til taletiden,
og det skyldes dels, at alle indlæggene har været meget interessante og meget stærke – de
har både omhandlet IMF, kasinoer og kolesterol – og alle disse emner har peppet disse
drøftelser gevaldigt op.

Michał Tomasz Kamiński,    for ECR-Gruppen.  –  (PL) Hr. formand! Vi har alle fortalt
forskellige anekdoter i løbet af dagens forhandlinger, som også fik mig til at tænke på en
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historisk begivenhed. I 18 år levede jeg i et land med rendyrket socialisme, hvor der på den
ene partikongres efter den anden blev sat nye økonomiske mål, og hvor borgerne i mit
hjemland som i andre lande med rendyrket socialisme fik at vide af partikongressen, at
tingene ville komme til at gå bedre, og hvordan de ville komme til at gå bedre. I mit hjemland
var der dengang desuden en indenrigshandelsminister, selv om der ikke var nogen
indenrigshandel.

Når jeg hører på indlæggene i dag, er mit indtryk, at det forslag, vi hørte fra Kommissionen,
er et, der har til formål at få os til at tænke på økonomi igen i stedet for på politik. I stedet
for den politiske tankegang, der ville undertrykke enhver fornuftig økonomisk handling,
for i dag kan politikerne på nationalt plan og af populistiske årsager virkelig godt lide at
pege fingre af Europa. De siger, at vi skal slanke EU, og at EU ikke er løsningen, da de på
denne måde til en vis grad kan fralægge sig et ansvar, når de står ansigt til ansigt med deres
vælgere. Hvis vi ikke gennemfører noget, som vil få landene til at indse, at det vil få barske
konsekvenser, hvis de fører en ufornuftig økonomisk politik, kan vi ikke komme videre.
Det, der imidlertid også er nødvendigt her, er solidaritet. I det fransk-tyske forslag ser jeg
en reel fare for, at vi ender i en situation, hvor de stærkeste lande får et større spillerum, og
hvor Grækenland ikke vil kunne bevæge sig ud over en vis grænse. Grækenland bliver nødt
til at skære i udgifterne, men de stærke lande er heldige, og vi vil pludselig finde ud af, at
de har lov til at bryde reglerne af politiske årsager. Det, jeg vil sige med dette, er, at vi har
brug for europæisk solidaritet, og derfor har vi brug for europæisk solidaritet.

Endelig vil jeg sige, at jeg ved, at De værner om denne europæiske solidaritet.
Kommissionens seneste beslutning om gasaftalen mellem Polen og Rusland, som jeg takker
for, er et fint eksempel på, at fællesskabsaspektet virker, og at det virker til gavn for lande
som Polen. Jeg ønsker at gentage, at et slag med en tryllestav ikke får virkeligheden til at
forsvinde. Hvis vi når et punkt, hvor de politiske løsninger, krydret med den portion
populisme, der eksisterer i nogle dele af Europa i dag, kommer til at dominere over
økonomiske overvejelser, vil Deres ambitiøse planer, som jeg anser for at være en rigtig
god plan, om at intensivere markedet (uafsluttet sætning). Efter min mening er vi fuldt ud
klar over, hvor langt vi stadig er fra at have opnået et fællesmarked, og det kan vi såmænd
bedømme ud fra noget så simpelt som de roamingregninger, vi modtager hver måned.
Hvis vi har et fælles, europæisk marked, men stadig skal betale roamingregninger, viser
dette temmelig tydeligt, at vi stadig har lang vej igen, når det kommer til at nå vores mål
om økonomisk integration.

Patrick Le Hyaric,    for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. Barroso!
Hvis jeg har forstået hr. Barroso ret, tager vi udgangspunkt i fuldstændig forskellige analyser,
da hr. Barroso sagde, at vi har lagt den økonomiske krise bag os, mens vores gruppe, Den
Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, mener, at den er blevet
forværret. For at afslutte krisen henstiller hr. Barroso til stramninger i form af
stabilitetspagten og nu kraftigere sanktioner. Efter min mening burde vi gøre det modsatte,
nemlig sætte lønnen op, lægge en ny finanspolitisk strategi til støtte for denne lønstigning
samt beskatte finansielle transaktioner, sætte de sociale velfærdsydelser op, beskytte de
offentlige tjenesteydelser og føre en modig beskæftigelsespolitik.

Desværre frygter jeg, at hr. Barrosos strategi kan medføre store vanskeligheder for EU. Har
hr. Barroso ikke hørt befolkningens stærke protester i hele EU? For sjette dag i træk
marcherede millioner af borgere i går i hele Frankrig, og de havde 70 % af befolkningens
opbakning. Kan hr. Barroso ikke se den fare, der hænger som en sort sky over os i dag? Da
den europæiske idé bygger på konkurrence og en politik om fuldstændig fri handel,

20-10-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA16



kolliderer den frontalt med penge i disse økonomiske krige og nu også disse valutakrige.
Hvorfor kigger vi i stedet for stabilitetspagten ikke på en ny ordning i form af en menneskelig
og social udviklingsfond i forbindelse med ECB, som burde være i stand til at refinansiere
medlemsstaternes gæld og nationalbankerne gennem pengeforsyning til renter, der ville
være gunstige under forudsætning af, at sociale kriterier var opfyldt?

Som jeg ser det, skal EU tage initiativ til at skabe en ny, global valutaorden og starte med
at tage Kinas forslag om en fælles international handelsvaluta op. Hvorfor indfører EU ikke
som Thailand og Brasilien en skat på udenlandsk valuta for at mindske valutaspændingerne?

Til kommissionsformanden og Rådets repræsentanter kan jeg sige, at jeg synes, at tiden er
inde til at tænke på nye initiativer og høre på befolkningen.

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen  .  – (EN) Hr. formand! De spiller sørme med musklerne,
hr. Barroso, og bruger de beføjelser, som De har fået tildelt i henhold til Lissabontraktaten,
som De pressede igennem med ulovlige midler. På den internationale scene og inden for
EU gør De nu alt, som står i Deres magt, for at opnå anerkendelse som stat.

Dette fremgår på allertydeligste vis af Deres nylige forslag om direkte beskatning af EU's
befolkning til fordel for de europæiske institutioner.

Tidligere var der naturligvis en meget succesrig uafhængighedsbevægelse, hvis slogan var
"ingen beskatning uden repræsentation", og De er bestemt ikke en repræsentant. Vi har
ikke stemt på Dem, og vi kan ikke fjerne Dem, så med hensyn til denne direkte skat, tror
jeg faktisk, at De har begået en fejl.

Og sikke en dyr klub, det er ved at blive. For blot to år siden udgjorde Storbritanniens årlige
nettobidrag 3 mia. GBP. I år er det 6 mia. GBP. Næste år bliver det 8 mia. GBP. Næste år
igen står det til at blive 10 mia. GBP, og nu hører vi, at De ønsker at afskaffe Storbritanniens
rabat. De ønsker at afskaffe den britiske rabat, hvilket indebærer, at vores bidrag i 2013 vil
beløbe sig til 13 mia. GBP. I løbet af seks år vil det være blevet seksdoblet.

Når de britiske skatteydere indser alt dette og hører om Deres direkte skat, vil de simpelthen
konkludere, at vi ikke har råd til EU.

Jeg kan imidlertid se et lille lyspunkt, nemlig den Deauville-pagt mellem Merkel og Sarkozy,
som alle er så frygtelig bange for i dag. Jeg håber, at den bliver gennemført. Lad os få en ny
traktat. Det lader til, at De selv næsten støtter det. Lad os få en ny EU-traktat, og lad os sætte
den til folkeafstemning i masser af lande, især i Storbritannien, for så vil den britiske
befolkning konkludere, at det er en meget dårlig aftale for Storbritannien. De vil stemme
for, at vi skal melde os ud af EU og tage første skridt mod en opløsning.

Tak. Vi vil med glæde stå udenfor.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort i henhold til
forretningsordenens artikel 149, stk. 8).

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Hr. formand! Jeg har et spørgsmål til Dem, hr. Farage. Jeg
beder Dem om at besvare det. De bekymrer Dem utrolig meget om Storbritanniens
skatteyderbetalte pengekasse. De kunne, som jeg, ved starten af denne valgperiode vælge,
fra hvilken pengekasse Deres daglige diæter skulle betales, dvs. fra Det Forenede Kongeriges
pengekasse eller fra EU's pengekasse. Jeg beder Dem om at fortælle Parlamentet, om Deres
diæter bliver betalt via EU's budget, eller om De har valgt den nationale ordning i Det
Forenede Kongerige?
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Nigel Farage (EFD).   – (EN) Hr. formand! Jeg synes, at vi skal gøre op med denne forestilling
om EU's penge. Så længe der ikke er indført en direkte skat, er der ikke noget, der hedder
EU's penge, for det er vores penge. Vi er en stor nettobidragsyder til EU, uden at vi får nogen
som helst økonomisk fordel til gengæld! Det er vores penge!

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg griber normalt
aldrig ind, men jeg har en bemærkning til forretningsordenen.

Det er ikke første gang, hr. Farage har sagt til mig, at jeg ikke er blevet valgt. Jeg er bestemt
ikke blevet valgt af hr. Farage, men jeg er blevet valgt af dette parlament.

(Bifald)

Jeg blev valgt af dette parlament ved en hemmelig afstemning, og De er medlem af dette
parlament. Efter min mening er Deres gentagelse af erklæringen om, at jeg eller
Kommissionen ikke er blevet valgt, et tegn på manglende respekt for Kommissionen og
for det parlament, som De er medlem af.

(Bifald)

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Hr. formand! Lad os se, om jeg kan lægge lidt låg på
disse forhandlinger, der er på kogepunktet.

Det er beklageligt, at både EU og nogle af medlemsstaterne stadig deltager i G20. På trods
af denne uregelmæssighed, der så afgjort svækker EU's image på verdensplan, ville det være
godt, hvis der i det mindste var en overordnet fælles holdning i dette globale forum.

Hvad jeg mener, at denne fælles holdning skulle være? Efter min ydmyge mening, burde
den omfatte følgende elementer: For det første må vedtagelsen af en global aftale om
håndteringen af krisen ikke forsinkes ved, at der blot vedtages en økonomisk aftale, for det
andet skal Europa bevare euroen som valutareference eller, hvis det foretrækkes, som et
anker til at hindre, at turbulens på markedet trækker os med ned og får os til at gentage de
fejl, som er blevet begået i løbet af hele det 20. århundrede, og for det tredje skal euroen
fungere som bebuder for det, Europa skal stå for i en verden af demokratiske værdier og
offentlige frihedsrettigheder.

Vi bliver kort sagt nødt til at være opmærksomme på, at det i en global verden og i dette
globale spil er dem, der kun spiller det nationale kort, som går derfra som tabere.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Hr. formand, hr. Barroso, mine damer og herrer! Disse
forhandlinger viser en ting, og det er, at Deauville-pagten hindrer os i at afslutte krisen,
Deauville-pagten er et skridt tilbage for EU, og Deauville-pagten viser os, at ingen af de to
parter i dette charmerende par har lært noget som helst af Frankrigs og Tysklands upassende
opførsel i 2002 og 2005, hvor disse lande begyndte at underminere stabilitetspagten. I
stedet ser vi nu, at de fortsætter denne upassende opførsel.

Vi ønsker at rette op på tidligere tiders fejl. Vi ønsker et europæisk svar på den nationalisme
og de vetorettigheder, der er blevet indarbejdet i de fleste EU-bestemmelser. Vi gjorde det
i forbindelse med overvågningen af de finansielle markeder. Vi gør det med betænkningen
som en reaktion på krisen. Vi gør det med Feio-betænkningen, og vi gør det med vores
daglige lovgivningsarbejde. Lad os koncentrere os om dette og undgå, at vi igen bliver kørt
ud på et sidespor, og det gælder også i disse forhandlinger. Vi bliver nødt til at gøre
fremskridt. Vi bliver nødt til at finde løsningerne. Budskabet i de fem gruppers betænkning
er klart. Krisen er endnu ikke et afsluttet kapitel. Finans- og pengepolitikken kan ikke
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erstatte strukturreformer. Vi præciserer tydeligt, at vi ønsker, at underskuddet skal
nedbringes som en forudsætning for, at fremtiden kan sikres. Man kan ikke nedbringe et
underskud ved blot at skære det bort. En nedbringelse af underskuddet skal opnås som
følge af reformer, investeringer, besparelser og ændringer. I denne betænkning sendes der
et klart budskab om, at vi ønsker mere Europa som led i løsningen. Lad os tage skridtet til
den næste fase i integrationsprocessen, nemlig oprettelsen af en økonomisk union,
oprettelsen af en social union, oprettelsen af en forsvars- og sikkerhedsunion, og lad os
gøre det indre marked til alle vores borgeres hjemmemarked. Fællesskabet Europa udgør
som EU's initiativ løsningen. Taskforcen og Deauville-pagten har slået fejl.

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Hr. formand! Som vi har hørt, har taskforcen under
forsæde af Herman Van Rompuy nu udarbejdet sin rapport. Den indeholder forslag til en
løsning på krisen og budgetdisciplin – med andre ord kun en del af problemet.

Jeg understreger, at det kun drejer sig om forslag. Jeg er sikker på, at de ministre i
Økofin-Rådet, der dominerede arbejdet i den taskforce, ville ønske, at det var det endelige
resultat, men det er ikke tilfældet. Det er kun begyndelsen. Vi befinder os nøjagtig i
begyndelsen af lovgivningsprocessen. Jeg håber, at alle institutionerne vil indse, at
Parlamentets arbejde med Kommissionens lovgivningsforslag nu skal udføres i en
fuldstændig demokratisk procedure i samarbejde med Rådet.

Taskforcen sagde, at dens mål var et kvantespring i retning af en mere effektiv økonomisk
styring. Efter min mening ligner det, som den foreslår, faktisk mere et potentielt tilbageskridt
for Europas velstand og velfærd. Taskforcen stiller forslag om at forstærke instrumenter,
men vel at mærke kun instrumenter, der er beregnet til finanspolitisk disciplin. Det er et
problem. Økonomisk samordning er mere end finanspolitisk disciplin, og der vil ikke blive
opnået en økonomisk union, så længe denne balance ikke er behørigt anerkendt. Det kan
ikke undgås, at dette vil medføre fordrejede økonomiske politikker, hvori der ikke i
tilstrækkelig grad bliver taget højde for andre politiske målsætninger, som er nyttige i
forbindelse den makroøkonomiske politik, og hermed mener jeg vækst, investeringer og
beskæftigelse.

Det er ikke nødvendigt, at en ny taskforce bliver nedsat for at udarbejde en afbalanceret
række politiske foranstaltninger, hr. Barroso. Vi har brug for, at Kommissionen bruger sin
initiativret til at fremlægge de forslag, som omhandler vækst, investeringer og beskæftigelse.

Hvad angår de forslag, der nu ligger på bordet, har Parlamentet efter min mening et enormt
ansvar i de kommende måneder. Vi bliver nødt til at foretage nogle ændringer i
overensstemmelse med den Feio-betænkning, der skal stemmes om i dag. Jeg synes, at vi
skal foretage tre væsentlige ændringer deri, nemlig at proceduren for for store saldi skal
kunne omfatte arbejdsmarkedet, herunder arbejdsløshedstallet, og derfor skal Rådet
(beskæftigelse) inddrages, hvornår det end er relevant, der skal i den kvalitative vurdering
af statsgældens omfang og udviklingen i den afhjælpende indsats i stabilitets- og vækstpagten
også fuldt ud tages højde for omfanget og udviklingen i de offentlige investeringer, og
sammenhængen med 2020 i hele den nye ordning skal være så vidt mulig være tydelig og
anvendes i praksis.

Med hensyn til ledelse ønsker jeg kun at nævne to punkter på dette tidlige tidspunkt. Rådet
bliver nødt til at lede ordningen og gennemgående påtage sig det øverste politiske ansvar
samt sikre, at alle relevante rådssammensætninger og ikke blot Økofin inddrages behørigt,
hvor end dette er nødvendigt.
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Endelig er det nødvendigt, at Parlamentet bliver inddraget fuldt ud i hele processen for at
sikre mest mulig demokratisk legitimitet. Det er kun nødvendigt at kaste et blik på forslaget
til det europæiske halvår for at se, i hvilket omfang Parlamentets rolle mangler i forslaget
som helhed. Nogle af os arbejder på tværs af de politiske grupper med forslag om øget
inddragelse af Parlamentet. Jeg håber, at de vil blive godkendt af de øvrige institutioner, så
denne proces kan få den demokratiske legitimitet, som er nødvendig.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Hr. formand! Det sidste år har vist, at EU kan træffe vigtige
beslutninger i vanskelige situationer. Desværre har de sidste par dage været en skuffelse.
Når EU har brug for præcise og stramme budgetregler, tøver Frankrig og Tyskland. Det
bekymrer os. Vores budskab er: Hold fingrene væk fra hr. Rehns forslag!

Jeg ønsker at rette en uforbeholden tak til fru Berès og mine kolleger i Det Særlige Udvalg
om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise, som har vist, at vi i Parlamentet kan gå
på tværs af partiskel og finde fælles løsninger i Europas interesse. Gruppen Alliancen af
Liberale og Demokrater for Europa har stillet et ændringsforslag om, at hvis der bliver
indført en skat på finansielle transaktioner, skal dette nødvendigvis gøres på globalt plan.
Det er vigtigt i denne forbindelse, at det gøres på globalt plan.

Nationalisme må ikke få fodfæste i Europa igen. Det er markedsøkonomi med tydelige
grænser og frihandel, som skaber velstand. Vi har brug for et mere forenet Europa, et mere
åbent Europa, et stærkere Europa – vi har kort sagt brug for mere Europa.

De foreslåede sanktionsmuligheder vil indledningsvis kun finde anvendelse på landene i
euroområdet. I denne forbindelse ønsker vi en formulering, der omfatter alle 27
medlemsstater. Jeg ønsker derfor at stille et mundtligt ændringsforslag til
Feio-betænkningen, som jeg håber, at Parlamentet vil støtte. Ordføreren og Gruppen for
Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har erklæret, at de vil
støtte det. Jeg læser teksten op på engelsk:

Alle 27 medlemsstater anvender i videst mulig udstrækning alle forslagene om økonomisk
styring, idet det anerkendes, at medlemsstater uden for euroområdet gør dette på frivillig
basis.

(SV) I dag er tiden ikke inde til at skabe et EU, der er i fare for at splitte Unionen ad.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand, hr. Barroso, hr. Rehn! Jeg håber virkelig,
at De vil kigge på det arbejde, som Parlamentet har udført vedrørende de emner, vi har
drøftet i dag, nemlig Berès-betænkningen og Feio-betænkningen, da vi nu naturligvis
fungerer som medlovgivere i forbindelse med økonomisk styring. Jeg kan fortælle Dem,
at vi i samarbejde med i det mindste fire proeuropæiske grupper i Parlamentet har gjort en
ihærdig indsats med hensyn til at udarbejde målrettede kompromiser. Vi kommer lige fra
drøftelserne om at forsøge at tøjle problemerne.

Nogle mennesker taler om budgettet, nogle taler om skattemæssige foranstaltninger, og
nogle taler om styring. Det, som vi har brug for i dag, er at Kommissionen stiller forslag
om en overordnet pakke, for det er Kommissionens opgave at gøre det, da vi forsøger at
gøre det, og da det også er Kommissionens opgave at gøre det. Denne pakke skal være i
overensstemmelse med tanken bag Monti-betænkningen, der også er i overensstemmelse
med det, som Michel Barnier har forsøgt at udrette i forbindelse med det indre marked. Jeg
afventer en overordnet pakke fra hr. Barroso, som kan vise os, hvordan vi får viklet os ud
af den økonomiske krise. Den skal ikke blot handle om makroøkonomisk styring, men
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bør svare til, at man læser tre eller fire dossierer om makroøkonomi, skat og budgettet og
derefter siger: "Her er pakken".

Hvis Kommissionen gør dette, er jeg sikker på, at der i Parlamentet vil være et stort flertal,
der støtter initiativet. Hvis vi ser isoleret på problemet med de offentlige finanser, sagde
Kommissionen og dens tjenestegrene f.eks. for to eller tre år siden, at Spanien var det land,
der var bedst til at overholde stabilitets- og vækstpagten, og at Spaniens offentlige finanser
var i orden. Problemet er, at ustabiliteten kom et andet sted fra, og nu befinder Spanien sig
i lighed med Irland i en forfærdelig situation. Vi kan tydeligt se, at et isoleret fokus på de
offentlige finanser ikke vil hjælpe os med at afslutte krisen.

De kompromiser, som vi har foreslået i de forskellige betænkninger, der er blevet fremlagt
i dag, og som bliver sat til afstemning i morgen, udgør en sammenfatning af disse problemer.
De er en omskrivning af erklæringen om, at vi virkelig er nødt til at styrke budgetdisciplinen.
Selvfølgelig er vi det. For at sikre, at denne budgetdisciplin ikke fører til et socialt
sammenbrud, men kun til nedskæringer i de offentlige udgifter, har vi imidlertid samtidig
brug for en europæisk budgetpakke til finansiering af investeringer og en skattepakke, som
vil give medlemsstaterne mulighed for at pålægge visse skatter.

Mit sidste spørgsmål til hr. Rehn og til hr. Barroso især er derfor, om De inderst inde er for
det fælles grundlag for selskabsbeskatning? Støtter De det inderst inde? Det har nu samlet
støv i Kommissionen i 10 år, og i 10 år har De undladt at tage spørgsmålet op. Tiden er
inde til at drøfte det nu.

(Bifald)

Roberts Zīle (ECR).   – (LV) Hr. formand, hr. Barroso (der har forladt Parlamentet).

Indledningsvis ønsker jeg at takke ordføreren, mine kolleger, skyggeordførerne, og
formanden for udvalget, hr. Klintz, for det kompromis, som vi endelig formåede at nå frem
til. Jeg vil kun berøre to punkter i betænkningen, som jeg ikke er tilfreds med, og de vedrører
hverken Tyskland eller Frankrig. For det første er den private gæld og virksomhedernes
gæld i mange nye medlemsstater steget, og i nogle tilfælde er den tidoblet. Dette skyldes
aggressive, grænseoverskridende investeringer, der er blevet foretaget siden 2004. Desuden
er langt hovedparten af disse lån blevet optaget på vilkår, der indebærer, at låntageren
bærer enhver kursrisiko. Dette betyder igen, at disse landes regeringer har begrænset
spillerum i deres makroøkonomiske politik bortset fra at gennemføre nedskæringer i de
offentlige udgifter og sætte skatterne op. Samtidig søger husholdningerne frem for alt at
foretage tilbagebetalingen af lån i euro. Desværre er dette problem knap nævnt i
betænkningen.

Min anden bemærkning, der er knyttet til den første, er som følger. Lad os forestille os
sådan en ny medlemsstat, hvis BNP er faldet til førtiltrædelsesniveauet, altså til niveauet
før 2004, men hvor den private gæld nu er 10 gange større og den offentlige gæld fem
gange større. Denne medlemsstat kan nu udlede af denne betænkning, at selv
samhørighedspolitikken kan blive ændret og det på en sådan måde, at hovedkriteriet ikke
længere vil være BNP per capita, men krisestyring inden for et bestemt område, hvilket
kan få særdeles væsentlige politiske konsekvenser.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Tysklands og Frankrigs erklæringer i
den såkaldte Deauville-pagt er uacceptable og viser det sande ansigt hos dem, der har noget
at skulle have sagt, og som forsvarer økonomiske og finansielle interessegrupper. Disse
erklæringer er ligeledes et udtryk for utålmodighed, arrogance og en aggressiv adfærd over
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for reaktionen fra de arbejdstagere og borgere, der er blevet ramt af deres nyliberale og
samfundsfjendtlige politikker, nemlig stabilitets- og vækstpagten og konkurrencepolitikken,
i Grækenland, Frankrig, Spanien og Portugal, hvor der allerede er planlagt en generalstrejke
den 24. november.

Tiden er kommet, hvor de, der driver EU, skal anerkende, at disse nyliberale politikker har
slået fejl og har medført øget arbejdsløshed, social ulighed og fattigdom samt recession i
landene med den svageste økonomi, hvor EU's byrder kan udløse en enorm social katastrofe.

Desværre bliver dette ikke anerkendt. Alle løfterne om at sætte en stopper for skattely, at
beskatte finansielle transaktioner behørigt og at sætte en stopper for finansielle produkter,
der er baseret på spekulation, er brudt.

Det er årsagen til, at vi protesterer her. Vi er talerøret for de mange millioner arbejdstagere,
der er truet af fattigdom, for de arbejdsløse, for ældre medborgere med usle pensioner, for
de unge og arbejdsløse og for børn, der er i fare for at ende i fattigdom, og som de vil nægte
en værdig fremtid.

Tiden er inde til at kappe båndet til disse politikker, således at vi kan få et virkelig socialt
Europa, nemlig et Europa, der gør fremskridt, og som er i udvikling.

Juozas Imbrasas (EFD). -    (LT) Hr. formand! Jeg ønsker at sige et par ord om arbejdet i
det særlige kriseudvalg. Det har virkelig gjort et stort stykke arbejde, og det har fremsat
gode henstillinger og forslag. Naturligvis ville der ideelt set have været plads til alle disse i
de dokumenter, som Kommissionen udarbejder. Det er af afgørende betydning, at
Kommissionen ikke glemmer de grundlæggende og væsentligste problemer. Et af disse er
oprettelsen af en regulerings- og tilsynsordning, som omfatter ethvert finansmarked, ethvert
finansielt instrument og enhver finansiel institution. Kommissionen bør målrette sine
foranstaltninger til oprettelse af nye arbejdspladser og forbinde dem med foranstaltninger
til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Enhver indsats i denne henseende skal
frem for alt være målrettet beskæftigelse af unge. Nødinfrastrukturbeslutninger om
vedvarende energikilder, grøn energi, energieffektivitet i transport- og bygge/anlægssektoren
samt et europæisk energinetværk er nødvendige for at overvinde krisen. Det ville være
godt, hvis Kommissionen om nøjagtig et år at regne fra mødet i dag kunne komme og sige,
at bestemmelserne i det beslutningsforslag, Parlamentet havde fremsat, ikke bare blev ved
ordene, og at Kommissionen havde tilpasset det særlige kriseudvalgs konkrete forslag, og
at de allerede havde haft en stor virkning.

Krisztina Morvai (NI). -    (HU) Hr. formand! Som det var tilfældet i de tidligere store
forhandlinger i denne uge her i Parlamentet, nemlig forhandlingerne om fattigdom, er EU's
politikere igen overraskede over og kede af at se, at de europæiske borgeres situation ikke
er under forbedring, men derimod stadig forværres. Fattigdommen stiger støt, og det
samme gør nøden, arbejdsløsheden og antallet af hjemløse. Og politikerne er så overraskede
over dette, som om det var en konsekvens af beklagelige naturkatastrofer eller tsunamier.
Men nej. Dette er resultatet af beslutninger truffet af europæiske politikere. Den øgede nød
og fattigdom er en direkte udløber af den nyliberale politik, som politikerne, undtagen
dem, der var imod dem, har ført, og denne udvikling vil fortsætte. Fattigdommen og nøden
vil blive stadig mere udbredt, hvis der ikke vælges et andet værdisæt.

Disse to betænkninger kan sammenlignes med et scenarie, hvor et lægefagligt panel
beslutter, at den behandling, som en patient har fået, indtil videre har skadet ham og
forværret hans situation, og derefter siger, at den behandling, der er foreskrevet i henhold
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til den stillede diagnose, skal videreføres, og at de således skal fortsætte det arbejde, de
havde gjort hidtil, men under et strengere tilsyn og med straf til patienten, hvis han ikke
makker ret, f.eks. ved at undlade at tage sin medicin. Det, der er på spil her, er et bevidst
valg mellem værdisæt. Indtil videre har EU bevidst valgt et værdisæt, hvor EU altid følger
den rigtige beslutning, hvis man ser det i et perspektiv, hvor penge og fortjeneste er det
vigtigste, den rigtige beslutning, hvis man ser det i de multinationale virksomheders og
bankernes perspektiv, men aldrig i borgernes og fællesskabets perspektiv. EU har altid
tilstræbt det, der er det rigtigste, hvis man vil værne om en uhæmmet konkurrence, der
ikke begrænses af bekymringer, som er begrundet i retfærdighed og moral, men har aldrig
tilstræbt det, der er rigtigt ud fra et ønske om social retfærdighed og solidaritet. Dette skal
ændres, og fra nu af skal der tages gode beslutninger.

Corien Wortmann-Kool (PPE). -    (NL) Hr. formand! På trods af nogle positive signaler,
er risikoen for en forværring af krisen ikke forsvundet. Banksystemet er fortsat ustabilt, og
en række medlemsstater trues af, at de offentlige underskud løber løbsk, hvis der ikke gøres
noget. Derfor er en økonomisk union nødvendig omgående.

Taskforcen mangler stadig at fremlægge konkrete resultater, men i min egenskab af
Parlamentets ordfører for stabilitets- og vækstpagten ønsker jeg at fortælle hr. kommissær
Rehn, at vi kan arbejde hurtigt. Disse ord er også rettet til Rådet. Vi kan arbejde hurtigt,
men kun på grundlag af Kommissionens forslag. Er Rådet indstillet på at acceptere dette?

Jeg ønsker også at udsende et advarselssignal mod den traktatændring, der er blevet anmodet
om, da den kan være en lokkedue, som blot vil tvinge os til at udsætte de nødvendige
foranstaltninger til en anden gang. På nuværende tidspunkt skal vi gøre alt, der står i vores
magt, inden for rammerne af Lissabontraktaten. Parlamentet har nu en ny opgave som
lovgiver i stabilitets- og vækstpagten og vil bruge disse beføjelser fuldt ud for at skabe en
stærk økonomisk union med en stærk stabilitets- og vækstpagt.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Krisen har
haft utrolig stor indvirkning på samfundet i alle de europæiske lande. Hvis vi anskuer
konsekvenserne fra et socialt synspunkt, kan vi lynhurtigt drage den konklusion, som er
grundstenen i meget af Kommissionens arbejde, og det er, at dette blot er toppen af isbjerget.
Det forudses, at arbejdsløsheden vil stige, og de svage tegn på genopretning, der har vist
sig i nogle lande, er ikke tilstrækkeligt til at sikre, at der skabes nye arbejdspladser. Vi skal
derfor acceptere, at det vil være af afgørende betydning at tackle krisens mest akutte sociale
aspekt, der hidrører fra det finansielle system, men som hurtigt har spredt sig til det
økonomiske og sociale område.

Vi skal derfor væbne os med andre instrumenter for at forsvare de mennesker, der er hårdest
ramt. Vi skal til at drøfte et forslag om et rammedirektiv om en garanteret mindsteindkomst
i alle de europæiske lande, som jeg anser for at være meget vigtig, dels i bekæmpelsen af
fattigdom, og dels for at hjælpe dem, der vil blive ramt af krisens krampetrækninger i de
kommende uger og måneder.

Den bedste måde at bekæmpe en krise på er imidlertid gennem vækstpolitikker. Vækst
forudsætter ressourcer, målrettede investeringer og en klar dagsorden med prioriteringer
som en væsentlig del af de ressourcer, der er til rådighed, bør målrettes. Unionens budget
er ikke tilstrækkeligt. Kommissionen anførte derfor klart, at det var nødvendigt at afsætte
yderligere ressourcer til infrastrukturinvesteringer og investeringer, der er øremærket
kvalitet i konkurrence og beskæftigelse. Denne vej leder til oprettelsen af euroobligationer
og en skat på finansielle transaktioner. Der er intet alternativ. Derfor er de løsninger, vi har
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beskrevet både vigtige og innovative, og jeg håber, at Parlamentet vil vedtage affattelsen
heraf.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Da bølgerne gik højest
i finanskrisen, lovede G20-landene at iværksætte fælles tiltag for at stabilisere
finansmarkederne. I dag, to år senere, er der stadig lang vej til en global løsning. Der er
mange eksempler på, at de vedtagne foranstaltninger varetager nationale interesser og
betragtninger. Den oprindelige ildhu er forsvundet, og alt for ofte er vi tilbage i vanens
magt. Mervyn King fra Bank of England sagde det meget rammende i følgende udsagn:
"Nødvendigheden af at handle i fællesskabets interesse har endnu ikke slået rod". I sin
interimsbetænkning gør Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale
Krise det klart, at Europa befinder sig ved en kritisk korsvej. Vi bliver nødt til at intensivere
integrationen, vi bliver nødt til at harmonisere vores økonomiske politik og budgetpolitik
i højere grad, vi har brug for europæiske infrastrukturprojekter inden for energi, transport
og telekommunikation. Vi har brug for et velfungerende indre marked og arbejdsmarked,
og vi har brug for de ressourcer, der er nødvendige for at nå de ambitiøse vækstmål, der
er fastlagt i EU's 2020-strategi. Vi har brug for innovative finansieringskilder, hvis vi skal
kunne udnytte SMV-sektorens potentiale. Vi har brug for en højere grad af
fællesskabsmetode og en mindre grad af mellemstatslighed. Stilstand er i denne forbindelse
ensbetydende med tilbageskridt. Status quo vil ikke blive bevaret.

Den europæiske gældskrise viser med al tydelighed, at stabilitet og tillid ikke kan opnås
uden disciplin. De forslag, der er udarbejdet af kommissær Rehn og af hr. Van Rompuys
taskforce, har til formål at sikre, at medlemsstaterne handler disciplineret. Jeg beklager at
måtte sige, at finansministrene forkastede disse forslag i Luxembourg forleden på befaling
fra vores fransk-tyske par. Det var en mulighed, vi gik glip af, og en dårlig dag for EU's
borgere, der med rette føler sig forrådt af politik igen.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Hr. formand! Alle emnerne i forhandlingerne denne
formiddag har en tydelig fællesnævner i form af vores fortsatte svar på finanskrisen og
vores bestræbelser på at effektivisere vores risikostyring, uanset om det er risikostyringen
i forbindelse med den offentlige gæld, risikostyringen på vores finansmarkeder og produkter
eller risikostyringen i forbindelse med den globale ubalance. Uanset om det er vores bankers
adfærd eller medlemsstaternes finansministeriers adfærd, bliver vi nødt til at sikre en
ensartet høj standard for adfærd med hensyn til overholdelsen af et sæt fastlagte spilleregler.

Vi bliver nødt til at håndhæve en strengere finansiel og skattemæssig disciplin over for
både den private og den offentlige sektor. Vi bliver nødt til at sikre, at de
finansieringsinstrumenter, som EU og de enkelte medlemsstater anvender i forbindelse
med EU's søgen efter vækstmuligheder, er af højeste kaliber og så gennemsigtige som
muligt. Innovative finansieringsbehov skal omgås med forsigtighed, og der skal tages højde
for EU's bestræbelser på at geare sit eget budget i lyset af alle risiciene og den moralske
risiko.

Den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme er en stor, ikkebalanceført maskine,
der er afhængig af en kreditvurdering. En gearing af EU's budget ved EIB's udstedelse af
projektobligationer skal gøres til genstand for en grundig analyse. Vi er alle bekendt med,
at der er en iboende risiko forbundet med indviklede finansielle instrumenter og gearing.
Der er ingen penge, der er gratis, og der er ingen smutveje.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil tale om Berès-betænkningen
om krisen på vegne af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
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og forklare, hvorfor vi vil undlade at stemme. Da der er en overflod af historiske referencer,
kan man sige, at hvis man sammenligner den tekst, der ligger foran os i dag, med den
oprindelige tekst, som ordføreren havde udarbejdet, ligner den nuværende tekst gammelt
papyrus, ja, gammelt pergament, hvorpå den oprindelige tekst er blevet kradset bort, og
den nye tekst er blevet skrevet ovenpå, men hvor der er efterladt spor af den oprindelige
tekst. Det er det, vi kalder en palimpsest. Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og det europæiske højres brutale "bortkradsning"
af ordførerens oprindelige, ærlige og ærværdige forsøg på at kortlægge årsagerne til krisen
og stille modige forslag er resulteret i en tekst, der ikke længere er Parlamentets tekst.
Parlamentet, som er EU's eneste demokratiske institution. Nej, det er Kommissionens tekst
og en tekst, der skjuler årsagerne til krisen og gør EU's politik afhængig af Merkels, Sarkozys
og taskforcens initiativer.

Vi stillede forslag med henblik på at forbedre teksten. Vi kritiserede stabilitetspagten og
ECB's funktion. Vi stillede ændringsforslag for at se, om alle dem, der selv i dag taler om,
at EU har taget en forkert drejning, mente det samme. Vores forslag var inspireret af dagens
demonstrationer i Frankrig, af arbejdstagernes demonstrationer i Tyskland, da de tyske
arbejdstageres indkomst beskæres, således at Siemens har råd til bestikkelse, af
arbejdstagernes demonstrationer i Grækenland, da de græske arbejdstagere for øjeblikket
bliver behandlet som forsøgskaniner, dvs. en tekst, der med andre ord er endt med at være
affattet på en måde, som vi ikke kan acceptere.

Mario Borghezio (EFD). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi burde have lyttet
til nobelprismodtageren, Maurice Allais, der opfordrede til en klar adskillelse mellem
erhvervsbanker, kreditbanker og spekulationsbanker i henhold til principperne i
Glass-Steagall-loven, der ikke drøftes i denne betænkning.

For så vidt angår forslaget om at beskatte de europæiske skatteydere, er mit svar: "Ingen
skat i Europa!". Hvis dette EU-forslag går igennem, kan De stole på, at vi også får vores
egen Tea Party-bevægelse her, for der vil komme en protestbølge. De europæiske borgere
agter ikke at betale for en tjenesteydelse, de ikke får, og det er de i deres gode ret til at nægte.

Vi fortsætter med at finansiere bankerne. Hvad gør bankerne imidlertid midt i denne
økonomiske og finansielle krise? De køber værdipapirer og sågar værdipapirer, der omfatter
risikable derivater osv. De køber dem stadig. Og hvad laver ECB, mens dette foregår? ECB,
der er oprettet som et ubestrideligt organ, lader det bare ske. Det står klart for mig, at dette
er bankernes Europa. Hvis selv frimurerlederne hævder, at dette er sandt, kan jeg ikke se,
hvorfor vi ikke også kan hævde det.

Vi mener, at der kun er én måde at bekæmpe spekulation effektivt på, og det er ved at
gennemføre transaktioner samtidig med, at værdipapirerne betales, og de må kun betales
kontant. Fru Merkel turde sige det højt, og hun blev buhet ud. Det må der være en årsag
til.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (EN) Hr. formand! For kun to år siden brød finanskrisen ud,
og for kun seks måneder siden opstod det græske problem, og vi ser, at enhver form for
vilje svinder i medlemsstaterne.

I dag har vi et klart budskab fra Parlamentet i form af Berès-betænkningen og
Feio-betænkningen. Vi har behov for en mere aktualiseret økonomi- og finanspolitik. Vi
har brug for mere Europa og en bedre stabilitets- og vækstpagt med styrkede mekanismer.
Økofin-Rådets seneste beslutning er et slag i ansigtet på de europæiske borgere. Det er ikke
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passende. Vi bliver nødt til at styrke vækststrategien, således at den i dette miljø er
bæredygtig og socialt ansvarlig, og vi har brug for bedre styringsmekanismer for EU 2020.
Vi har brug for mere og bedre europæisk økonomisk styring med henblik på at få opbakning
til denne linje i kraft af de nationale tiltag, herunder skatten på finansielle transaktioner,
som jeg kraftigt opfordrer Kommissionen til at se meget nøje på, også i europæisk
sammenhæng. Vi har brug for et bedre og stærkere forenet Europa, der taler med én stemme
på verdensplan. Vi har brug for en bedre regulering af finanssektoren, og der er stadig lang
vej igen.

Afslutningsvis har vi brug for et initiativ fra Kommissionen. Vi har brug for, at
Kommissionen og ikke en række taskforcer værner om de europæiske borgeres interesser.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Hr. formand, hr. Chastel, hr. kommissær! Dette kunne
faktisk have været et tidspunkt for mindeværdige svar, men set i bakspejlet ser det ikke
sådan ud. Det, der er fremlagt i forbindelse med den såkaldte reform af stabilitets- og
vækstpagten, er alt andet end et mindeværdigt svar. Det er igen den mindste fællesnævner,
den lille passage, der kunne opnås enighed om. Jeg lykønsker Kommissionen. De sidder
stadig ved bordet, for medlemsstaterne har ikke helt klaret ærterne selv. Jeg lykønsker også
Rådet. Der er opnået succes, for Frankrig og Tyskland har en aftale. Vi ved ikke, om det er
en god aftale eller en dårlig, men i det mindste er de ikke længere på gyngende grund.

Hvad betyder alt dette? Det betyder, at hvis væksttallene igen falder drastisk næste år, vil
vi stå foran alle borgerne og ikke have en løsning på den økonomiske situation. Hvor er
den bestemmelse, den lov, der indeholder et forslag til, hvordan vi sammen kan lære at
grave os ud af gældskrisen? Det er der, min gruppe mener, at der er et hul, og det er de
forhandlinger, vi skal have her i Parlamentet. Ja, vi er enige med de medlemmer, som ønsker
en øget forpligtelse til reformer. Det ønsker vi også. Imidlertid bliver vi så nødt til at drøfte
indholdet. Hvis De ikke er indstillet på at skabe et mere solidt grundlag for den retning,
som vi skal sætte kursen efter i vores budgetpolitik, synes vi, det er formålsløst at fortsætte
med at drøfte EU 2020. Det er allerede en papirtiger, som vi kan smide i papirkurven i dag,
hvis De ikke vil drøfte indholdet af den med os mere intensivt.

Vi ønsker at gøre en forskel. Ja, det gør en forskel, om vi investerer i et haltende bureaukrati
eller i fremtidens energikilder eller arbejdspladser. Hvor i Deres forslag er det punkt, hvor
vi kan gøre denne forskel? Det er det, vi venter på at finde ud af. Disse forhandlinger har
endnu ikke fundet sted. De vil være afgørende for os.

Endvidere vil vi ikke acceptere et katalog af indikatorer, der bygger på lovgivningen.
Parlamentet vil ikke føres bag lyset. Vi ønsker forhandlinger om, hvorvidt beskæftigelse
og arbejdsløshed er et vigtigt aspekt i budgetudviklingen eller ej, og vi ønsker disse
forhandlinger, før lovgivningen vedtages.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Den aktuelle finanskrise giver
mulighed for at gøre klare fremskridt i den europæiske integrationsproces. I mit indlæg
ønsker jeg at fokusere på oprettelsen af et fælles finansministerium for eurolandene. Det
ville udgøre en klar forbedring i den institutionelle ramme for den europæiske økonomiske
styring.

Jeg ved, at dette er et meget følsomt emne for nogle lande, men vi bliver nødt til at tage det
op i de kommende år. Det europæiske finansministerium ville forbedre samordningen af
de stimulerende politikker, som medlemsstaterne gennemfører. Det europæiske
finansministerium ville ligeledes kunne udstede euroobligationer til finansiering af bygge-
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og anlægsarbejdet i forbindelse med den europæiske infrastruktur. EU har brug for sine
egne ressourcer i lyset af de fremtidige slunkne budgetter i EU's medlemsstater. Et europæisk
finansministerium, der opkræver nogle skatter på EU-plan, ville gøre det muligt at reducere
de nationale overførsler til EU.

Uden en reel selvbestemmelse med hensyn til indtægterne, vil der ikke være en reel
selvbestemmelse med hensyn til udgifterne. Oprettelsen af et europæisk fælles
finansministerium er en politisk beslutning. Det springende punkt i denne drøftelse er den
manglende politiske vilje, eller rettere sagt Tysklands manglende politiske vilje. I 1990'erne
havde Tyskland en politisk vision om at presse på for indførelsen af euroen på trods af
vanskelighederne med sin genforeningsproces. Efter min mening burde Tyskland føre an
nu og gå i retning af et fælles europæisk finansministerium.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Hr. formand! Hvis man har lyttet til disse forhandlinger fra
tidligt i forløbet, tror jeg, at alle dem, der siger, at EU befinder sig ved en korsvej, har ret.
På den ene side er der dem, der slår til lyd for en stærk fællesskabsstrategi. På den anden
side er det rimeligt at sige, at der er et mindretal her i Parlamentet, som mener, at EU
fremover bør arbejde mere ud fra et mellemstatsligt princip. Forslaget om at indføre
forskellige former for europæiske skatter er også i tråd med dette, selv om det kaldes
innovativ finansiering. Dette afspejler igen en opfordring til en styrkelse af EU, hvor der
overføres flere beføjelser til Kommissionen på bekostning af medlemsstaterne. Det er en
skam, at ingen endnu har sagt, at EU og Kommissionen bør starte med at indskrænke deres
programmer, indskrænke antallet af deres ofte kontroversielle agenturer og reformere den
fælles landbrugspolitik.

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Hr. formand! Økonomisk styring i den forelagte form
har kun fokus rettet mod besparelser og konkurrencepolitik. Som det spanske medlem
lige har nævnt, er problemet med Tysklands eksportorienterede holdning slet ikke blevet
drøftet. Og det selv om det tydeligvis er et centralt problem i både euroområdet og i EU
som helhed. Den tyske konkurrencepolitik er til skade for den indenlandske efterspørgsel
i Tyskland. Det bliver slet ikke drøftet. Først og fremmest er den imidlertid også til skade
for lønningerne. Det er en lønkrig, en lønskrue. Denne lønskrue lægger et enormt pres på
vores europæiske nabolande, på de europæiske fagforeninger og på de europæiske
arbejdstagere. Hverken i Kommissionen eller i Feio-betænkningen er dette problem blevet
behandlet. Hvis økonomisk styring skal leve op til sit navn, skal man træffe korrigerende
foranstaltninger inden for dette område i stedet for at forholde sig passivt.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Hr. formand, hr. Chastel, hr. kommissær! I 1968 skrev
hr. Cohn-Bendits venner "ord, ikke gerninger" på murene i Paris. I dag vil borgerne have
det modsatte, nemlig gerninger i stedet for ord. Vi hører mange ord, men vores medborgere
ser ingen resultater. EU's langsomme reaktionsevne er ikke tilfredsstillende, hvis man ser
på de absolutte nødvendigheder, vi bliver nødt til at håndtere.

Vi bliver nødt til at bevæge os fremad i fællesskab med en forenet europæisk ånd. I denne
forbindelse ønsker jeg at sige et par ord om Parlamentets rolle. Også her er der et stykke
vej igen, hvad angår overholdelsen af princippet om den fælles beslutningsprocedure.
Kommissionsformanden takkede flere gange Parlamentet for dets støtte, men Parlamentet
er her ikke kun for at spille andenviolin eller fungere som støtte eller for at ratificere
beslutninger og afgørelser truffet af Rådet uden at have haft chance for at drøfte dem
forinden. Parlamentet står på lige fod med Rådet. Tiden er inde, til at vi anerkender dette,
og forhandlingerne om økonomisk styring vil blive en prøve i denne henseende.
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Med hensyn til det kommende G20-topmøde skal EU endelig gøre fælles front for at sikre,
at dette internationale organ spiller den rolle, der forventes af det, og ikke blot drukner i
snak.

FORSÆDE: STAVROS LAMBRINIDIS
Næstformand

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Hr. formand, kommissærer! Jeg vil gerne starte med at takke
hr. Feio for hans samarbejde og den kompromisvenlige stemning, som han har givet denne
betænkning. Men den konklusion, vi nåede frem til, var, at Parlamentet i bestemte sager –
og det samme var tilfældet med finansielt tilsyn – er i stand til at stå sammen og indtage
en stærk position i forsvaret af offentlighedens interesser, og at Kommissionen og Rådet
skal anerkende denne stærke position. Denne problemstilling er særlig relevant på et
tidspunkt, hvor der skal iværksættes en lovgivningspakke med seks forslag om meget
følsomme emner, som Parlamentet har medbestemmelsesbeføjelser over.

Vi vil fortsat være lige så aktive, men uden at gøre indrømmelser. Vi lægger op til dialog,
men ikke til at gå på kompromis med de mål, som vi har tænkt os at forsvare. Hr. Feio
understreger i sin betænkning nogle aspekter, som er forbundet med denne problemstilling.
Et af disse aspekter er, at økonomisk styring er mere end bare et sæt sanktioner. Vækst og
beskæftigelse kræver deres egne initiativer. Der er brug for initiativer til at bekæmpe de
voksende interne forskelle i Unionen. Der er brug for specifikke forslag til Den Europæiske
Monetære Fond. Der er brug for stabile løsninger på afvikling af statsgælden.

Vi er nået til et punkt, hvor befolkningens tillid afhænger af Kommissionens og Rådets
evne til at reagere på offentlighedens reelle bekymringer: arbejdsløshed, vækst og
samhørighed.

Vicky Ford (ECR).    – (EN) Hr. formand! Der er brug for bedre økonomisk styring med
hurtigerevarslinger og reaktioner. De traditionelle underskuds- og gældsgrænser er blevet
overskredet af mange lande, men ville alligevel ikke have advaret os om den kommende
krise i Spanien eller Irland. Der er også brug for andre mekanismer.

Men økonomi er ikke en nøjagtig videnskab og handler ikke kun om tal. Vi ved fra
Sovjetunionen, at en central optælling af traktorproduktionen ikke i sig selv skaber en
stærk økonomi, og at centraliserede beskatninger eller en centraliseret statskasse heller
ikke er perfekte løsninger.

Mange spørger om, hvad vi skal gøre nu. Bødetrusler til en næsten falliterklæret stat virker
som tomme trusler, og løfter om, at euroområdet vil fortsætte sine redningsaktioner, er
altid moralsk farligt. Jeg er klar over, at man er bekymret over de fransk-tyske aftaler, men
måske har de ret. Hvis markedet har udlånt pengene, så er det måske markedet, der skal
dække tabet, og ikke skatteyderne.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – (EN) Hr. formand! Som sædvanlig er der både gode og
dårlige aspekter ved vores verden og vores handlinger. Det er vigtigt at forstå fortiden og
årsagerne til krisen, og det mener jeg også, at Unionen har gjort, men i dag skal vi fokusere
på fremtiden. Den globale og europæiske økonomiske styring, som vi opbygger, er til
morgendagen, så det drejer sig ikke kun om at reagere på den nuværende krise.

Europa eksisterer ikke i et vakuum. Når vi skal løse Europas problemer, er det på baggrund
af en verden, som har ændret sig meget siden 2008. G20 var for to år siden fuldstændig
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enige om den finansielle redning, men denne enstemmighed var skabt af frygt. I dag hersker
der ikke længere fuldstændig enighed. Det globale "fælles bedste" findes ikke. Der er mange
kræfter involveret i at styre den globale bedring og få verdensøkonomien tilbage i balance.
De fundamentale, strukturelle ændringer spiller en stor rolle her, hvilket påvirker Europas
konkurrenceevne kraftigt. Men valuta og valutakursers funktion som globale
justeringsmekanismer er blevet voldsomt forstærket. Et nyt, globalt monetært system er
ved at vinde frem med en hidtil uset hast, og der er flere og flere involverede parter.

For at undgå katastrofale asymmetriske justeringer har vi et akut behov for dialog og en
fælles indsats. Hvis vi opnår dette, er spørgsmålet, om Europa vil kunne udfylde sin rolle
i denne fælles indsats. Det, der helt tydeligt mangler for at opnå dette mål, er en dristig,
strømlinet reform af euroområdets eksterne repræsentation. Hvis vi forsinker denne reform,
giver vi afkald på potentiel indflydelse. Det har Europa ikke råd til i den nuværende
verdenssituation.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Det går ikke godt
i Europa, og i resten af verden går det ikke stort bedre.

Tidligere understregede formanden for Rådet, at globalisering betyder, at vi skal handle på
europæisk niveau og på internationalt niveau. Men hvis vi ser på, hvad der foregår i EU og
på internationalt plan, står det klart, at det er lige præcis denne globalt orienterede indsats,
der mangler.

Topmøde efter topmøde, både de store og de små, som skulle lede os fremad, bruger
deltagerne i stedet til at føre deres oppustede egoer frem og svælge i egne pompøse ord,
mens hovedkonklusionen for hvert topmøde er, at der skal afholdes et mere.

Endvidere har denne såkaldte globale forvaltning, som G20 skal forestille at udgøre, absolut
intet grundlag i international lovgivning og opererer uden for FN. G20 er selvudråbt og
fungerer uden nedskrevne regler. Det er en klub for rige nationer, som har omgivet sig selv
med enkelte såkaldte nye vækstlande, inklusive så eksemplariske demokratier som
Saudi-Arabien.

Martin Schulz citerede tidligere et uddrag fra en af G20's hule erklæringer. Den samme
hulhed gælder for de erklæringer, der offentliggøres efter vores egne europæiske topmøder.
Endeløse løfter og tomme ord, som aldrig følges op med handling. Som kronen på værket
udsættes Europa for fransk-tyske minitopmøder, hvor det mærkværdige par fru Merkel
og hr. Sarkozy påstår, at de viser os vejen frem.

Guy Verhofstadt har lige talt om kasinospil. Jeg er fristet til at tilføje: "Ikke flere indsatser,
tak!" Kommissionen og Parlamentet skal stå sammen for ikke at ødsle Europas jetoner væk
og for at bevare fællesskabsmetoden.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Hr. formand! Jeg vil starte med at lykønske ordføreren fru
Berès med den betænkning, vi diskuterer i dag, såvel som alle de andre, der har arbejdet på
den. Som en del af Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise
kom jeg med et bidrag til emnet om de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og
understregede deres afgørende rolle som drivkraft for EU's genopsving og EU's fremtidige
vækst og velfærd.

Der er faktisk over 20 mio. SMV'er i EU. Hvis hver af disse derfor kunne skabe ét job, ville
det betyde en tilsvarende reduktion af arbejdsløsheden. Denne betænkning fremsætter
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anbefalinger i form af økonomiske strategier til at komme ud af krisen. Jeg vil nu understrege
de vigtigste.

Den første anbefaling understreger behovet for at styrke den sociale markedsøkonomi,
undgå restriktioner på konkurrence og sikre kreditadgang for SMV'er. Derefter skal der
sikres skattemæssige incitamenter og måske også gives støtte til SMV'er for at bevare og
skabe job. Næste trin er at gennemføre en ny lov om små virksomheder med en stærkere
social dimension. Dernæst skal der etableres et europæisk netværk af seniorkonsulenter,
så disses viden og erfaringer kan blive udbredt i EU. Næste trin er markeringen af innovation
som den stærkeste drivkraft for økonomisk vækst og følgelig vigtigheden af en
grundlæggende forbindelse mellem industri og innovation. Derefter skal der etableres nye
partnerskaber mellem erhvervslivet og den akademiske verden. Sluttelig skal der oprettes
et uddannelsessystem, som opfylder arbejdsmarkedets efterspørgsel, men også tilgodeser
behovet for at skabe nye kvalifikationer til nye job.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Hr. formand! Hr. Barroso sagde tidligere, at den
økonomiske styring har fået en så hurtig fremgang, at ingen for bare to år siden kunne
have forudset det. Det er rigtigt nok, og det er også grunden til, at det altid kan betale sig
at undersøge, om toget kører på det rigtige spor, når høj fart ikke er målet i sig selv. I
Berès-betænkningen undersøges netop retningen, og analysen er glimrende.

Nu da fru Berès' udvalg fortsætter sit arbejde, kan det også betale sig at lytte til dem, der
kritiserer den økonomiske politik som eksempelvis nobelprisvinderen Paul Krugman. Han
mener, at finansministre er heksedoktorer, som ofrer job på deres altre. Vi skal lytte til disse
mennesker, hvis vi gå fra en imaginær og til en reel økonomi, og derfor har vi også brug
for reelle indikatorer, nemlig beskæftigelse og fattigdom.

Jeg var skuffet over hr. Schmidts ord om, at skat på kapitaloverførsler ikke skulle afprøves
og indføres i Europa. Det var en stor skuffelse, særlig fordi hans konklusion var "mere
Europa".

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Hr. formand! I betænkningen fra Det Særlige Udvalg om
den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise ønsker vi først og fremmest et europæisk
svar, et stærkt politisk og intellektuelt lederskab med en europæisk dimension, en
langtrækkende integration og en endelig gennemførelse af det europæiske indre marked
til fordel for EU's borgere.

Vi indgik et kompromis af altafgørende betydning for nøgleelementer såsom stabilitets-
og vækstpagten, dennes sanktionsmuligheder, vejen frem for strukturelle reformer,
budgetkonsolidering og EU's strategiske investeringer. Prioriterede tiltag af særlig vigtighed
inkluderer initiativer forbundet med samhørighedspolitikken og med små og mellemstore
virksomheder.

Samhørighedspolitikken skal være en af grundpillerne i vores økonomiske politik. Den
vil støtte udviklingen af energieffektivitet og det transeuropæiske netværk, som videre vil
hjælpe med at revitalisere Europas økonomi og fremme en bæredygtig vækst i vores
økonomi. Små og mellemstore virksomheder er vitale for vores fremtidige udvikling, vækst
og velstand. Der skal udtænkes en ny definition for små og mellemstore virksomheder,
som også vil give mulighed for en mere målrettet politik, der støtter iværksætteraktiviteter,
og også for, at der gøres en reel indsats for at reducere den administrative byrde og
bureaukratiet.
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Jeg håber oprigtigt, at vores forslag og anbefalinger vil blive omsat til konkrete handlinger
fra Kommissionen og særligt fra medlemsstaterne, for der er ingen tid at spilde. Vi skylder
vores borgere en fornuftig og hurtig løsning, så vi kan komme hurtigere og stærkere ud af
denne krise.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Hr. formand! Den økonomiske recession har ramt
medlemsstaterne med større eller mindre kraft. Men forskellene skal ikke kun findes uden
for euroområdet, hvilket ellers kunne forventes set fra et økonomisk synspunkt. Desværre
har den fælles valuta indtil videre ikke skabt økonomisk udligning i EU. Faktisk er det
modsatte tilfældet. Der er i øjeblikket større forskelle mellem landene i euroområdet, end
der var, da euroen blev introduceret. Dette er en ekstremt farlig situation.

Stabilitets- og vækstpagtens indikatorer er tydeligvis ikke præcise nok, og de fungerer ikke
efter hensigten. Derfor vil automatiske sanktioner ikke i sig selv give positive resultater.
Og det vil have endnu ringere virkning på alle 27 EU-medlemsstater under ét. Vi risikerer
faktisk, at de økonomiske stereotyper, som er mål i sig selv, skaber nye problemer.

Løsningen er ligetil. Medlemsstaternes økonomier skal så vidt som muligt ensrettes, så de
samme midler kan anvendes til at opnå de samme resultater i alle medlemsstaterne. Det
betyder mere politik på EU-plan, flere instrumenter til de europæiske institutioner, et større
budget og større budgetmæssig frihed for EU, herunder muligheden for at øge EU's
indtægter.

Frank Engel (PPE)  . – (FR) Hr. formand! Krisen er langt fra ovre, og uroen i lande som
Frankrig er bevis på dette. I Europa tror jeg, at krisen handler om integration. Endnu en
gang er "Deauville-aftalen" et perfekt eksempel på, hvordan fællesskabsmetoden
undermineres, og på visse medlemsstaters fortsatte storhedsvanvid. Ja, vanvid, for når alt
kommer til alt – hvem af os er så stadig store?

Så vidt jeg har forstået, vil Europa i 2050 stadig kun udgøre 6-7 % af verdensbefolkningen,
og Europas økonomiske magtniveau vil være nedadgående. Vil fortsat intern konkurrence
hjælpe os med at klare udfordringerne ved international konkurrence? Eller kan vi mon
klare disse udfordringer ved at lade os lede af fællesskabsmetoden og handle sammen?
Europa får brug for ressourcer til at kunne gøre dette, nye og innovative ressourcer.
Forhandlingen om de finansielle overslag er en god mulighed for at diskutere disse ressourcer
og forsøge at identificere dem, både hvad angår forskning og udvikling, og hvad angår
optræden udadtil.

Hvad er ideen med at oprette et 28. europæisk diplomatisk korps, hvis det bare bliver føjet
til de eksisterende organer, uden at der bliver tyndet ud i dem? Det bør vi gøre for at give
medlemsstaterne lidt frihed til at kunne konsolidere, og vi bør give Europa de nødvendige
ressourcer, så der endelig kan føres politikker, som betyder noget for vores borgere. Det
er, hvad borgerne ønsker af os.

Burkhard Balz (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil nødig lyde overmodig, men efter at
have lyttet til forhandlingen her til formiddag tror jeg, vi kan konkludere, at der er blevet
arbejdet en hel del de sidste par måneder. Det Særlige Udvalg om den Finansielle,
Økonomiske og Sociale Krise har også arbejdet hårdt det sidste års tid. Det ses tydeligt i de
1 600 ændringsforslag, der er fremsat til det oprindelige betænkningsudkast. Udvalget har
nu fået forlænget sit mandat med endnu et år. Det er efter min mening en fornuftig
beslutning. Krisen er nemlig langt fra ovre. Irland har kun lige undgået at gå fallit,
statsbudgettet i Grækenland er bestemt ikke kommet oven vande endnu, og sådan som
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den generelle situation ser ud, er der ingen grund til at påstå, at alt går fint nu. De
økonomiske og finansielle reformer skal derfor fortsættes, og det er endnu for tidligt at
stoppe diskussionerne om årsagerne til krisen og de konklusioner, som skal nås.

Det vil derfor være forkert at erklære udvalgets arbejde for mere eller mindre færdigt og
afslutte dets mandat. I stedet skal vi arbejde videre med de resultater, vi har opnået indtil
videre. Jeg mener derfor, at den fremlagte interimsbetænkning kan accepteres af alle. Den
er også blevet modtaget med bred tilslutning i udvalget. Teksten kunne helt bestemt være
formuleret mere koncist visse steder, men vi skal betragte betænkningen som dét, den er,
et foreløbigt bud på svaret.

Ordlyden i de individuelle afsnit er mindre vigtig end dét, at vi i anden halvdel af udvalgets
arbejde bygger videre på vores forudgående arbejde. Vi skal overveje, hvordan og hvor
kriseudvalgets diskussioner kan støttes i de kommende forhandlinger i de lovgivende
udvalg.

Antonio Cancian (PPE). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har lyttet nøje til
de forskellige taler denne morgen, og jeg synes, det ville være en rigtig god ide at kaste lidt
mere lys over forskellene mellem disse instrumenter (som efter min mening er veldefinerede
og på linje med hinanden), strategi og vores interne enhed som EU.

Jeg mener, at der er sket afgørende fremskridt med instrumenterne, og at vi derfor er på
vej i den rigtige retning. Strategien forstår jeg derimod ikke. Sagt på en anden måde: Følger
vi alle sammen den samme fremgangsmetode? Vi har altid talt om stabilitet, men nu er
tiden kommet – og det er virkelig på tide – til at tale om vækst. Jeg er helt enig, når vi taler
om stabilitet og opofring, men hvis vi ikke sigter efter vækst samtidig med at skabe
beskæftigelse – det vigtigste emne i denne tid – så tror jeg ikke, vi gør vores arbejde godt
nok.

Kommissionsformand Barroso var her for kort tid siden for at tale om Unionens tilstand,
hvor han klart fremlagde Unionens strategi for det finansielle marked, og den strategi synes
jeg, vi skal huske ham på. Men her til morgen har jeg ikke hørt nogen nævne denne strategi.

Jeg vil også gerne tilføje, at det vil være en utilgivelig fejl at forsøge at kamuflere det åbenlyse
anarki, der hersker mellem medlemsstaterne, bag nærhedsprincippet, som der alt for ofte
henvises til – ofte uden grund.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Hr. formand, hr. kommissær, medlemmer af Rådet!
I de sidste to år har mange, mange mennesker i EU lidt som et direkte resultat af krisen.
Mange mennesker i mit eget land Letland har også lidt. Vi har haft en nedgang på 20 % i
økonomisk omsætning og en tilsvarende stejl stigning i arbejdsløsheden. Mine landsmænd
forstod, at der under disse ekstraordinære omstændigheder var brug for ekstraordinære
løsninger. Hvad gik disse løsninger ud på? Letterne har tålmodigt lidt under en lønnedgang
på over 30 % kombineret med forhøjede skatter for at kunne genskabe Letlands offentlige
finanser. Det har resulteret i, at Letlands finanser er kommet oven på igen. Så hvorfor er
jeg ikke tilfreds? Jeg bliver harm, når jeg i dag læser, at Tyskland og Frankrig langt fra ønsker
at styrke det finansielle tilsyn i EU, men snarere ønsker at begrænse det. Betyder det så, at
mine landsmænds arbejde har været forgæves? Vi kan ikke tillade, at en sådan situation
fortsætter, hvor visse store medlemsstater ønsker at leve uansvarligt. Vi skal styrke
Kommissionens forslag, så Europa kan få et stærkt finansielt tilsyn.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg synes, vi skal få én ting på det rene,
nemlig at den globale, økonomiske krise hovedsagelig er fokuseret på de amerikanske og
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europæiske økonomier. I andre dele af verden er der stor vækst, men ikke i Europa eller i
USA. Dette bunder mere end noget andet i vores overforbrug og mangel på vækst. Jeg
mener, at det er en af vores største udfordringer.

Vi har brug for at sætte gang i væksten, men for at kunne gøre dette har vi brug for stabilitet
i de offentlige finanser. Derfor finder jeg det bekymrende – i forlængelse af det, som allerede
er sagt af tidligere talere – at visse europæiske ledere nu taler om mere eftergivende og
fleksible bestemmelser i stabilitetspagten og ønsker at få ændret traktaten. Jeg tror ikke,
Europa har brug for et årti med diskussioner om traktatændringer. Det ligner mere en
nedbrydningspolitik end en politik om integration og konkurrenceevne.

Vi har brug for at styrke stabilitetspagten med så mange automatiske sanktioner som
muligt. Vi skal sikre, at budgetunderskuddene reduceres på en fornuftig måde, samtidig
med at vi indfører reformer, der åbner op for mere økonomisk vækst – vi skal åbne de
europæiske grænser og åbne for mere konkurrence. Det er vejen frem og dét, vi skal kæmpe
for i G20. Det er nemlig også målet for den europæiske dagsorden.

Theodoros Skylakakis (PPE).   – (EL) Hr. formand! I Berès-betænkningen om den
økonomiske krise, som er emnet for vores forhandlinger i dag, hedder det i punkt 32, at
visse medlemslande – en åbenlys hentydning til mit land Grækenland – lige nu ikke har
mulighed for at komme med reelle redningsplaner, og at mulighederne indtil 2012 er
begrænset til nedskæringer i offentlige udgifter, skatteforhøjelser og gældsnedsættelser.
Dette har enorm betydning for bl.a. Grækenland, fordi der er kræfter i Grækenland, som
påstår det modsatte.

Jeg vil personligt gerne støtte holdningen i Berès-betænkningen, da lande, som har enorme
underskud og stor gæld, og særlig lande, som ikke længere har adgang til det internationale
kapitalmarked, er nødt til at reducere deres underskud, inden genopretningen kan finde
sted. Der er ingen anden løsning. Uden reduktion af underskuddet bliver der ikke adgang
til de internationale markeder. Uden adgang til de internationale markeder bliver der ikke
nogen genopretning. Det er et surt æble at bide i, særlig for borgerne, men vi må have
modet til at fortælle borgerne sandheden.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det tager kun ét minut. Der er to udtalelser fra i
morges, som jeg vil fokusere på. Den ene er fru Hübners om, at Europa ikke eksisterer i et
vakuum, og den anden er hr. Chastels om, at Europa ikke alene kan gøre alle
indrømmelserne.

Jeg synes, det er på tide, at EU smider fløjlshandskerne, specielt hvad angår G20-landene
og FN. Vi er i en situation, hvor vi har 11 % arbejdsløshed, 20 % ungdomsarbejdsløshed,
en enorm offentlig gæld og millioner af mennesker, der lever i fattigdom. Medmindre
verdens andre lande vil dele byrden med os, så bør vi beslutte, at vi ikke vil lade vores lande
miste deres konkurrenceevne og øge fattigdommen i EU.

Jeg vil også påpege, at vi i Europa ikke kun skal tale med én stemme – vi er også nødt til at
handle samlet. Den selvudnævnte bestyrelse, som blev nævnt her i morges, skal ikke have
lov til at fortsætte sin praksis. De har mulighed for at tale deres sag i Rådet.

Jan Kozłowski (PPE). -    (PL) Hr. formand! Jeg glæder mig over betænkningen om
forbedring af den økonomiske styring og Unionens stabilitetsramme, og jeg er taknemmelig
for det fremragende arbejde, som ordføreren hr. Feio har lagt i det. Jeg er overbevist om,
at nye initiativer såsom den finansielle tilsynspakke og det europæiske halvår vil give os
mulighed for at undgå fremtidige kriser eller i det mindste mindske følgerne af dem.
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Men jeg mener, at nøglen til dette er fortsat at forbedre koordinationen og øge
gennemsigtigheden af de politiske strategier for medlemsstaternes økonomier. Jeg vil gerne
understrege vigtigheden af at skabe en god ramme for det budgetmæssige samarbejde på
EU-plan og på medlemsstatsplan, og af at afbalancere de nationale budgetters
udgiftskategorier med EU-budgettets kategorier. Dette vil muliggøre indsigtsrige og
systematiske analyser af de offentlige europæiske udgifter.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne sige et par ord om de
fransk-tyske forslag. Jeg mener, at vi i sidste instans skal reagerepositivt på dem. Vi siger
ofte, at vi ikke har haft vores fransk-tyske motor siden 2007. Samtidig er det beklageligt,
at der er et element af trælbinding af Frankrig i disse fransk-tyske forslag, da de blev
udarbejdet for at afværge nogle af Frankrigs potentielle problemer skabt af landets dårlige
finansielle og økonomiske tilstand.

Det er også vigtigt at understrege, at disse forslag modsat Berès-betænkningen ikke
indeholder nogen positive forslag, som faktisk ville kunne give os ægte økonomisk tilsyn
i EU.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Hr. formand! En krise er et meget komplekst
fænomen, så lad mig komme med nogle få kommentarer, siden vi ikke har meget tid.

For det første lægges der for stor vægt på kriteriet offentlig gæld i nationale økonomier,
for andre indikatorer er lige så vigtige. Samtidig er en vis offentlig gæld uundgåelig i
krisetider, da regeringerne er nødt til at kompensere for underskud i den private sektor
med øget økonomisk aktivitet i den offentlige sektor. Eller mere præcist: Der anvendes
offentlige midler til at stimulere den private sektor, hvilket kan sinke stigningen i
arbejdsløsheden. Desværre glemmer vi midt i alle disse tal de mennesker, som ikke har
skabt krisen. Vi glemmer arbejdsløsheden og den sociale situation, som forværres hele
tiden. Jeg vil også gerne understrege, at uden koordination af de europæiske økonomiske
politikker og tilsyn med den finansielle sektor bliver vejen ud af krisen meget vanskelig.

Sluttelig har jeg en sidste appel eller anmodning. Hr. kommissær, jeg har i flere år bedt om,
at der bliver gjort noget reelt ved situationen med skattely.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).    – (EN) Hr. formand! Jeg foreslår, at vi for fremtiden
udnævner en repræsentant for økonomiske anliggender. Vi burde have en højtstående
repræsentant for økonomiske anliggender, ligesom vi har en højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender. I fremtiden kunne vi slå hr. Rehns og hr. Barniers områder sammen
til ét.

Og nu til noget andet. Det er ærgerligt, at vi ikke kan tale med én stemme ved G20-møderne.
EU støtter derved Frankrig, hr. Sarkozy og formanden for G20. For fremtiden bør EU have
én udnævnt repræsentant ved dette møde, og vi bør tale med én stemme.

Sven Giegold (Verts/ALE).    – (EN) Hr. formand! I går aftes følte jeg virkelig med hr.
Rehn under pressekonferencen, da jeg så, hvordan han skulle præsentere denne aftale, som
jo ikke kun var baseret på hans forslag. På baggrund af det, vi lærte af tilsynspakken, mener
jeg, vi nu har set, at Parlamentet og Kommissionen kan samarbejde og komme frem til et
godt resultat. Jeg mener virkelig, at det er det, vi bør gøre nu.

Når vi ser på gælds- og underskudsprocedurerne såvel som på Deres gode forslag til løsning
af de makroøkonomiske ubalancer, er det essentielt for at kunne få en god aftale, at lande
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med både over- og underskud bærer deres del af byrden for at få euroen tilbage på sporet.
Jeg kan kun sige, at et flertal i Parlamenter er klar til at støtte de forslag, De kommer med.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Da det fransk-tyske direktorat har forladt
sin plads i Parlamentet, vil jeg rette mine tre spørgsmål angående den nylige overflod af
straffe og sanktioner til Kommissionen og Rådet.

Det første spørgsmål angår ideen om indskud med renter: Hvordan i al verden kommer
De frem til, at det at føje et underskud til et andet underskud vil bekæmpe underskuddet?

Det andet spørgsmål handler om muligheden for at suspendere strukturfondene, hvis
eneste konsekvens vil være at sætte den mellem- og langsigtede vækst på spil, hvilket vil
forøge renten på gælden, hvilket igen vil forøge det kortsigtede underskud.

Det bringer mig til spørgsmål tre: Hvad med at indføre straffe og sanktioner for stupiditet
og arrogance?

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Hr. formand! Vi er blevet lovet økonomisk
vækst, men den konkurrence, som de europæiske lande står over for fra
udviklingsøkonomierne, vil ødelægge vores landes produktionsgrundlag og job.

Vi kan kun konkurrere med dem ved at tvinge levestandarden ned for vores egen
arbejdsstyrke. Vi skal afvise globalisme, beskytte vores økonomier og holde op med at
styrke vores konkurrenter.

Vi er blevet lovet bedre økonomisk styring i Europa. Men medlemsstaternes økonomier
er ikke ens, og én økonomisk løsning vil ikke kunne løse 27 forskellige landes problemer.
Hvert land må selv finde frem til den form for styring, som det behøver.

Den økonomiske krise blev startet af bankernes aktiviteter, men regeringernes reaktion
var at ile dem til undsætning. Vi skal kontrollere bankernes kreditskabende aktiviteter, dvs.
deres pengeskabende aktiviteter. Bankerne skal tjene vores økonomier, og de skal ikke
have lov til at følge deres egne dagsordener, og de skal helt bestemt ikke væres vores største
bidragsmodtagere.

Alajos Mészáros (PPE). -    (HU) Hr. formand! Vi har oplevet den alvorligste sociale og
økonomiske krise i EU's historie, og hovedårsagerne hertil er bl.a. global ulighed, dårlig
finansiel regulering og USA's eftergivende finanspolitik. Jeg mener, EU var sent ude med
at reagere på krisens konsekvenser. Medlemsstaternes første reaktioner passede ikke
sammen. For fremtiden får vi brug for passende økonomiske styringsmekanismer til at
håndtere krisetider. For vores egen sikkerheds skyld skal EU kunne stole på sin egen styrke.
Jeg mener, at Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise er
tiltrængt, for krisen er ikke ovre endnu, og de finansielle markeder har endnu ikke stabiliseret
sig. Medlemsstaterne skal harmonisere deres budgetpolitikker og dele dem med hinanden.
Det indre marked er en af vækstens uundværlige drivkræfter, og EU 2020-strategien skal
derfor fokusere på langsigtede investeringer og beskæftigelse. Vi skal også styrke SMV'ernes
position, siden deres egentlige funktion er at være drivkraft bag forskning, innovation og
vækst.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Hr. formand! EU står virkelig ved en skillevej.
Den internationale økonomiske krise har begrænset vores vækst og forværret
arbejdsløsheden, fattigdommen og den sociale udelukkelse. Redningsmetoderne var positive
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på trods af alvorlige svagheder. Men vi har tydeligvis brug for mere fællesskabssolidaritet
og -koordination mellem de nationale genopretningsplaner.

Parlamentet vil have mere Europa fra Kommissionen, mindre bureaukrati, støtte til små
og mellemstore virksomheder, flere nye job, flere penge til finansiering af projekter i vitale
sektorer og et bedre system til regulering og koordinering af samt tilsyn med EU's
økonomiske, skattemæssige og sociale politikker.

Jeg støtter også etableringen af en fælles monetær fond for at sikre effektiv kontrol med
den europæiske økonomiske styring. Sluttelig er jeg så stolt af den cypriotiske
nobelprisvinder Christoforos Pissalides, at jeg foreslår Parlamentet at invitere ham hertil
for at præsentere sine forslag til, hvordan arbejdsløsheden og vor tids udfordringer skal
løses.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne henvende mig til
Kommissionen og Rådet for at understrege de tre mangler i de europæiske styringsforslag.

Det første problem er, at der er meget strenge regler for underskud og gæld, samtidig med
at der er meget vage regler for investering, og her tænker jeg på EU 2020. Vi har brug for
lige strenge regler på begge områder, da strenghed på kun det ene område ikke vil genskabe
den økonomiske aktivitet.

Det andet problem er, at vi, hvis vi er så opsatte på at kontrollere udgifterne, også skal sikre,
at vi har de nødvendige indtægter. Jeg har understreget dette mange gange før: Vi kan ikke
have koordinerede budgetter, hvis vi ikke har koordinerede beskatninger.

Det tredje problem er noget, som vi opfatter som en demokratisk mangel, og det finder
jeg særligt slående i taskforcens forslag. Det ser ud til, at Parlamentet slet ikke eksisterer
for taskforcen, og det finder jeg uacceptabelt.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil fokusere på forberedelserne til de
kommende G20-topmøder. De andre talere har sagt alt, der er at sige om europæisk
økonomisk styring, behovet for at styrke den europæiske økonomiske styring og stabilitets-
og vækstpagten og behovet for at involvere Parlamentet og de nationale parlamenter mere
i processen.

Jeg vil derfor gerne kort opridse de to udfordringer, vores nationer og G20-medlemmerne
står over for, og som efter min mening bør behandles på de kommende G20-møder.

Det drejer sig om valutakrigen og prisudsvingene på råvarer. Disse to emner er reelle trusler
mod global vækst og skaber store ubalancer for os. Derfor mener jeg, at EU skal stå sammen
om dette, så der kan tales med én stemme ved de kommende G20-topmøder, både i Seoul
og på det efterfølgende topmøde. Derved kan EU optræde mere samlet på verdensplan.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Hr. formand! Efterdønningerne fra krisen er langt
fra ovre endnu. Derfor vil jeg gerne i denne sammenhæng minde Dem om den vigtige rolle,
som den økonomiske og sociale samhørighedspolitik har spillet under krisen, og sidst,
men ikke mindst om, at den er en absolut forudsætning.

Denne politik er blevet et vigtigt element i den økonomiske genopretningspakke, da den
bidrager med merværdi og støtter indsatsen for modernisering og bæredygtig økonomisk
vækst, hvilket samtidig demonstrerer europæisk solidaritet. Jeg mener, at vi først og
fremmest har brug for store investeringer i alle typer infrastruktur såsom transport, energi
og telekommunikation. Vi har brug for store kapitalinvesteringer fra flere finansieringskilder,
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både offentlige og private, såvel som gennem offentlig-private partnerskaber, som efter
min mening stadig ikke udnyttes til fulde.

Rachida Dati (PPE).   – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først lykønske
vores kollega hr. Feio med kvaliteten af betænkningen og dens ambitiøse forslag. Dette
viser også, at Parlamentet spiller en stor rolle i en debat, der er vigtig for Europas fremtid,
og det kan vi kun være tilfredse med.

Endvidere har den græske krise afsløret de svagheder, som underminerer EU's økonomiske
styring. Her mener jeg, at vi bør notere os hr. Feios forslag om at etablere en permanent
mekanisme for finansiel stabilitet. Vi er nødt til at forholde os til problemets kerne.

Jeg mener, at løsningen på dette problem også kan findes i stabilitets- og vækstpagten og
særlig i dens sanktioner. Den er nøglen til en varig genopbygning af de nationale budgetter,
noget, som ikke altid er populært. Det er en restriktiv proces, men vi har intet valg.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Hr. formand! Den finansielle, økonomiske og sociale
krise har påvirket alle Europas borgere. Men de hårde tider har kun endnu kraftigere
understreget, at de forskellige nationale økonomiske genopretningsplaner var dårligt
koordinerede og ikke effektive nok. Endvidere havde visse medlemsstater hverken reel
mulighed for at lave ægte nationale økonomiske genopretningsplaner eller midler til at
stimulere vækst og beskæftigelse, fordi de skar endnu mere ned på de offentlige udgifter
under recessionen og forhøjede skatterne for at kunne reducere statsgælden. Uheldigvis
sker dette i nogle medlemsstater på bekostning af den almindelige befolkning. Jeg vil også
gerne henlede opmærksomheden på, at krisen meget tydeligt har vist de sociale uligheder,
der eksisterer mellem forskellige socialgrupper. Kvinder er f.eks. i meget større fare end
mænd for at ende under fattigdomsgrænsen. EU må derfor tage ved lære af denne krise og
iværksætte de initiativer, som er blevet vedtaget på alle områder, ved koordineret samarbejde
med medlemsstaterne.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Vi er ikke engang halvvejs med at regulere
finanshajernes børsmonopol, førend vi løber ind i problemet med det globale væddeløb
om at devaluere valutaer, et problem, som trods Kinas beskedne imødekommenhed i dag
endnu ikke er blevet afværget. Dette, der er til stor gene for Europa – særlig devaluering
eller indgriben på valutamarkederne – er nu et problem, som globaliseringen påtvinger
os. USA vil reducere sin offentlige gæld, Japan vil hjælpe sin egen økonomi og Kina vil øge
sin eksport. Den eftergivende valutapolitik, som andre økonomiske magter fører, skader
både Europa og andre lande, og jeg mener derfor, dette bør være et vigtigt diskussionsemne
på G20-topmødet.

Det er trods alt nemt at oversvømme verdensmarkederne med billige, kinesiske importvarer,
hvis valutaen kunstigt værdisættes for lavt. Denne form for varig indgriben skævvrider
markedet. Det er en meget farlig leg, som i værste fald kan bringe hele verdensøkonomien
i knæ.

Selv hvis der ikke er store chancer for, at det vil lykkes os at løse dette problem, er det vigtigt
at tage hul på diskussionen om planer for en afgift på finansielle transaktioner på topmødet.

Pervenche Berès,    ordfører. – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne takke de medlemmer, der
har taget ordet. Jeg vil gerne kommentere to eller tre af deres taler.

Først en bemærkning til hr. Zīle. Jeg mener, at det, han sagde, er meget vigtigt, når vi skal
til at reformere samhørighedspolitikken. Vi skal vurdere denne samhørighedspolitik med
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henblik på at fastslå, hvorvidt det gennem de år, der er gået siden tiltrædelsen, har vist sig,
at satsningen på, at interne uligheder delvist kunne udlignes ved anvendelse af disse fonde,
var korrekt, og for at foretage en objektiv vurdering, så vi kan drage erfaringer for fremtiden.

Mange medlemmer – og dem vil jeg gerne takke – har talt om repræsentation af EU og om
global styring. Dette er udelukkende et spørgsmål om strategi for EU, igen på et tidspunkt,
hvor det ser ud til, at der kan udbryde valutakrig, hvornår det skal være. Vi er nødt til at
tale med én europæisk stemme, både internt og eksternt. Lad os bruge vores interne styrke
til at være stærke og stå sammen i vores repræsentationer udadtil.

Dernæst er det, som min kollega, Robert Goebbels, sagde, rigtigt, at G20 ikke er den løsning,
vi til syvende og sidst stræber efter med hensyn til global styring, hvor alle har deres plads,
og hvor der er plads til de voldgiftsmyndigheder, vi har brug for. Dette sender tankerne
tilbage til FN's generalsekretærs tale i går med hensyn til, at vi skal følge vores fremtidige
kurs i FN via en gennemgribende reform af denne institution og dens forvaltning.

Endelig vil jeg gerne for at runde denne forhandling af vende tilbage til de offentlige
investeringer og det, min kollega, hr. Lamberts, sagde. I vores betænkning opfordrer vi
Kommissionen til at udarbejde en årlig vurdering af behovene for offentlige og private
investeringer og til, at der indføres resultatindikatorer, som gør det muligt for os at føre
en strategi for langsigtede investeringer til gavn for jobskabelsen og dermed til gavn for de
europæiske borgere. Denne strategi skal baseres på en bæredygtig vision og
solidaritetsbegrebet, som er centralt for EU.

(Bifald)

Diogo Feio,    ordfører. – (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne lægge ud med at takke alle de
medlemmer, der har taget ordet, og alle dem, der tager ordet, inden forhandlingen afsluttes.
Tiden er inde til at gå fra ord til handling. Fra nu af, efter denne afstemning, hvor jeg håber,
min betænkning bliver vedtaget, vil Parlamentet have sin egen holdning til den økonomiske
forvaltning. Denne holdning vil afspejle den europæiske ånd med en større grad af
gennemsigtighed og oplysning af offentligheden. Den vil afspejle, at økonomisk forvaltning
er et mål for vækst i alle 27 EU-medlemsstater og for bedre koordinering mellem dem med
større økonomisk og monetær enhed.

Den vil kort sagt afspejle et Europa med mere solidaritet, villighed og effektivitet. Et Europa
for alle, der med forskellige stemmer synger fra det samme sangblad. Et Europa med Rådets,
Kommissionens og Parlamentets holdninger. Den økonomiske forvaltnings Europa et ikke
et Europa med topartstopmøder. Det er et Europa med institutionelle stemmer, hvor
Europa-Parlamentet og offentligheden har en stemme.

Det vigtigste er, at Parlamentet og de nationale parlamenter skal spille en afgørende rolle
inden for dette område. De skal have deres egen vision for den nødvendige
makroøkonomiske overvågning af medlemsstaterne, de skal have deres egen stemme med
hensyn til, hvordan Europa 2020-strategien skal gennemføres, og de skal være meget
opmærksomme på spørgsmålet om styrkelse af stabilitets- og vækstpagten. Parlamentet
har en række forskellige forslag vedrørende de øvrige institutioner.

Derfor er tiden inde til – og jeg skal stoppe her – at drøfte de spørgsmål, der ligger på bordet,
på en stærk og forenet måde.
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Olli Rehn,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Lad mig lægge ud med at takke
ordførerne fru Berès og hr. Feio samt medlemmerne for denne meget væsentlige og
indholdsmæssigt vigtige forhandling.

Jeg glæder mig over, at mængden af indlæg svarer til vigtigheden af de drøftede emner. Jeg
vil gerne komme med et par kommentarer, svar og bemærkninger til forhandlingen og
betænkningerne, og jeg vil begynde med den internationale scene.

I verdensøkonomien er førkriseubalancerne begyndt at dukke op igen, hvilket truer en
bæredygtig genopretning og jobskabelsen. Det er derfor vigtigt, at G20 – først på denne
uges ministermøde og dernæst på topmødet om to uger – er i stand til at fortsætte en
effektiv international politikkoordinering for igen at skabe balance i den globale vækst.

Alle lande skal deltage i denne proces. Overskudslandene ved at styrke den indenlandske
efterspørgsel og underskudslandene ved at fokusere på at få eksporten til at stige. Det
handler om flere millioner job i verdensøkonomien og i EU.

EU arbejder for et stærkt og stabilt internationalt finansielt system, hvor vekselkurserne
afspejler de økonomiske grundprincipper. Dette er et væsentligt element af G20-målet om
igen at skabe balance i den globale vækst til gavn for den bæredygtige genopretning og
jobskabelsen.

Af samme grund er det afgørende, at EU reformerer og styrker sin egen økonomiske
forvaltning. Betænkningerne fra fru Berès og hr. Feio udgør et vigtigt bidrag hertil, og
Kommissionens lovgivningsmæssige forslag vil, når de er blevet vedtaget, udgøre et
kæmpeskridt fremad i retning af en virkelig og velfungerende økonomisk og monetær
union.

Der var nogle spørgsmål om Kommissionens holdning til skatter og afgifter på finansielle
institutioner. Jeg har drøftet dette med formand Barroso, og vi fandt det mest
hensigtsmæssigt at klarlægge vores holdning i denne henseende, da der er kommet nogle
forvirrende udtalelser om dette emne.

Vi befinder os midt i en grundlæggende reform af vores eget finansielle system, og vi skal
på samme tid holde farten i G20. Kommissionen har stillet et forslag, der først og fremmest
vedrører en stabilitetsafgift eller en bankafgift, så den private sektor, bank- og finanssektoren,
bidrager til at afholde omkostningerne ved krisen og til at forebygge kriser i fremtiden.

Dette forslag ligger på bordet og er ved at blive gennemført i nogle medlemsstater.

For det andet vil Kommissionen have finanssektoren til at spille en rolle i forbindelse med
afholdelsen af krisens omkostninger, og derfor presser EU – og Kommissionen – på for at
få indført en afgift på finansielle transaktioner på globalt plan.

For det tredje har Kommissionen i mellemtiden som en mulighed for egne indtægter i
EU-budgettet stillet et forslag om, at finanssektoren bør yde et rimeligt bidrag på EU-plan
i form af en afgift på finansielle aktiviteter.

Det er vores holdning. Vi har foreslået en bankafgift eller stabilitetsafgift. Vi har åbnet
mulighed for en afgift på finansielle aktiviteter som kilde til egne indtægter, og for det tredje
presser vi på for at få indført en afgift på finansielle transaktioner på globalt plan.

I hr. Feios betænkning stilles der forslag om etablering af en europæisk valutafond.
Kommissionen er for etablering af en permanent mekanisme til kriseforebyggelse og
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kriseløsning, som skal have to sider, to elementer, to dimensioner. Der skal lægges vægt
på kriseforebyggelse samt kriseløsning, for forsigtighed betaler sig.

For så vidt angår kriseløsning, sagde vi allerede klart i maj, at der er behov for en robust
ramme for krisestyring i euroområdet, og Kommissionen agter at stille et betimeligt forslag
om en permanent kriseløsningsmekanisme.

Der er dukket flere generelle principper op, især princippet om, at kriseforebyggelse og
-løsning skal gå hånd i hånd, og at al finansiel bistand skal underlægges strenge betingelser.

En sådan permanent mekanisme må mindske moralsk hasard og incitere medlemsstaterne
til at føre en ansvarlig finanspolitik og investorerne til at føre en ansvarlig udlånspraksis.

Hr. Schmidt stillede et ændringsforslag vedrørende frivillig deltagelse i sanktionsordningen
af medlemsstater uden for euroområdet. Som De ved, foreslår vi i første omgang en ordning
for medlemsstaterne i euroområdet og derefter for alle 27 medlemsstater. Kommissionen
kan acceptere og støtte dette ændringsforslag, som har til formål at inddrage
medlemsstaterne uden for euroområdet i sanktionsordningen på frivillig basis.

Vi har gjort tilfredsstillende fremskridt inden for taskforcen og opnået konvergens med
hensyn til Kommissionens initiativer til styrkelse af den økonomiske forvaltning, navnlig
ved at fokusere på forebyggelse og foregribende handling, lægge vægt på
gældsbæredygtighed, indgå aftale om en metode til håndtering af makroøkonomiske
ubalancer og etablering af en effektiv håndhævelsesmekanisme.

Selv om holdningerne til Kommissionens forslag var konvergerende i taskforcen, er den
normale lovgivningsprocedure kun lige startet. Hidtil har vi kun set starten. Vi befinder os
måske ved begyndelsens afslutning, men den rigtige, normale lovgivningsprocedure er
først lige startet, og Europa-Parlamentet spiller som medlovgiver en vigtig og afgørende
rolle.

Vi ønsker at arbejde sammen med Dem, og vi opfordrer Rådet og Parlamentet til at forelægge
de lovgivningsmæssige beslutninger inden næste sommer, så det nye økonomiske
forvaltningssystem kan træde i kraft i sommeren 2011, hvor vi har den næste store runde
af vurderinger af virkningsfulde foranstaltninger.

Dette er virkelig et troværdighedsanliggende for EU med hensyn til styrkelse af den
økonomiske forvaltning, og jeg er helt enig med Dem i, at det bestemt er
fællesskabsmetoden, der får EU til at fungere og give resultater.

Jeg lyttede meget opmærksomt til Deres kommentarer til dette. Jeg glæder mig over Deres
klare engagement over for fællesskabsmetoden, startende med talerne af hr. Daul, hr. Schulz,
hr. Verhofstadt og hr. Cohn-Bendit, selv om jeg ikke kan strække mig til så stor oratorisk
elegance som "Deauville-dealen" og "kasino-kompromiset".

Lad os sammen endnu en gang vise, at fællesskabsmetoden kan resultere i – og nu skal
resultere i – det nye økonomiske forvaltningssystem, og lad os dermed supplere den stærke
monetære union med en stærk og effektiv økonomisk union for at skabe en reel og komplet
økonomisk og monetær union.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand! Jeg skal gøre det kort og lægge
ud med at takke de to ordførere, fru Berès og hr. Feio, på Rådets vegne. De udtrykker
Parlamentets engagement inden for et område så vigtigt som dette. Jeg vil også gerne sige,
at jeg indtrængende opfordrer Dem til omgående at gennemgå initiativerne vedrørende
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økonomisk forvaltning – Kommissionens initiativer, der skal give os mulighed for at
gennemføre en europæisk økonomisk forvaltning – og især vedrørende princippet om
fælles beslutningstagning.

Rådet står til Parlamentets rådighed, så der kan blive gjort reelle fremskridt med hensyn til
disse forslag.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag, onsdag den 20. oktober 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Paolo Bartolozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne give udtryk for min glæde over det
store bidrag, som dette arbejde yder i forbindelse med fastlæggelsen af et sæt
foranstaltninger, der skal iværksættes for at afhjælpe den aktuelle krise og forebygge
fremtidige kriser.

Efter at den seneste finanskrise på bekymrende vis understregede grænserne for et
selvregulerende system, er det blevet endnu mere nødvendigt, at vi vælger et globalt
kontrolsystem. Den aktuelle situation med økonomisk og finansiel ustabilitet, den værste
i århundreder, har medført en beskæftigelsesmæssig og social krise af et sådant omfang,
at der skal træffes afgørende foranstaltninger for at afhjælpe dens negative efterdønninger
og prioritere de muligheder, der viser sig i en globaliseret økonomi.

De seneste års krise har sat de fleste af de avancerede økonomier på en hård prøve.
Genopretningen går stadig i dag langsomt for nogle lande, og finansmarkedernes fortsatte
skrøbelighed gør den globale koordinering og valget af hensigtsmæssige økonomiske og
industrielle strategier til nøgleaspekter i bekæmpelsen af finanskrisen. Den globale
overvågning burde faktisk fremme stabiliseringen af solide finansmarkeder og støtte den
aktuelle genopretning ved at sikre kraftig vækst i efterspørgsels- og
beskæftigelsesniveauerne.

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den nuværende økonomiske krise har vist, at den
eksisterende model for økonomisk forvaltning i EU ikke har fungeret tilstrækkeligt godt
og ikke har været i stand til at skabe fuld konvergens mellem medlemsstaterne. Denne
situation kræver en forbedring af de økonomiske rammebetingelser og udvikling af
ambitiøse overvågningsinstrumenter, der er klare og mere målrettede. Det er af afgørende
betydning, at medlemsstaterne overholder de regler og beslutninger, der er truffet på
EU-niveau, især dem, der vedrører stabilitets- og vækstpagten. Med dette i baghovedet vil
jeg gerne takke for det initiativ, hr. Feio er kommet med, der har til formål at fremme
sådanne tiltag, der sikrer yderligere kontrol og strengere overvågning af tendenserne i den
offentlige gæld og de offentlige indkomster.

Jeg vil gerne slutte af med at tilføje, at den rumænske regering for nylig vedtog sin
finansbudgetstrategi for 2011-2013, som omfatter de foranstaltninger, der er nødvendige
for igen at bringe budgetunderskuddet ned på under 3 % og holde gælden på under
60 %-grænsen. Denne reformproces vil skabe de betingelser, der er nødvendige for
økonomisk genopretning.

Dominique Baudis (PPE),    skriftlig. – (FR) Den finansielle, økonomiske og sociale krise
har nu hærget i to år. Den har resulteret i en ledighedsprocent på over 10 % i EU og i en
risiko for ny økonomisk afmatning. Det er en krise, vi er ude af stand til at få under kontrol.
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Det næste G20-topmøde afholdes i Seoul den 11. og 12. november under fransk
formandskab. Oprettelsen af G20 var præsident Sarkozys idé, idet han mener, at den globale
økonomi nu til dags ikke længere reguleres af de otte, men også af alle de største
udviklingslande. Denne ramme gør det muligt at udvikle ambitioner baseret på langsigtede
visioner. Denne krise kræver, at vi har en ægte økonomisk forvaltning, regler, der begrænser
social dumping i udviklingslandene, finansiel regulering og en reform af det internationale
monetære system. For at nå dette skal Europa kunne tale med én kraftig og beslutsom
stemme.

Ivo Belet (PPE),    skriftlig. – (NL) Noget af det mest iøjnefaldende i disse henstillinger er
afgiften på finansielle transaktioner. Med en sådan foranstaltning ville vi kunne slå flere
fluer med ét smæk. Den er et effektivt instrument til begrænsning af spekulation, og
indtægterne vil give os mulighed for at nedbringe de offentlige underskud og finansiere
presserende sociale projekter (miljø, udviklingsbistand, infrastrukturprojekter osv.).
Parlamentet har nu gjort det klart, at vi i Europa skal fortsætte dette arbejde, selv om resten
af verden måske for øjeblikket holder lidt igen, fordi de har fået kolde fødder. Næste skridt
er, at Kommissionen udarbejder en feasibility-undersøgelse. Det, vi har truffet beslutning
om i dag, er et specifikt indgreb og en reaktion på finanskrisen. Det sender et klart signal
til de europæiske borgere om, at vi har lært af alle de ting, der er gået galt i de seneste år,
og at vi håndterer krisen med henblik på at gøre Europa stærkere, hvilket især er i de
europæiske borgeres interesse.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) De lovgivningsstrukturer, der eksisterede,
inden den økonomiske og monetære krise brød ud i EU og USA, viste manglende
sammenhæng og var i overvældende høj grad baseret på uensartede makroøkonomiske
analyser. Som følge af manglen på global sammenhæng i disse lovgivningsstrukturer
reagerede landene på egen hånd. De tog ikke højde for, at i en globaliseret verden har
monetære politikker, der vedtages på nationalt plan, stor indvirkning på andre økonomier.
Oprettelsen af Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og de europæiske
finanstilsynsmyndigheder styrker det finansielle tilsyn i EU. Der er dog stadig for få regler
tilgængelige på internationalt plan til håndtering af kriser i finanssektoren. På G20-mødet
til november skal EU understrege vigtigheden af at have en tilsyns- og reguleringsordning,
som bl.a. gør det obligatorisk at registrere finansielle transaktioner og instrumenter. Vi har
et ansvar over for økonomien, og vi skal først og fremmest være stærke på EU-plan, så vi
kan vise vejen frem globalt.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) EU og dets ledere bliver én gang for alle nødt
til at erkende, at den alvorlige krise, vi oplever, ikke stammer fra USA! Det er en systemisk
krise, der skyldes kapitalismen i dens nuværende udviklingsfase – neoliberalismen. I lyset
heraf skyldes krisen i EU selve EU's fundament, hvor neoliberalismen er et af de primære
dogmer. Som følge af de katastrofale politiske resultater udviser de stormagter, der i det
væsentligste har udstukket de linjer, EU har fulgt, tegn på en bekymrende arrogance og
aggressivitet, idet de forsøger at gennemtvinge uacceptable hindringer for fremskridt,
navnlig for arbejdstagerne og folk fra de mest sårbare lande, gennem et utåleligt angreb på
deres suverænitet. Dette er betydningen af den fælles erklæring, som Tyskland og Frankrig
besluttede at komme med i Deauville forud for mødet mellem G20 og Det Europæiske
Råd. De synes at se stort på, at det kun kan ende i en skændsel, når vi kæmper os ud ad den
sti, der førte os dertil, hvor vi står nu. Det er dette budskab, der runger over hele Europa i
arbejdstagernes og offentlighedens protester. Nu bliver de nødt til at høre efter! Den rigtige
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reaktion på krisen ligger i at værdsætte arbejdet og i en mere retfærdig indkomstfordeling,
nemlig gennem beskatning, og dermed fremme arbejde i stedet for kapital.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Vi står midt i en krise, der i vid udstrækning har
ødelagt de finansielle, økonomiske og sociale sektorer og har haft en negativ indvirkning
på det indre markeds integration. Det indre marked kunne være den nødvendige katalysator
for at få gang i en egentlig europæisk økonomisk og finansiel genopretning efter krisen og
genskabe den stærkt nødvendige tillid blandt borgerne. Krisen i sig selv kan fungere som
en mulighed for at gennemføre foranstaltninger, der stimulerer den økonomiske vækst,
konkurrenceevnen og de sociale fremskridt i Europa ved at sætte borgerne i centrum for
den europæiske økonomi. Jeg støtter ordførerens engagement med hensyn til at udstikke
klare retningslinjer for en vej ud af krisen. Der skal iværksættes konkrete foranstaltninger
og initiativer med fokus på vigtigheden af det indre marked, beskæftigelsen og SMV'ernes
rolle. Derudover skal der indtages en ny holistisk og rummelig tilgang, hvor borgernes mål
– især deres mål vedrørende økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige
anliggender – integreres fuldt ud i økonomien. Vi har brug for et nyt paradigme for den
politiske tankegang, som gør den europæiske borger til den vigtigste politiske variabel i
forbindelse med fastlæggelsen og formuleringen af EU's lovgivning og politik.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den økonomiske genopretning er på vej
i Europa, men klimaet er fortsat usikkert. Den globale økonomiske genopretning er fortsat
skrøbelig, og den hastighed, hvormed processen skrider frem, er forskellig fra land til land.
Topprioriteten er stadig at skabe et stabilt udgangspunkt, som systematisk fremmer
bæredygtig, afbalanceret økonomisk vækst. I denne henseende skal vi oprette et system,
som på samme tid understøtter vores reaktion på krisen, forebyggelse og samarbejde på
mellemlang og lang sigt. EU skal være en stærk partner, som ikke blot er i stand til at gøre
brug af sine erfaringer med økonomisk og politisk integration, men som også kan yde et
væsentligt bidrag til den globale økonomiske forvaltning. Vi skal udarbejde troværdige og
levedygtige økonomiske politikker på mellemlang sigt og samordne en makroøkonomisk
politik baseret på en ramme for bæredygtig, afbalanceret vækst, der udarbejdes af G20. En
strategi for EU's økonomiske politikker skal omfatte følgende: en handlingsplan for
anvendelse af strukturreformerne til styrkelse af den økonomiske vækst og beskæftigelsen,
en konsolideret finansreform og forbedring af den økonomiske forvaltning i EU og
euroområdet. Der skal vedtages en udviklingsdagsorden for G20 med en flerårig
handlingsplan, som fremmer økonomisk vækst og fleksibilitet for udviklingslandene.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) I den situation, der har udviklet sig, er det
mest omfattende og vigtigste arbejde at få fastlagt en diagnose og de årsager, der medførte
krisen. Folk i de forskellige EU-medlemsstater har oplevet krisens konsekvenser på forskellig
vis. Det er vigtigt at lokalisere de nationale regeringers fejltagelser, forsømmelighed og
uprofessionelle adfærd med henblik på at forhindre, at den situation, deres befolkninger
befinder sig i, bliver værre i fremtiden. Letlands regering har f.eks. allerede lånt et beløb,
der overstiger det dobbelte af landets årlige budget, af internationale finansinstitutioner.
Hver eneste dag vedtager Letlands regering foranstaltninger vedrørende skattesystemet og
finanspolitikken generelt, der er ufordelagtige for befolkningen og medfører
virksomhedslikvidationer og udvandring af de lettiske iværksættere. Den lettiske regering
forsøger konstant at ændre pensionslovgivningen med henblik på at reducere
pensionsudbetalingerne. Dette udmønter sig i en social eksplosion og omfattende
uretfærdighed. Vi er nødt til at sende et kraftigt signal til de nationale regeringer for at gøre
dem opmærksom på, at det at sænke de sociale ydelser og pensioner i en krisetid er en
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forbrydelse mod befolkningen. Jeg mener på ingen måde, at de ubeskyttede og mest
trængende samfundslag skal bære ansvaret for regeringernes fejltagelser.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne takke hr. Feio for hans
arbejde med dette udkast til betænkning. Det virker for mig, som om vi alt for hurtigt
vender tilbage til "business as usual", for så vidt angår de trusler, der hænger over Europa.
Vi er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på advarselssignalerne fra finansmarkederne og
fra folk som formand Trichet, som sagde, at Kommissionens forslag er et godt, men
utilstrækkeligt skridt i retning af styrkelse af stabilitets- og vækstpagten. Vores rolle som
Europa-Parlament er i dag at forsvare Kommissionens forslag over for regeringerne i de
medlemsstater, der åbenbart intet har lært af krisen.

Hvis Det Europæiske Råd havde overholdt pagtens bestemmelser korrekt, ville omfanget
af den europæiske krise inden for de offentlige finanser have været langt mindre. Hvis vi i
dag lader regeringerne – især den tyske og den franske regering – udvande Kommissionens
forslag, vil krisen blive værre, og vi bliver nødt til at spørge os selv, om hele det fælles
valutaprojekt overhovedet har nogen mening i sin nuværende form, og om vi utilsigtet
kommer til at bevise, at euroen er et fejlslagent eksperiment. Parlamentet har en vigtig
opgave. Vi skal forsvare euroen og gå imod alle kortsigtede politiske mål. Vi skal tvinge
samtlige medlemsstater til at føre ansvarlige budgetpolitikker, uanset hvor smertefuldt det
er. Tak for opmærksomheden.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Ordet "krise" kommer af det græske ord "krino",
der direkte oversat betyder at beslutte, at vælge. Det angiver derfor et tidspunkt, der skiller
en fase fra en anden. Vi skal se videre fremad og tage fortiden i betragtning med henblik
på at gennemføre de strukturelle ændringer, der vil gøre vores små og mellemstore
virksomheder mere konkurrencedygtige og sætte dem i stand til at klare det voldsomme
pres, der vil opstå i et globaliseret miljø.

I denne forbindelse skal vi også sikre beskæftigelsen for en stor del af den mere sårbare del
af vores arbejdsstyrke og deres familier. EU har behov for ny økonomisk forvaltning, der
sikrer de nationale offentlige finansers stabilitet og stringens. Der må aldrig igen opstå en
finansiel og økonomisk krise som den, vi oplever for øjeblikket. Europas nye økonomiske
forvaltning skal tage højde for ikke blot niveauet for statsgælden, men også for dens
bæredygtighed på mellemlang og lang sigt. Den private gæld og de sociale sikringsordningers
bæredygtighed er lige så vigtige som statsgælden som sådan, for så vidt angår stabiliteten
på de offentlige finanser. De lande, der kontrollerede statsgælden, er blevet kastet ud i en
dyb krise netop på grund af familiernes og virksomhedernes store gældsbyrde, mens landene
med stor statsgæld har klaret sig bedre igennem.

Richard Seeber (PPE),    skriftlig. – (DE) Den økonomiske og finansielle krise har kun alt
for tydeligt påvist de eksisterende instrumenters og metoders mangler og svagheder med
hensyn til samordning af den økonomiske og monetære politik. Tidligere var nogle
medlemsstater, navnlig Frankrig og Tyskland, for tøvende med at indføre strengere
lovgivning. At overvinde den økonomiske krise er en af de største udfordringer, vi har
stået over for, og den kræver en europæisk reaktion, ikke en national reaktion. Dette gælder
også sanktionsmekanismerne, som fortsat blokeres af nogle medlemsstater. I henhold til
de nye regler for det indre finansielle marked er det imidlertid på høje tid, at valutaunionen
styrkes, og at navnlig den offentlige gæld på samme tid reduceres med henblik på at sikre
fremtiden i det europæiske økonomiske område. De nationale parlamenter skal i højere
grad inddrages i denne proces med henblik på at europæisere debatten i medlemsstaterne.
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Først da kan der findes en europæisk reaktion, som gør det muligt at overvinde krisen og
skabe en stabil og stærk økonomisk union.

Jutta Steinruck (S&D),    skriftlig. – (DE) Siden finanskrisen i 2008 har stats- og
regeringscheferne i G20 afholdt møder regelmæssigt hver sjette måned for at drøfte
økonomiske og finansielle anliggender og afstive samarbejdet med henblik på at opnå
stabil og bæredygtig vækst i verdensøkonomien til gavn for alle. Jeg mener imidlertid, at
vi for at finde en bæredygtig og hensigtsmæssig løsning på de finansielle, økonomiske og
sociale problemer, som krisen har forvoldt, har brug for en mere alsidig tilgang og et mere
afbalanceret syn på disse problemer. Medlemsstaternes finansministre er ikke i stand til at
vurdere situationen på arbejdsmarkedet og komme med løsninger på presserende
arbejdsmarkeds- og socialpolitiske spørgsmål, der tager behørigt hensyn til arbejdstagernes
behov og folks behov generelt. Jeg opfordrer derfor til, at der regelmæssigt afholdes møder
mellem ministrene for beskæftigelse og sociale anliggender i G20. Derudover opfordrer
jeg EU og de medlemsstater, der også er medlem af G20, til at gå videre med denne idé og
arbejde tættere sammen på beskæftigelses- og det socialpolitiske område samt sigte mod
en mere afbalanceret tilgang på topmødeniveau. Vi kan ikke lade konkurrencen underminere
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder. Vi skal håndhæve disse rettigheder, ikke blot
for borgerne i EU, men også for borgerne i andre lande rundt omkring i verden.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Med sine 500 mio. borgere, der svarer til
7 % af verdens befolkning, producerer EU 30 % af det samlede BNP. De seneste statistikker
viser, at EU udviste et underskud på handelsbalancen på 17,3 mia. euro i august 2010. I
første halvdel af 2010 noterede EU sig de største stigninger i eksporten til Brasilien (+57 %),
Kina (+41 %) og Tyrkiet (+38 %), mens det noterede sig de største stigninger i importen
fra Rusland (+43 %), Kina og Indien (begge +25 %).

For at nå målene i henhold til EU 2020-strategien bør EU reducere sin energiafhængighed
af sine traditionelle leverandører. I første halvdel af 2010 steg EU-27's handelsunderskud
for energisektoren med 34,3 mia. euro i forhold til samme periode sidste år. Derudover
har EU behov for en miljøeffektiv industripolitik, som sikrer forbindelsen mellem
innovationskapacitet og EU's produktionsenheder og dermed hjælper med at skabe job i
hele EU og bevare EU's globale konkurrenceevne.

Derfor bør Det Europæiske Råd på sin dagsorden for mødet den 28. og 29. oktober opføre
den fremtidige industripolitik og EU's energisikkerhed samt forslag til, hvordan man kan
mindske konsekvenserne af klimaændringerne og de demografiske ændringer.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

Janusz Wojciechowski (ECR).    – (PL) Hr. formand! I går blev en ansat ved en af
Europa-Parlamentets valgkredskontorer dræbt, mens han var på arbejde, i Łódź i Polen.
Det var min assistent, Marek Rosiak. Det, morderen sagde, da han begik mordet, efterlod
ingen tvivl om, at hans motiv var had til partiet Lov og Retfærdighed, som er Polens største
oppositionsparti. Den hadekampagne, der gennem nogen tid er blevet ført mod dette parti,
er nu kulmineret i en tragedie. Bortset fra selve mordet skal Europa-Parlamentet endvidere
fordømme had og vold, som ikke har nogen plads i de europæiske politikker og det
europæiske demokrati. Jeg vil gerne bede Dem holde et minuts stilhed til minde om Marek
Rosiak, en mand, der døde, mens han arbejdede for Europa-Parlamentet.
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(Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed)

Ria Oomen-Ruijten (PPE).    – (NL) Hr. formand! Vi har netop vist, hvor værdigt vi som
Parlament kan opføre os. Men da jeg for et øjeblik siden gik ind i salen, blev jeg først
chikaneret af folk, der mener, at vi bør vedtage bestemte beslutninger, og dernæst omgivet
af balloner, der skulle få os til at vedtage bestemte ændringsforslag. Jeg mener, at en sådan
adfærd er til skade for Parlamentets værdighed, og jeg vil gerne have Dem til at overveje
dette en ekstra gang og finde ud af, hvordan vi kan holde gangene fri.

Gerard Batten (EFD).    – (EN) Hr. formand! Må jeg bede Dem om at træffe en afgørelse?
Vi kan se, at der er opsat balloner i salen. Kan De afgøre, om det er tilladt eller ej? Hvis ikke,
kunne de så blive fjernet? Hvis det er tilladt, har mine kolleger og jeg nogle yderst smagfulde
UKIP-balloner i lilla og gul, som vi gerne vil tage med næste gang.

(Bifald)

Formanden.   – Kære kolleger! Vi skal i dag stemme om dette meget vigtige emne. Dette
emne hænger sammen med denne demonstration. Jeg skal bede Dem lade demonstrationen
være indtil afstemningen, som afholdes om ca. 40 minutter. Det vil jeg gerne bede Dem
om. Det er en lille gestus for os alle. Generelt støtter jeg Dem, men undlad venligst at
demonstrere i salen.

(Bifald)

4. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

4.1. Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og
Europa-Kommissionen (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (afstemning)

4.2. Tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede
rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og
Europa-Kommissionen (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (afstemning)

Formanden.   – Jeg vil gerne nævne, at dette er resultatet af vores langvarige forhandlinger
med Kommissionen. Jeg vil gerne frem for alt takke ordføreren, hr. Rangel, og hr. Lehne,
som har ført forhandlingerne med Kommissionen på vores vegne. Hr. Swoboda, fru Wallis,
fru Harms, fru Roth-Berendt og hr. Rangel tog også del i dette arbejde, og jeg vil gerne
sende dem alle en stor tak for resultatet af forhandlingerne. Jeg skal endvidere takke formand
Barroso og næstformand Šefčovič. Vi har alle været meget ærlige over for hinanden.
Resultatet er blevet rigtig godt, så jeg vil gerne takke begge parter. Jeg ser frem til et godt
samarbejde i fremtiden.

4.3. Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0263/2010, Ingeborg
Gräßle) (afstemning)
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4.4. Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (A7-0288/2010, Bernhard
Rapkay) (afstemning)

4.5. Ændringsbudget nr. 6/2010: Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet; Sektion
III – Kommissionen; Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
(A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (afstemning)

Formanden.   – Mine damer og herrer! Vi har nu afsluttet lovgivningsproceduren for
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Jeg vil allerførst gerne takke de mange mennesker,
der lige nu befinder sig her i salen, medlemmerne af Europa-Parlamentet, for deres ekstremt
hårde og udfordrende arbejde. Formændene for flere af Europa-Parlamentets udvalg har
spillet en afgørende rolle i dette arbejde. Jeg vil gerne takke formændene for deres hårde
arbejde, men jeg vil også gerne sende min tak videre ud, navnlig til en række mennesker,
der repræsenterede Parlamentet, både som forhandlere og som ordførere, og hvis navne
jeg gerne vil nævne her. Det drejer sig om Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri,
Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini og Bernhard Rapkay samt de medlemmer af
Parlamentet, der arbejdede med budgettet, László Surján og Sidonia Jędrzejewska.

Jeg nævner specifikt dem, fordi de har lagt et enormt stykke arbejde i at sikre, at vi skulle
nå frem til en god aftale vedrørende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Vi mener, at
denne aftale vil gavne EU. Jeg vil gerne takke Dem alle, men lad os især takke Lady Ashton
og dem, der forhandlede sammen med hende, og takke Rådet for resultatet. Vi har
ambassadør Christoffersen hos os i dag, og han deltog også i forhandlingerne. Lad os give
dem en hånd.

(Bifald)

Jeg har nogle blomster til Lady Ashton, men hun er ikke til stede. Vi bliver som altid nødt
til at vente på damerne! Det havde jeg ikke regnet med, men vi må være forberedt på det
– vi mænd må være forberedt på alt!

(Bifald)

5. Højtideligt møde – Midtvejstale af Jerzy Buzek, Parlamentets formand

Formanden.   – Kære kolleger! Jeg har en kort tale, som jeg lovede Dem for et år siden.

Vi er halvvejs igennem mit formandskab. Allerede fra starten af lovede jeg, at jeg ville holde
Dem orienteret om mine aktiviteter.

Som formand for Europa-Parlamentet repræsenterer jeg alle her i salen. Hvor jeg end er
rejst hen, hvad jeg end har lavet, så har jeg altid følt ære og ansvar ved at handle på vegne
af dette velansete Parlament.

Men denne tale handler ikke om mig. Denne tale handler om Dem og Deres aktiviteter.
Den handler om os alle, om det, vi har opnået sammen i Europa-Parlamentet i de seneste
15 måneder, og om det, der ligger foran os.

Lad mig for det første nævne krisen. Det, vores borgere først og fremmest forventer af os
politikere, er, at vi skal overvinde krisen. At bekæmpe fattigdom og social udstødelse, især
i år. Krisen startede ikke i Europa, men det er her, i Europa, vi skal overvinde den.
Parlamentet har afkrævet Kommissionen og Rådet ambitiøse reformer. Men vi har først
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og fremmest vedtaget centrale finansielle reformer såsom finanstilsynspakken, forordninger
om begrænsning af bankbonusser og om krav til den kapital, bankerne ligger inde med.
Dermed har vi støbt fundamentet til de mure, som skal beskytte vores borgere mod
kommende kriser.

Men vi skal gøre endnu mere. Vi skal integrere vores europæiske markeder bedre, for det
er dét, der vil sikre økonomisk vækst og lavere priser. Professor Montis rapport skal ophøjes
til lov. Det er værd at bemærke, at store dele af rapporten var baseret på Deres initiativer -
initiativer fra Europa-Parlamentets medlemmer og vores udvalg.

Da jeg repræsenterede Parlamentet på Det Europæiske Råds møde, sagde jeg, at vi skal
være ærlige over for folk med hensyn til behovet for at spænde bælterne ind i denne
vanskelige tid, behovet for at arbejde længere og gå senere på pension. Det er den eneste
måde, hvorpå vi kan bevare Europas rigdom. Det er et langsigtet program af
strukturreformer, som ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden. Det vil hjælpe
os med at gennemføre Europa 2020-strategien og sikre konkurrenceevnen og
beskæftigelsen, som er de vigtigste faktorer for vores borgere. Overvindelsen af denne krise
og den langsigtede udvikling er vores mest presserende opgaver.

For det andet – solidaritet. Krisen har vist, hvor vigtig den europæiske solidaritet er. Jeg har
været steder, der er blevet ramt særlig hårdt – Litauen, Letland, Rumænien og Grækenland.
Jeg har givet udtryk for solidaritet, men også understreget, at der ikke findes solidaritet
uden ansvar. Vi har været i stand til i vid udstrækning at standse krisen. Vi har reddet
patienten, men nu skal vi sørge for, at han kan gå ud af hospitalet ved egen hjælp. Det, vi
har brug for, er, som jeg sagde tidligere, en langsigtet strategi for, hvordan vi skal komme
ud af krisen. Vi har endvidere brug for passende økonomisk forvaltning. Vi har brug for
strukturelle, sociale og uddannelsesmæssige ændringer. I krisetider skal vi være realistiske,
men også udvise følsomhed.

For det tredje – energipolitik og klimaændringer. Energi er en meget vigtig vare i økonomien.
Energi og klimabeskyttelse er nogle af vores største prioriteter og centrale politiske
drivkræfter for andre økonomiske initiativer. Energisikkerhed koblet sammen med
miljøbeskyttelse og elektricitet, der er så billig som muligt, er blevet det 21. århundredes
største udfordring, hvilket vi så udmærket er klar over. Derfor annoncerede vi den
5. maj 2010 sammen med Jacques Delors erklæringen om oprettelse af et europæisk
energifællesskab. Vi så gerne, at navnet "europæisk energifællesskab" blev et stempel for
alle EU-virksomheder inden for dette område. Jeg gentager: Kommissionen, Parlamentet
og Rådet har allerede gjort et stort stykke arbejde inden for dette område, og arbejdet med
disse aktuelle emner fortsætter, men det er også vigtigt yderligere at stimulere og forsyne
disse aktiviteter med en slags paraply, som sikrer, at de bliver ordentligt gennemført. Det
glæder mig, at jeg i dag skal undertegne en ny forordning om gasforsyningssikkerhed, som
vi har vedtaget sammen.

Der er stadig lang vej igen, før energimarkedet bliver et fællesmarked. Det vil jeg blive ved
med at arbejde for sammen med Dem. Det vigtigste er, at vores aktiviteter inden for
energiområdet også beskytter klimaet. Vi er førende inden for dette område og vil gerne
blive ved med at være førende. Vi har som Europa-Parlament undertegnet en aftale om en
fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og dermed oprettet et grønt
parlament, som sparer på energien og begynder at anvende alternative energikilder.

For det fjerde – eksterne anliggender. Som medlemmer af Europa-Parlamentet er vi
ambassadører for demokratiet og bidrager til afholdelsen af frie og retfærdige valg som led
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i vores mission. Der går ikke en uge, uden at en af os taler om vores grundlæggende værdier
sammen med vores erhvervsinteresser. Vi er verdens største økonomi og den største
bistandsyder, men vi udnytter ikke vores kræfter fuldt ud. Vi skal revidere den måde, vi når
vores mål på, og vi skal indarbejde støtte til demokrati og menneskerettigheder i vores
handelsforhandlinger. Vi må ikke være dobbeltmoralske, uanset hvorvidt vores
forhandlingspartnere er store og magtfulde eller små og svage.

Min rolle som formand er at styrke vores fælles stemme og at formidle vores borgeres
holdninger ud over EU's grænser. Vi har dermed styrket vores parlamentariske diplomati.
Jeg har repræsenteret Dem på G8-parlamentsmøderne. Jeg har aflagt officielle besøg i Kina
og USA. Kvaliteten af vores forbindelser med Kongressen, hvor vi har et
repræsentationskontor, er blevet bedre. Jeg er den første formand for Parlamentet i 12 år,
der har aflagt besøg i Rusland.

Takket være vores fælles indsats har vi fået oprettet et sekretariat for Den Parlamentariske
Forsamling for Middelhavsunionen, og vi arbejder med succes sammen med Latinamerika
gennem EUROLAT. Vi må dog indrømme, at der stadig er lang vej igen, før vi får et
parlamentarisk samarbejde i gang i EURONEST, som er en del af det østlige partnerskab.

Vi har netop afsluttet afstemningen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Snart – og
det tror jeg fuldt og fast på – bliver den vores store styrke, og vi kommer til at udnytte vores
europæiske potentiale. Vi har forhandlet indgående med Rådet om at gøre denne tjeneste
til en moderne tjeneste, som repræsenterer EU's synspunkter og de fælles europæiske
interesser. Men vi skal også erkende, at alle parter var yderst åbne for et kompromis, så
vores taksigelser skal gå begge veje. Vi deltog alle i forhandlingerne.

Lad os blive inden for udenrigsanliggenderne et øjeblik og kaste et blik på det, vi har lavet
i år. Vi har afvist SWIFT-aftalen. Det var et ekstremt vigtigt øjeblik. Den amerikanske
regering har set, at Parlamentet efter Lissabon mener det alvorligt. Det vil ikke blot USA,
men også regeringerne i mange andre lande finde ud af i fremtiden. Når fremtidige
historikere skal vurdere denne afstemning, vil de sige, at vi gjorde det rigtige i vores borgeres
interesse. Vi fandt balancen mellem sikkerhed og beskyttelse af den personlige frihed. Det
er vigtigt, for som medlemmer af Europa-Parlamentet repræsenterer vi vores borgere.

For det femte – menneskerettighederne. De er en prioritet for Parlamentet og en prioritet
for mig. Jeg nævner dette emne hver eneste gang, det er nødvendigt. Jeg ved, at jeg har
735 menneskerettighedsforkæmpere bag mig, og at der bag dem står 500 mio. borgere. I
Rusland spurgte jeg præsident Medvedev om mordene på menneskerettighedsaktivister
og journalister som Anna Politkovskaya og Sergey Magnitsky. Da Liu Xiaobo modtog
Nobelprisen, gentog jeg min appel om at få ham løsladt omgående og betingelsesløst. I
morgen skal vi afgøre, hvem der skal modtage Sakharovprisen i år. Jeg er fast besluttet på
at bruge Sakharovnetværket af Sakharovprisvindere samt forummet af tidligere formænd
for Europa-Parlamentet som et effektivt instrument i vores kamp for menneskelig
værdighed, menneskerettigheder og demokrati i hele verden. Menneskerettighedsaktivisterne
kan være forvissede om, at deres skæbne betyder noget for os. De betyder noget for os!
Europa-Parlamentet er et sted, hvor folk betyder noget.

For det sjette – kvinders rettigheder. Jeg har gentagne gange opfordret til, at der udvælges
flere kvinder til de højeste stillinger i EU. Jeg har fået overvældende støtte fra samtlige
medlemmer af Parlamentet. Jeg støttede også initiativet om at indføre kvoter på valglisterne.
Et politisk system, som ikke kan sikre, at 52 % af dets befolkning er ordentligt repræsenteret
i de beslutningstagende organer, mister kontakten med samfundet. Europa skal stå sammen
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i en koalition for arbejdsliv og familieliv på samme tid. Det er vigtigt, især i en tid med
økonomisk krise, at moderskabet ikke bliver genstand for usikre arbejdsmetoder. Vi har
netop afholdt en forhandling om dette emne, og den vedrører også overvindelsen af den
demografiske krise i Europa. Som jeg bekræftede for 15 minutter siden, støtter jeg resolut
alle sådanne tiltag her i Parlamentet, selv om salen måske ikke er det bedste sted for sådanne
tiltag.

Aristoteles sagde, at overdrivelse og mangel er fejltagelser, men midten kendetegner dyden.
Vi skal sikre, at mænd og kvinder deltager på lige fod i det offentlige liv. Lad os følge i
Aristoteles' fodspor.

For det syvende – institutionel reform. Da jeg var bevidst om Lissabontraktatens betydning,
var jeg som mange af Dem i Irland for at overbevise det irske folk om at stemme for
traktaten. Jeg var også sammen med præsident Klaus i Tjekkiet for at opfordre folk til at
ratificere den. Vi arbejdede hårdt for at få traktaten igennem, og det lykkedes.

En af de vigtigste ændringer har været at styrke Parlamentets lovgivningsbeføjelser. Vi har
nu nye rettigheder, men også et nyt ansvar. Traktaten har styrket Parlamentets rolle, men
giver os stadig mulighed for at træffe mange beslutninger ved hjælp af den mellemstatslige
metode. Derfor skal vi blive ved med at fremme fællesskabsmetoden som et effektivt værktøj
til sikring af borgernes kontrol. Men vi skal huske på, at beslutningerne om, hvilken vej
EU skal gå, stadig i vid udstrækning afhænger af medlemsstaterne, regeringscheferne,
præsidenterne og kanslerne. Muligheden for at samarbejde med henblik på at styrke de
europæiske institutioner, som hidtil har givet Europa styrke, er meget vigtig, og jeg er
overbevist om, at dette også vil ske i fremtiden.

Som formand for Europa-Parlamentet har jeg lagt al min energi i at styrke Parlamentets
stilling over for andre europæiske institutioner med udgangspunkt i Lissabontraktaten.
Det har jeg gjort, fordi vi repræsenterer borgerne og vælges direkte af dem, så derfor skylder
vi dem at repræsentere dem fuldt ud over for de europæiske institutioner.

Vi har gjort store fremskridt med hensyn til Kommissionens ståen til regnskab over for
Parlamentet. Vi har også foretaget ændringer i den måde, Parlamentet fungerer på. For
første gang får vi hver måned spørgetid med formanden for Kommissionen, den første
forhandling om Unionens tilstand har allerede fundet sted, vi har regelmæssige møder i
Udvalgsformandskonferencen og kommissærkollegiet, og jeg holder endvidere møder
med Kommissionen og kommissærkollegiet.

Vi har indledt en dialog med formanden for Rådet om lovgivningsplanlægning. Jeg mødes
regelmæssigt med de regeringschefer, der varetager det roterende formandskab. For første
gang er formanden for Det Europæiske Råd ikke blot dukket op på et plenarmøde, men
han mødtes også med Udvalgsformandskonferencen umiddelbart efter Det Europæiske
Råds møde. Endelig, og det er efter min mening ekstremt vigtigt, er vi ved at etablere et tæt
partnerskab med de nationale parlamenter. Jeg vil gerne – og det vil vi alle gerne – takke
de nationale parlamenter for deres samarbejdsvilje. Vi får nu et fælles ansvar for lovgivningen
på europæisk plan. Det er vores fælles ansvar for Europas fremtid.

For det ottende – og det er det sidste punkt – budgettet, vores vigtigste opgave i fremtiden.
Det er vores pligt at sørge for, at 2011-budgettet bidrager til den økonomiske vækst.
Budgetstrukturen bestemmer listen over politiske prioriteter. Vi skal passe meget på, at
budgettet indeholder de penge, vi har lovet borgerne. Nedskæringerne må ikke dikteres af
tom populisme. De må ikke være til skade for vores borgere inden for områder såsom
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uddannelses-, erhvervsuddannelses-, videnskabelige forsknings- og infrastrukturprojekter.
Vi skal altid stille os selv spørgsmålet om de finansielle efterdønninger af færre udgifter på
europæisk plan. Vil de finansielle efterdønninger betyde mindre Europa?

Vores afdøde kollega, Egon Klepsch, tidligere formand for Parlamentet, sagde under
drøftelsen af Parlamentets første afstemning om budgettet, at Parlamentet definerede den
europæiske offentlige interesse, hvilket, som han sagde, var den virkelige test. Vi står alle
sammen over for netop sådan en test i dag.

Lad mig runde af.

Vi har en masse presserende lovgivningsarbejde foran os. Jeg vil gerne afslutningsvis endnu
en gang nævne det vigtigste. Vores mål er at komme ud af denne krise og beskytte vores
borgere mod andre kriser. Jeg gentager: Denne krise startede ikke i Europa, men skal
afhjælpes her i Europa. Vi kan ikke overvinde krisen med de traditionelle metoder. Derfor
er drøftelser – meget vidtrækkende drøftelser – og borgernes fantasi så vigtige i Europa.

Ud over det indre marked er det vigtigt at styrke markedet for idéer, for vores grundlæggende
værdier. Vi skal drøfte statens rolle og Europas fremtid, videnoverførslen, de alternative
sociale sikringsordninger, de nye uddannelsesmetoder, kulturen.

Som Deres repræsentant har jeg haft den ære at deltage i vigtige begivenheder, såsom 65-års
dagen for Auschwitz' befrielse, 60-års dagen for Schuman-erklæringen, 30-års dagen for
oprettelsen af fagforeningen Solidaritet og 20-års dagen for den tyske genforening. Lad os
sige begivenheder lige fra krigens totale mareridt til solidaritetens ånd og genforeningen
af Europa.

Under mine samtaler med vores partnere uden for EU kan jeg se, at vores europæiske model
respekteres overalt i verden. Lad os være stolte af vores fælles samarbejdsmetode, som
gennem de seneste 60 år har givet os fred og nu har givet os et forenet Europa.

Hvis vi tror på Europa, skal vi også tro på os selv. Hvis vi vil udrydde enhver tvivl om EU,
er vi nødt til at gå tilbage til rødderne. Så vil vi se, at fred, stabilitet, fremgang og et åbent
samfund ikke er noget, vi har fået en gang for alle. Det farlige og utænkelige kan ske igen,
hvis ikke vi standser populismen, og hvis ikke vi passer på vores grundlæggende værdier,
som er frihed og solidaritet for alle.

Når vi mindes fortiden, bør vi få styr på nutiden og tænke på fremtiden. Vores politiske
forfædre valgte den rigtige vej. Nu er det op til os at forme det 21. århundrede i Europa og
i resten af verden. Det er en kamp, det er værd at udkæmpe. Med kolleger som Dem er jeg
ikke bange for at tage denne kamp op.

Tak skal De have.

(Bifald)

FORSÆDE: Gianni PITELLA
Næstformand

6. Afstemningstid (fortsat)

6.1. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen –
ledsageforanstaltninger for bananer (A7-0281/2010, László Surján) (afstemning)
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6.2. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget – regnskabsåret 2011
(afstemning)

–  Før afstemningen:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    ordfører. – (EN) Hr. formand! I Budgetudvalget stemte
vi om over 1 600 ændringsforslag til budgetforslaget for 2011. Der er uundgåeligt enkelte
tekniske justeringer, der bør stemmes om på plenarmødet. Hvad angår indarbejdelse af
ændringsskrivelse nr. 1/2011 i Parlamentets behandling, skal der foretages visse tekniske
justeringer såvel i den nye sektion om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil som i sektionen
om Kommissionen som følge af forslag til bevillingsoverførsler mellem sektionerne.

I sektionen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vedrører dette navnlig opførelse på
budgettet af en vederlagsjustering på 1,85 % for den nye tjeneste ligesom for de øvrige
institutioner. De beløb i sektionen om Kommissionen, der er omhandlet i
ændringsskrivelsen, skal ændres tilsvarende. Dette gælder ligeledes visse af Parlamentets
ændringsforslag til de administrative budgetposter, som skal afpasses i forhold til de endelige
beløb under budgetposterne i sektion III.

For så vidt angår agenturerne, vil anmærkningerne vedrørende budgetposterne for visse
agenturer blive justeret teknisk for at bringe dem i overensstemmelse med de endeligt
vedtagne tal. Under budgetpost 02 01 04 04 bør de anmærkninger, der blev vedtaget til
ændringsforslag 996, tilføjes uændret til ændringsforslag 1010 om aktionspost 02 02 01
(som en del af pakken om pilotprojekter og forberedende foranstaltninger). Under
budgetpost 19 05 01 bør ordene "bortset fra De Forenede Stater" udgå fra titlen og
anmærkningerne, jf. Budgetudvalgets afgørelse. Under budgetpost 19 09 01 skal et
mundtligt ændringsforslag, som blev vedtaget i Budgetudvalget, føjes til anmærkningerne.
Ordene "Denne bevilling har til dels til formål at støtte bl.a. initiativer som EU-LAC-fonden
(vedtaget af stats- og regeringscheferne på EU-LAC-topmødet) og Biarritz-forummet" skal
tilføjes.

Det er nødvendigt at omnummerere visse budgetposter for at undgå uoverensstemmelser
i nummereringen af visse nye budgetposter og for at respektere kontrolplansreglerne. Dette
berører hverken kapitlet om den flerårige finansielle ramme eller budgetkapitlet i de
ændringsforslag, der blev vedtaget i Budgetudvalget. Det vedrører ændringsforslag 386,
389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 og 1024.

– Før afstemningen om ændringsforslag 700:

María Muñiz De Urquiza (S&D).    – (ES) Hr. formand! Undskyld, men det er umuligt at
følge med i afstemningen, så hurtigt som De læser ændringsforslagene op.

Formanden.   – Jeg vil hellere end gerne gøre det langsommere … Lad os prøve at forene
behovet for fart med alle medlemmernes ret til at udøve deres hverv og stemme.

– Før afstemningen om blok 3:

József Szájer (PPE).    – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne bede Parlamentet om forladelse,
men PPE-Gruppens stemmeliste er forkert vedrørende ændringsforslag 967. Det rigtige
afstemningsresultat er "ja".

Formanden.   – Dette gælder en senere afstemning. Okay. Det er en intern oplysning til
gruppen.
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– Før afstemningen om ændringsforslag 987:

Göran Färm (S&D).    – (EN) Hr. formand! Ligesom min kollega fra PPE-Gruppen for et
øjeblik siden er også jeg nødt til at påpege en fejl på vores stemmeliste. På S&D-stemmelisten
burde der stå: minus, plus, plus. Ikke andet.

Formanden.   – Det er også en intern gruppeoplysning.

– Efter afstemningen om budgettet:

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Min
tilfredshed skyldes, at De netop har vedtaget en række ændringsforslag til Rådets holdning
til ændringsskrivelse nr. 3/2010 og til budgetforslaget for regnskabsåret 2011.

Jeg har således taget til efterretning, at Parlamentet og Rådet har divergerende opfattelser,
og jeg erklærer mig naturligvis indforstået med, at der indkaldes til et møde i Forligsudvalget,
jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Formanden.   – Der er ikke tale om, at Rådet gør os en tjeneste, men at det overholder
traktatens bestemmelser. Vi i Parlamentet vil naturligvis spille vores rolle fuldt ud.

6.3. Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet – alle
sektioner (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (afstemning)

6.4. Parlamentets mødekalender 2012 (afstemning)

–  Før afstemningen:

Joseph Daul (PPE).    – (FR) Hr. formand! I går aftes drøftede min gruppe ændringsforslag,
som tjenesterne har fortalt os er uacceptable. Derfor og i forlængelse af den samtale, jeg
havde her til morgen med delegationscheferne og gruppelederne, anmoder jeg om, at
afstemningen om mødekalenderen udsættes.

Martin Schulz (S&D).    – (DE) Hr. formand! Vi har overhovedet ikke haft lejlighed til at
drøfte dette som en gruppe. Jeg fik det at vide af hr. Daul for et par minutter siden under
formiddagens forhandlinger, og jeg har drøftet det med lederne af andre grupper, nemlig
fru Harms og hr. Verhofstadt. Jeg vil også gerne vende dette punkt med min gruppe, da vi
endnu ikke har haft anledning til at drøfte det. Jeg mener, at der med en udsættelse er meget
gode chancer for, at vi når til bred enighed om kalenderen for 2012. Jeg mener derfor, at
vi bør stemme for denne udsættelse i dag.

Formanden.   – Hr. Schulz støttede hr. Dauls forslag. Jeg skal nu give ordet til hr. Fox, som
er imod forslaget.

Ashley Fox (ECR).    – (EN) Hr. formand! Jeg var til stede i salen mandag aften, da Gruppen
De Grønne anmodede om en udsættelse. Hr. Daul og hr. Schulz var her også, og de stemte
begge imod udsættelsen.

(Bifald)

Hvad er det, der har ændret sig? Er det virkelig et vigtigt juridisk spørgsmål, eller er
sandheden, at de kan se, at de er i alvorlig fare for at miste ændringsforslag 4, og at de vil
udsætte afstemningen for at lægge pres på medlemmerne af deres egne grupper?

(Bifald)
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Det har ikke noget at gøre med den falske grund, vi har fået, og jeg skal opfordre mine
kolleger til at stemme imod denne udsættelse og stemme for ændringsforslag 4.

(Bifald)

Formanden.   – Jeg sætter hr. Dauls anmodning om at udsætte afstemningen under
afstemning.

(Parlamentet vedtog forslaget om udsættelse af afstemningen)

6.5. Forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som
er gravide, som lige har født, eller som ammer (A7-0032/2010, Edite Estrela)
(afstemning)

– Før afstemningen om ændringsforslag 50 og 125:

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Hr. formand! Der er adskillige oversættelsesfejl i den
svenske udgave af denne betænkning. Der er bl.a. forvirring omkring begreberne barnledighet
(forældreorlov) og mammaledighet (barselsorlov). Men især i ændringsforslag 125 er der en
meget alvorlig oversættelsesfejl. I den svenske udgave af ændringsforslag 125 hedder det,
at man bør modtage fuld løn under fædreorlov. Det står der ikke i de øvrige udgaver. Det
betyder, at der ikke er nogen forskel på ændringsforslag 50 og ændringsforslag 125 i den
svenske udgave. Det ville være rart at få det rettet.

6.6. Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (A7-0136/2010, Barbara
Weiler) (afstemning)

6.7. Mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et
samfund med plads til alle (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (afstemning)

6.8. Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende
foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (A7-0267/2010, Pervenche Berès)
(afstemning)

6.9. Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i
euroområdet (A7-0282/2010, Diogo Feio) (afstemning)

–  Før afstemningen:

Olle Schmidt (ALDE).    – (EN) Hr. formand! Dette er et vigtigt mundtligt ændringsforslag:
"der henviser til, at alle 27 medlemsstater i så høj grad som muligt bør følge alle forslag
om økonomisk forvaltning i anerkendelse af det forhold, at dette for lande uden for
euroområdet delvis vil være en frivillig proces".

Det er blevet accepteret af PPE-Gruppen, det er blevet accepteret af S&D-Gruppen, og
kommissæren har endda også accepteret det. Jeg håber, at alle kan acceptere dette mundtlige
ændringsforslag. Det er vigtigt for mig, det er vigtigt for ALDE-Gruppen, og det er især
vigtigt for mit land, Sverige, hvis vi nogensinde skal med i euroen.

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Formanden.   – Dermed er afstemningen afsluttet.
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Da afstemningen har varet så længe som følge af Deres fremragende arbejde, vil jeg gerne
bede dem, der har anmodet om at måtte afgive stemmeforklaringer, om at ændre disse
forklaringer fra mundtlige til skriftlige eller at udsætte forklaringerne til i morgen, for der
er fremsat 62 anmodninger, og vi kan ikke klare dem alle sammen.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).    – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem for det
fremragende stykke arbejde, De har udført i dag. Jeg sætter stor pris på den måde, De
håndterede formandskabet på i dag, og jeg håber, De vil dele ud af Deres vidunderlige evner
til andre af Parlamentets næstformænd.

Nicole Sinclaire (NI).    – (EN) Hr. formand! Jeg har stemt i dag, og mine vælgere kan se,
hvordan jeg har stemt i dag, så derfor bør de have mulighed for at få min stemmeforklaring
i dag.

Formanden.   – Jeg bad Dem om at ændre Deres mundtlige stemmeforklaring til en skriftlig
stemmeforklaring. Dermed kan De stadig oplyse Deres vælgere om grundene til, at De og
andre stemte, som De gjorde, om de forskellige emner. Vi ønsker på ingen måde at fratage
Dem Deres rettigheder. Jeg beder Dem blot om at slå følge med de andre medlemmer, der
opgiver deres ret til at afgive en mundtlig stemmeforklaring med henblik på at afgive en
skriftlig stemmeforklaring. Det er alt.

Barbara Matera (PPE).    – (IT) Hr. formand! Jeg skal efterkomme Deres anmodning.
Hr. Mastella og jeg skriver vores forklaringer ned. For det andet er jeg enig med min kollega
og vil gerne takke Dem endnu en gang.

Licia Ronzulli (PPE).    – (IT) Hr. formand! Hvis De er enig, kan vi for at gøre alle glade
udsætte de mundtlige stemmeforklaringer til i morgen.

Formanden.   – Det er jeg bestemt enig i. Hvis fru Sinclaire også er enig. Jeg regner med
medlemmernes goodwill og opfordrer dem til at afgive deres mundtlige stemmeforklaringer
i morgen eller deres skriftlige stemmeforklaringer i dag, og vi giver fru Sinclaire mulighed
for at afgive hendes nu.

7. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget – regnskabsåret 2011

Nicole Sinclaire (NI).    – (EN) Hr. formand! Jeg har følgende kommentarer til mine
kolleger.

I dag var det første gang efter Lissabon, at vi stemte om budgettet. De roste alle Dem selv,
og De tror, De har gjort et godt stykke arbejde, men mens landene i EU må skære ned på
de offentlige tjenester og i de offentlige budgetter, vil De øge deres.

De har øget Deres underholdningsbudget med 2 mio. euro, hvilket svarer til en stigning
på 85 %. Er det virkelig det budskab, De ønsker at udsende til den europæiske befolkning?
De har endvidere vedtaget bestemmelser om barselsdagpenge, som vil få alvorlige
konsekvenser for mine vælgere i Det Forenede Kongerige. Det kommer til at koste
arbejdspladser. Det kommer til at påvirke de offentlige tjenester. Jeg håber, De er stolte af
Dem selv i dag. Det er ikke sådan, vi skal lede Europa.
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Licia Ronzulli (PPE).    – (IT) Hr. formand! Nu vil jeg for retfærdighedens skyld afgive en
stemmeforklaring til støtte for resultatet om Estrela-betænkningen.

Formanden.   – Lad os nu ikke trække dette mere i langdrag. Vi har givet ordet til to
medlemmer. For så vidt angår de øvrige forklaringer – der er 61, og der mangler fortsat 59
– må De beslutte, om De vil afgive dem skriftligt, eller om De vil afgive dem i morgen efter
afstemningen.

Skriftlige stemmeforklaringer

– Betænkning af Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for revisionen af rammeaftalen om
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i lyset af
Lissabontraktaten, da jeg mener, at denne revision skaber et mere gennemsigtigt og
dynamisk forhold mellem Parlamentet og Kommissionen. Før Lissabontraktaten og det
nye retsgrundlag i medfør af TEUF-traktatens artikel 295 trådte i kraft, tilskyndede
traktaterne ikke udtrykkeligt EU-institutionerne til at indgå interinstitutionelle aftaler. Jeg
mener derfor, at denne revision af rammeaftalen afspejler den institutionelle balance, der
er indført ved Lissabontraktaten, og konsoliderer de landvindinger, der er blevet opnået
med denne nye traktat. Denne tekst er således et kompromis mellem de to parter og sikrer
en mere sammenhængende og rationel gennemførelse af Lissabontraktaten.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) I alle demokratiske systemer er parlamentarisk
kontrol af den udøvende magts handlinger et grundlæggende spørgsmål, ligesom
koncentreret gensidig kommunikation mellem regeringen og borgerrepræsentanterne er
af stor betydning. Denne interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet og Kommissionen
opfylder – så vidt som det er muligt i et så komplekst og foranderligt system som EU's –
visse krav, som Parlamentet med rette har fremsat vedrørende Kommissionen. Det er derfor
en god ting, at Parlamentets kontrol med Kommissionen er blevet lettet, da sidstnævnte
er et teknisk organ, der ikke kan være den politiske hjerne for et helt kontinent, og som
skal stå til regnskab for indholdet af, årsagerne til og metoderne i forbindelse med dets
handlinger. Det er endvidere utvivlsomt positivt, at det efterstræbes i endnu højere grad
at inddrage Kommissionen i Parlamentets arbejde, især på plenarmøderne, så den kan
besvare forespørgslerne fra EU-borgernes repræsentanter og stå betimeligt til regnskab for
Kommissionens holdning til aktuelle politiske, økonomiske, sociale og internationale
anliggender. Det er en kendsgerning, at hvis EU ønsker at fremme en demokratisk struktur,
der er forskellig fra den, vi har i dag, skal forbindelserne mellem Kommissionen og
Parlamentet forbedres og intensiveres. Jeg stemte for hr. Rangels betænkning.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Dette forslag udmøntede sig i den første
konstruktive rammeaftale. Europa-Parlamentets styrkede beføjelser i henhold til
Lissabontraktaten er meget vigtige for det videre samarbejde med Kommissionen og for
de fremtidige forbindelser med hensyn til gennemførelsen af yderligere aftaler. Dette
dokument fastlægger således yderligere retningslinjer for samarbejdet mellem disse to
institutioner. Europa-Parlamentet og Kommissionen vil kunne skabe en tæt dialog om
Kommissionens arbejdsprogram og internationale aftaler. Parlamentet vil være berettiget
til at indhente fortrolige dokumenter. Parlamentet vil blive underrettet om status for
internationale forhandlinger, og derudover vil Parlamentet kunne fungere som ekspert og
stille forslag til Kommissionen om disse emner. Rammeaftalen indeholder endvidere
bestemmelser om omfattende parlamentarisk kontrol, styrkede bestemmelser om valg af
Kommissionens formand og af Kommissionen som organ samt om dens sammensætning,
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eventuelle ændring og omrokering. Parlamentet stræber efter et bedre og mere
gennemsigtigt samarbejde med de øvrige institutioner. Jeg glæder mig over, at et tættere
samarbejde mellem disse to institutioner vil hjælpe medlemsstaterne til at gennemføre
EU-lovgivningen i national ret så hurtigt og effektivt som muligt.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) EU's forfatningsmæssige arkitektur tager mere og mere
form af en nationalstat. Ud over de heraf følgende overvejelser om EU's fremtid skal vi
erkende og acceptere denne lighed. Udformningen af forbindelserne mellem Kommissionen
og Parlamentet er – efter min mening med rette – udledt heraf på den måde, der allerede
er blevet testet og forbedret gennem årtier (om ikke århundreder) i de enkelte medlemsstater.
Vi bør især glæde os over Parlamentets overvågnings- og interrogative rolle, da den er med
til at mindske det såkaldt demokratiske underskud og gør forholdet mellem borgerne og
Kommissionen mere gennemsigtigt.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over de vellykkede forhandlinger og
de kompromiser, man er nået frem til i denne nye rammeaftale, den femte interinstitutionelle
aftale mellem Parlamentet og Kommissionen. Denne nye aftale er unægteligt et vigtigt
skridt fremad i vores forbindelser med Kommissionen. Selv om det opnåede kompromis
ikke indeholder alt det, Parlamentet sigtede efter, har vi en aftale, der sikrer en
sammenhængende og rationel gennemførelse af Lissabontraktaten. Jeg vil gerne fremhæve
vigtigheden af forhandlingerne om den interinstitutionelle dimension af EU's internationale
forbindelser, som sikrer, at Parlamentet underrettes straks og fuldt ud, så det kan give sin
mening til kende om de internationale aftaler under forhandlingsprocessen. Endelig vil jeg
gerne med hensyn til oplysningspligten understrege, at et tidligt samarbejde med
Parlamentet i forbindelse med anmodninger om lovgivningsmæssige initiativer, som
udspringer af borgerinitiativer, bliver en væsentlig foranstaltning til at sikre Parlamentets
forbindelse med borgerne. Jeg stemmer derfor for størstedelen af forslagene i denne
betænkning.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Udkastet til betænkning om revision af
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
har til formål at skabe den institutionelle balance mellem Parlamentet og Kommissionen,
der er indført ved Lissabontraktaten. Selv om de interinstitutionelle aftaler ikke ændrer de
primærretlige bestemmelser, klarlægger de i dette tilfælde forbindelserne mellem
EU-institutionerne. Den endelige udgave af forslaget er ifølge ordføreren et afbalanceret
kompromis mellem begge institutionelle parters synspunkter og holdninger, mens de
vanskeligste forhandlinger vedrørte EU's internationale forbindelser. Parlamentet skal
underrettes fuldt ud for at lette Parlamentets samtykke og for at sikre, at vi ikke igen kommer
til at mangle internationale aftaler. Forhandlingerne om disse er allerede afsluttet.

Parlamentet fik tildelt nye beføjelser ved Lissabontraktaten for bedre og tættere overvågning
af gennemførelsen af EU-lovgivningen i national ret og dens anvendelse, hvilket er yderst
positivt. En fælles europæisk lovgivning har ikke meget mening, hvis visse medlemsstater
undlader at gennemføre den på nationalt plan. Jeg er enig i betænkningens ordlyd og vil
stemme for dens vedtagelse.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) De interinstitutionelle aftaler i EU er afgørende for
effektiv overvågning, kontrol og magtbalance. Efter de nødvendige tilpasninger, der er
indført ved Lissabontraktaten, glæder det mig at se Parlamentets styrkede beføjelser i dets
forbindelser med Kommissionen. Som det fremgår af betænkningen, er dette ensbetydende
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med øget og mere effektiv kontrol over Kommissionens forslag samt større gennemsigtighed
i lovgivningsprocessen.

Det var derfor endnu et skridt fremad i retning af effektivt udøvet demokratisk magt og vil
bidrage til et Europa, som er tættere på borgerne. Derudover skal jeg ikke undlade at påpege
de fremragende forhandlingsevner, som dette forslag krævede, især af ordføreren, hr. Rangel.
Dem vil jeg gerne rose ham for.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne
betænkning og det fremragende stykke arbejde, som ordføreren, hr. Rangel, har udført.
Betænkningen afspejler og formgiver den institutionelle balance, der er indført ved
Lissabontraktaten, og udmønter sig i en klar og væsentlig forbedring af forbindelserne med
Kommissionen. Det reviderede udkast til rammeaftale om forbindelserne mellem
Parlamentet og Kommissionen er den femte aftale af denne type mellem de to institutioner.
Hvad angår lovgivningsprocedure og planlægning, er det vigtigt at fremhæve ændringerne
vedrørende bedre lovgivning og bebudelsen af en revision af den interinstitutionelle aftale
om dette emne samt de nye bestemmelser om proceduren for konsekvensanalyse, som
udføres af Kommissionen. Hvad angår den interinstitutionelle dimension af EU's
internationale forbindelser, er Parlamentets mål at blive underrettet fuldt ud, så det kan
give sit samtykke i fuld viden om alle sagens aspekter, og for at undgå mislykkede forsøg
på at indgå internationale aftaler, når forhandlingerne allerede er afsluttet. Jeg vil endvidere
gerne påpege tildelingen af observatørstatus til Parlamentets medlemmer på internationale
konferencer, så medlemmerne nu også kan deltage i alle relevante møder. Denne rolle er
afgørende for styrkelsen af Parlamentets demokratiske beføjelser, især i forbindelse med
forhandlinger på større internationale konferencer såsom FN's klimakonferencer.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) I onsdags stemte vi for den reviderede
rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen,
en revision, der indfører Parlamentets nye beføjelser ifølge Lissabontraktaten i denne aftale.

Europa-Parlamentets nye beføjelser er væsentlige og udgør en radikal ændring i den
europæiske institutionelle procedure. Styrket parlamentarisk kontrol over Kommissionen,
Parlamentets samtykkebeføjelser i forbindelse med internationale aftaler, Parlamentets
deltagelse i Kommissionens arbejdsprogram, Parlamentets deltagelse i valg af
Kommissionens formand – alt dette er afgørende for oprettelsen af et mere demokratisk
europæisk område.

For mig er de nye garantier, som vi har fået med hensyn til Kommissionens pligt til at holde
Parlamentet underrettet, ligeledes af grundlæggende betydning. Vi får bedre adgang til
fortrolige dokumenter vedrørende internationale aftaler og forhandlinger.
Europa-Parlamentet skal og bør inddrages i disse internationale procedurer, både før og
efter. Denne aftale skaber således en ny balance for et mere demokratisk europæisk område,
og det er en god ting, at alt dette nedfældes i en officiel aftale.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Den reviderede rammeaftale, som blev vedtaget
med et stort flertal, bebuder en ubestridelig forbedring af forbindelserne mellem
Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Tiden er bestemt inde til, at den institutionelle balance, der er indført ved Lissabontraktaten,
bliver afspejlet korrekt. Blandt de centrale elementer i denne revision skal vi især glæde os
over ligebehandlingen af Parlamentet og Rådet, navnlig med hensyn til
informationsudveksling og adgang til møder. I denne forbindelse kan jeg kun glæde mig
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over de bestemmelser, der er blevet indført vedrørende forhandlingen af internationale
aftaler. Hvordan skulle Parlamentet kunne give sit samtykke i fuld viden om alle sagens
aspekter, hvis ikke det blev informeret gennem hele forhandlingsproceduren?

Parlamentets medlemmer er fuldt og fast besluttet på at udøve de styrkede beføjelser, de
fik tildelt med Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Det var afvisningen af SWIFT-aftalen i
februar et bevis på. En ting er sikker. Vi skal forblive årvågne med henblik på at bevare
denne nye institutionelle procedure.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Ifølge Lissabontraktaten tildeles Europa-Parlamentet
en lang række nye beføjelser i forbindelse med den fælles beslutningstagning. Dette burde
ikke mindst udmønte sig i en udbygning af demokratiet i EU og større deltagelse fra de
europæiske borgeres side.

Ved at kodificere og implementere disse rettigheder tager den nye rammeaftale højde for
disse beføjelser og den nye balance mellem Kommissionen og Parlamentet. Det skal vi i
høj grad glæde os over, for Parlamentet vil nu bedre kunne varetage sin rolle som
EU-borgernes repræsentant. Det er nu op til os at udøve disse nye rettigheder ansvarligt.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Dette er et fremragende resultat for Parlamentet
og en positiv ramme for forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen. Jeg glæder
mig især over, at Rådet og Parlamentet stilles på lige fod, og over betydningen heraf for
Parlamentets adgang til fortrolige dokumenter, dets ret til at blive holdt underrettet om
Kommissionens møder med nationale eksperter og dets deltagelse i internationale
konferencer. Jeg glæder mig ligeledes over, at Parlamentet kommer til at spille en væsentlig
rolle i lovgivningsplanlægningen og får mulighed for ofte at stille spørgsmål til og drøfte
disse anliggender med Kommissionen på plenarmøderne og i udvalgene.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen
er blevet ændret væsentligt efter Lissabontraktatens vedtagelse, idet Parlamentet har fået
mere omfattende beføjelser inden for flere områder, navnlig i den almindelige
lovgivningsprocedure og i budgetanliggender, og har fået styrket sin rolle i EU's politik
udadtil. Disse ændringer betyder, at den europæiske offentlighed nu spiller en ny rolle i
beslutningstagningen på EU-plan. Det er derfor nødvendigt og passende at revidere den
rammeaftale, der regulerer forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg er helt enig i hr. Rangels betænkning. Hidtil
har Kommissionen ved mange lejligheder undladt at tage hensyn til Europa-Parlamentets
beslutninger. Det er efter min mening uacceptabelt. Europa-Parlamentets beslutning af
11. marts 2004, hvor Europa-Parlamentet opfordrer Republikken Letland til at give
ikkestatsborgere ret til at stemme ved lokalvalg og forenkle naturalisationsprocessen for
ældre, er f.eks. endnu ikke blevet gennemført. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor
de relevante europæiske kommissærer endnu ikke har forhørt sig hos den lettiske regering.
Hvorfor ser man stort på denne beslutning fra Europa-Parlamentet? Måske vil denne form
for inaktivitet fra Kommissionens side blive korrekt vurderet af Europa-Parlamentet som
følge af undertegnelsen af den nye aftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet
og Kommissionen, og folk, der ikke gør deres arbejde ordentligt, vil næste gang få frataget
deres medlemskab af Kommissionen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig meget over
betænkningen om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet og
Kommissionen. Jeg glæder mig også over, at den blev vedtaget på plenarmødet, hvilket jeg
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medvirkede til, som en afgørende ramme for yderligere demokratisering af EU gennem en
magtfordeling mellem Kommissionen og Parlamentet, der i højere grad respekterer deres
respektive kompetencer.

Denne rammeaftale er især vigtig, da den er den første siden Lissabontraktatens
ikrafttrædelse, som gav Parlamentet styrkede beføjelser, især på et lovgivningsmæssigt
plan.

Jeg mener, at Parlamentet med denne nye rammeaftale er en mere aktiv partner i opførelsen
af det europæiske projekt, da det kan udøve sine beføjelser mere fuldstændigt, effektivt og
ansvarligt.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Trods de væsentlige foranstaltninger, der foreslås
i fru Figueiredos beslutning om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom
og fremme af et samfund med plads til alle, beklager jeg, at flertallet i Europa-Parlamentet
ikke var mere ambitiøst. Som socialist mener jeg, at et rammedirektiv er uundgåeligt for
effektiv bekæmpelse af den fattigdom, der har ramt 17 % af den europæiske befolkning.

Dette rammedirektiv, som min kollega, Frédéric Daerden, har foreslået, skulle fastlægge
princippet om en passende mindsteindkomst i Europa baseret på kriterier, der er fælles for
samtlige medlemsstater og i overensstemmelse med national praksis for
overenskomstforhandlinger og national ret. Det er vores pligt at være ambitiøse for et mere
socialt Europa.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Før Lissabontraktaten og det nye retsgrundlag i
medfør af TEUF-traktatens artikel 295 trådte i kraft, tilskyndede traktaterne ikke udtrykkeligt
EU-institutionerne til at indgå interinstitutionelle aftaler. Interinstitutionelle aftaler må
ikke ændre primærretlige bestemmelser; ofte indebærer de dog en præcisering af disse
bestemmelser.

Jeg er overbevist om, at dette udkast tydeligt afspejler den institutionelle balance, der er
indført ved Lissabontraktaten. Jeg støtter betænkningen, da denne aftale udgør en klar og
væsentlig forbedring af forbindelserne med Kommissionen. Som alle aftaler tenderer den
endelige tekst til at være et kompromis mellem de to parter; dette endelige kompromis
udgør dog en afbalanceret vurdering og en rationel og sammenhængende gennemførelse
af Lissabontraktaten.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) I Rangel-betænkningen påpeges de
for Europa-Parlamentet vigtigste punkter i den reviderede rammeaftale.

Hvad angår "lovgivningsprocedure og planlægning: gensidigt samarbejde", sikrer den en
bedre inddragelse af Parlamentet, revision af alle de uafklarede forslag i begyndelsen af en
ny Kommissions mandatperiode under behørig hensyntagen til de synspunkter, som
Parlamentet har givet udtryk for, og Kommissionens løfte om at aflægge rapport om den
konkrete opfølgning af en hvilken som helst anmodning om et lovgivningsinitiativ i
henhold til TEUF-traktatens artikel 225.

Hvad angår "parlamentarisk kontrol", indeholder den de nye bestemmelser for
Kommissionens deltagelse i valgkampagner, Kommissionens forpligtelse til at indhente
udtalelse fra Parlamentet, når den agter at revidere adfærdskodeksen, og forpligtelsen for
de kandidater, der er nomineret til stillingerne som administrerende direktører, til at deltage
i høringer i de kompetente parlamentsudvalg.
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Den indeholder endvidere oplysningsforpligtelser og krav om, at Kommissionen er til stede
i Parlamentet.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse
fik både Kommissionen og Europa-Parlamentet nye rettigheder. Udkastet til en revideret
rammeaftale er et udtryk for en mere effektiv gennemførelse af de ændringer, der fremgår
af traktaten, baseret på forbindelserne mellem de to institutioner. Det indfører fordelagtige
ændringer i lovgivningsproceduren, den parlamentariske kontrol og oplysningspligten.
Det er et stort skridt fremad i forbindelserne med Kommissionen og et stort skridt i retning
af tættere samarbejde. Informationsudveksling og konstruktiv dialog vil give os mulighed
for at opnå mere effektive og gennemsigtige resultater, hvilket er centralt for EU-borgerne,
hvis interesser vi varetager. Derfor mener jeg, det er så vigtigt, at aftalen prioriterer
kommissionsmedlemmernes deltagelse i plenarmøderne og i andre møder vedrørende
Parlamentets aktiviteter. Jeg glæder mig især over, at Kommissionen har forpligtet sig til
tidligt at indlede et tæt samarbejde med Parlamentet om lovgivningsinitiativer, der
udspringer af borgerinitiativer.

Takket være dette kan vi i Parlamentet komme tættere på vores borgere, hvilket vil styrke
demokratiet. For at vi skal kunne arbejde effektivt i EU-borgernes interesse, skal
Kommissionen ikke desto mindre give parlamentsmedlemmer observatørstatus på alle
internationale konferencer og om muligt i endnu højere grad lette vores tilstedeværelse på
andre vigtige møder samt informere Parlamentet om sine holdninger under
forhandlingsproceduren på sådanne møder og konferencer.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for Rangel-betænkningen
A7-0279/2010. Jeg er imidlertid stærkt uenig i ordførerens henvisning til, at
"Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt, idet den giver borgerne i Unionen
styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen, hovedsagelig gennem Parlamentet".

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Denne nye rammeaftale om forbindelserne
med Kommissionen kan potentielt konsolidere Lissabontraktatens resultater, og dette kan
udgøre et vigtigt gennembrud. Ændringsforslagene om bedre lovgivningsprocedurer og
styrkelse af den parlamentariske kontrol er særdeles vigtige. Jeg er enig i alle de
ændringsforslag, der bidrager til at forbedre informationsudvekslingen og fremme
effektiviteten af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen. Det er
vigtigt at sikre, at dette institutionelle partnerskab er omfattet af så få administrative
hindringer som muligt. Den nye rammeaftale om forbindelserne med Kommissionen
regulerer det "særlige partnerskab" mellem Parlamentet og Kommissionen. Vi må ikke
glemme, at det vigtigste partnerskab af alle er partnerskabet mellem EU og dets borgere.
EU skal arbejde endnu hårdere for at finde fælles fodfæste med borgerne og bevise sin
betydning for deres liv i dagligdagen.

Ordføreren nævnte med rette, at denne aftale indfører en "ny interinstitutionel balance",
dvs. et sundt kompromis. Der er dog nogle områder, EU ikke kan forhandle om –
grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder. Flere beføjelser betyder større
ansvar. Det er én ting at tale om fælles værdier, men det er noget helt andet at gennemføre
og forsvare disse værdier. Medmindre det sker, vil de forskellige grene af EU's institutionelle
system være ude af stand til at udnytte deres potentiale fuldt ud. For at blive en
sammenhængende enhed skal EU have troværdighed.
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– Betænkning af Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Nu hvor revisionen af rammeaftalen om forbindelserne
mellem Parlamentet og Kommissionen er blevet vedtaget, er en efterfølgende tilpasning
af Parlamentets forretningsorden til førnævnte rammeaftale et naturligt skridt. Jeg stemmer
derfor for denne betænkning.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i ændringerne af Parlamentets
forretningsorden med hensyn til at tilpasse den til den reviderede rammeaftale om
forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen. I lyset af Kommissionens åbenhed
med hensyn til at give parlamentsmedlemmerne flere oplysninger, er der enighed om, at
parlamentsmedlemmerne er forpligtede til at overholde Parlamentets regler om behandling
af fortrolige oplysninger. Kommissionens åbenhed med hensyn til at stille flere oplysninger
til parlamentsmedlemmernes rådighed kræver, at formanden og ordføreren for det
kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg i fællesskab træffer passende
foranstaltninger til at sikre, at Parlamentet – om nødvendigt fortroligt – gives en rettidig,
regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forhandlingerne og ved indgåelse
af internationale aftaler, herunder om udkastene til forhandlingsdirektiver og
forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen
er blevet ændret væsentligt efter Lissabontraktatens vedtagelse, idet Parlamentet har fået
mere omfattende beføjelser inden for flere områder, navnlig i den almindelige
lovgivningsprocedure og i budgetanliggender, og har fået styrket sin rolle i EU's politik
udadtil. Disse ændringer betyder, at den europæiske offentlighed nu spiller en ny rolle i
beslutningstagningen på EU-plan. Det er derfor nødvendigt og passende at tilpasse
forretningsordenen til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet
og Kommissionen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Tilpasningen af Europa-Parlamentets
forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem
Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er en naturlig følge af revisionen af
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen,
idet den gør det muligt omgående at få vedtaget rammeaftalen, så den kan blive gennemført
som påkrævet, hvilket dermed sikres. De to betænkningers fælles baggrund og
overensstemmelse berettiger ligeledes min støtte til sidstnævnte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) I Rangel-betænkningen påpeges de
for Europa-Parlamentet vigtigste punkter i den reviderede rammeaftale.

Hvad angår "lovgivningsprocedure og planlægning: gensidigt samarbejde", sikrer den en
bedre inddragelse af Parlamentet, revision af alle de uafklarede forslag i begyndelsen af en
ny Kommissions mandatperiode under behørig hensyntagen til de synspunkter, som
Parlamentet har givet udtryk for, og Kommissionens løfte om at aflægge rapport om den
konkrete opfølgning af en hvilken som helst anmodning om et lovgivningsinitiativ i
henhold til TEUF-traktatens artikel 225.

Hvad angår "parlamentarisk kontrol", indeholder den de nye bestemmelser for
Kommissionens deltagelse i valgkampagner, Kommissionens forpligtelse til at indhente
udtalelse fra Parlamentet, når den agter at revidere adfærdskodeksen, og forpligtelsen for
de kandidater, der er nomineret til stillingerne som administrerende direktører, til at deltage
i høringer i de kompetente parlamentsudvalg.
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Den indeholder endvidere oplysningsforpligtelserne og kravet om, at Kommissionen er
til stede i Parlamentet.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for Rangel-betænkningen
A7-0278/2010. Jeg er imidlertid stærkt uenig i ordførerens henvisning til, at
"Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt, idet den giver borgerne i Unionen
styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen, hovedsagelig gennem Parlamentet".

– Betænkninger af Paulo Rangel (A7-0279/2010), (A7-0278/2010)

Bairbre de Brún og Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for
Rangel-betænkningerne A7-0278/2010 og A7-0279/2010. Jeg er imidlertid stærkt uenig
i ordførerens henvisning til, at "Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt,
idet den giver borgerne i Unionen styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen,
hovedsagelig gennem Parlamentet".

Joe Higgins (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg afholdt mig fra at stemme om
Rangel-betænkningerne A7-0278/2010 og A7-0279/2010. Selv om jeg støtter mange af
de foranstaltninger, der nævnes i betænkningerne, f.eks. Parlamentets mere betydningsfulde
rolle i forbindelse med udarbejdelsen af adfærdskodeksen for medlemmer af Kommissionen
og Parlamentets styrkede rolle i internationale forhandlinger, er jeg stærkt uenig i
ordførerens henvisning til, at "Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt,
idet den giver borgerne i Unionen styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen,
hovedsagelig gennem Parlamentet".

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for Rangel-betænkningerne
A7-0278/2010 og A7-0279/2010. Jeg er imidlertid stærkt uenig i ordførerens henvisning
til, at Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt, idet den giver borgerne i
Unionen styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen, hovedsagelig gennem
Parlamentet.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Hr. Rangel foreslår en række meget vigtige
ændringer af Europa-Parlamentets forretningsorden. Det er muligt, at de problemer, vi
drøfter, vil blive løst hurtigere som et direkte resultat af disse tilpasninger af
Europa-Parlamentets forretningsorden. Jeg så især gerne, at Europa-Parlamentets
beslutninger og henstillinger blev gennemført i EU-medlemsstaterne. Først når vi har fået
orden på tingene internt, vil EU's henstillinger over for tredjelande få større vægt.
Henstillingerne i Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2004 om ikkestatsborgeres
situation i Letland er f.eks. endnu ikke blevet gennemført. Jeg håber, at Europa-Parlamentets
reviderede forretningsorden vil hjælpe EU-institutionerne med at danne sig et klart billede
af de overtrædelser af de grundlæggende menneskerettigheder, der finder sted i Letland.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Gennem denne aftale har Parlamentet "forbedret"
og styrket sig selv, og demokratiseringen af EU er blevet skærpet. Vedtagelsen af denne
betænkning er et kraftigt signal, der viser viljen til at konsolidere princippet om
magtadskillelse. Rammeaftalen er af stor betydning, da den definerer forbindelserne mellem
Parlamentet og Kommissionen på et tidspunkt, hvor Parlamentet har fået flere beføjelser,
navnlig i lovgivningsprocessen, og nu står på lige fod med Rådet. Der var bestemt brug for
yderligere lovgivning rettet mod at specificere og definere flere områder bedre, uanset
tillægstraktaterne og gennemførelsestraktaterne og -protokollerne. Jeg glæder mig især
over, at rammeaftalen klarlægger punkterne vedrørende begge institutioners politiske
ansvar, informationsudveksling, eksterne forbindelser, udvidelse og internationale aftaler,
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gennemførelse af budgettet, Kommissionens politiske og lovgivningsmæssige program
og EU's flerårige program, Kommissionens lovgivningsmæssige kompetence og udøvelsen
af dens specifikke beføjelser, overvågning af gennemførelsen af EU-lovgivningen og
Kommissionens deltagelse i Parlamentets arbejde.

Betænkning: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne forordning. Den indeholder
tekniske, finansielle og administrative detaljer og gør rede for de interinstitutionelle
forbindelser for denne europæiske tjeneste og dens strukturer. Det har altid været, og det
er stadig vores ønske, at EU optræder som en magtfuld, anerkendt aktør i
udenrigspolitikken. For at det kan ske, er det nødvendigt at have europæiske regler og
bestemmelser, der er på højde med opgaven.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Da Tjenesten for EU's Optræden Udadtil blev oprettet,
var det nødvendigt at ændre finansforordningen for at forbedre kontrollen med og
opfølgningen på EU-Udenrigstjenestens gennemførelse.

Gräßle-Rivellini-betænkningen øger det budgetmæssige og finansielle ansvar, forbedrer
gennemsigtigheden og fremmer EU-Udenrigstjenestens effektivitet. De foreslåede
forbedringer vil være med til at skabe den kultur af finansiel integritet, som er nødvendig
for at fremme tilliden til, at EU-Udenrigstjenesten kan fungere ordentligt.

Jeg er også glad for den del af betænkningen, hvor det kræves, at Parlamentet får stærke
kontrolbeføjelser. Jeg er derfor enig med ordførerne i, at Parlamentet fuldt ud skal kunne
udøve sine dechargebeføjelser, og at delegationscheferne skal forelægge deres rapporter
om budgettets gennemførelse for Budgetkontroludvalget.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for hovedparten af de foranstaltninger,
der foreslås i denne betænkning, hvis formål er at give Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
en kultur af finansiel integritet, som er nødvendig for tilliden til en problemfri og ubestridelig
fremtidig funktion af EU-Udenrigstjenesten. Personalets forskellige baggrund vil betyde,
at EU-Udenrigstjenesten bliver en smeltedigel af forskellige virksomhedskulturer, og den
vil gradvist skulle skabe sin egen kultur. Når denne nye tjenestes strukturer fastlægges, er
det vigtigt at klarlægge de finansielle regler og sørge for maksimale
sikkerhedsforanstaltninger helt fra begyndelsen, således at finansiel redelighed bliver en
integrerende del af EU-Udenrigstjenestens kultur. Jeg vil også gerne understrege, at
Parlamentet hvert år, for at den demokratiske kontrol kan sikres og de europæiske borgeres
tillid styrkes, skal have forelagt en revisionserklæring vedrørende den interne forvaltning
og de interne kontrolsystemer i EU's delegationer.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er nu
godt på vej til at blive en operationel diplomatisk tjeneste. Parlamentet fik gennemført, at
60 % af personalet skal komme fra andre europæiske institutioner, hvilket vil sikre en vis
grad af uafhængighed af medlemsstaterne. Princippet med geografisk balance blev indført,
således at det er sikret, at et passende og betydeligt antal af statsborgere fra alle
medlemsstater er repræsenteret.

Denne afstemning har styrket Parlamentets rolle, idet EU's delegationschefer i "strategisk
vigtige" regioner skal høres af Parlamentets Udenrigsudvalg. Parlamentet får desuden ret
til at undersøge, hvordan EU-Udenrigstjenestens budget bruges, og dens personale skal
uddannes specielt i budgetforvaltning.
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Philippe de Villiers (EFD),    skriftlig. – (FR) Parlamentet er blevet bedt om at afgive en
udtalelse om forslaget til forordning omhandlet i betænkningen af Ingeborg Gräßle og
Crescenzio Rivellini vedrørende udarbejdelsen af et almindeligt EU-budget for Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil.

Det er umuligt at støtte oprettelsen af et fremtidigt europæisk diplomati, der skal være
under Kommissionens administrative, budgetmæssige og politiske kontrol. Frankrig, der
kan rose sig af at have det ældste diplomati i verden, skal endnu en gang overdrage
diplomatiske rettigheder til et EU, hvis borgere er fuldstændig ligeglade med de holdninger,
der vedtages.

Denne diplomatiske tjeneste, som Kommissionen så brændende ønsker, er et totalt brud
med den nationale arv. EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd kan ikke modtage instrukser
fra medlemsstaterne og skal arbejde for den såkaldte større almene interesse i EU, som kun
er noget, som eurokraterne selv kan forholde sig til.

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) Jeg har altid været imod oprettelsen af Tjenesten for
EU' Optræden Udadtil, og der er intet, der ville have kunnet ændre min mening om den.
Men jeg er klar over de forsikringer, der blev givet, da EU gennemførte sin
overtalelseskampagne til støtte for EU-Udenrigstjenesten.

Vi fik at vide, at EU-Udenrigstjenesten ville være budgetneutral. Men hvor står vi nu?
Budgetneutralitet er blot endnu et EU-løfte, der blæser i vinden. Vi har nu overskredet det
planlagte budget med 34 mio. EUR på grund af krav om endnu mere personale og andre
omkostninger i forbindelse med oprettelsen, og EU-Udenrigstjenesten er ikke engang
operationel endnu.

EU-Udenrigstjenesten er endnu et eksempel på spild af skatteborgernes penge til en tjeneste,
som mine vælgere ikke ønsker, men som er blevet dem påtvunget af bureaukrater, der hele
tiden forsøger at fratage de nationale regeringer flere og flere beføjelser og overflytte dem
til EU. Et sådant bureaukrati er uacceptabelt, og det skal beskæres, ikke øges, i krisetider
som disse.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med forslaget til forordning er at ændre
finansforordningen vedrørende Fællesskabernes almindelige budget, efter at Tjenesten for
EU' Optræden Udadtil er blevet en institution som følge af medlemsstaternes vedtagelse
af Lissabontraktaten. Denne nye tjeneste mangler en budgetramme, og der er derfor brug
for denne ændring. Tjenesten for EU' Optræden Udadtil skal behandles som institution,
og det betyder, at tjenesten får budgetautonomi, og at den får beføjelser til at håndtere sine
egne administrative udgifter, men underlagt decharge fra Parlamentet.

Jeg håber, at EU-Udenrigstjenesten vil udføre sit arbejde kompetent og effektivt, og at den
vil være et supplement og ikke en konkurrent til medlemsstaternes diplomatiske
repræsentationer. Kommissionen har i den forbindelse udtalt, at den ønsker at sikre, at
EU-Udenrigstjenesten kan udføre sine fælles eksterne opgaver, uden at det fører til en
svækkelse af sund finansiel forvaltning, ansvarlighed og beskyttelsen af EU's finansielle
interesser. Jeg håber, at det kan lykkes.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil være
EU's fremtidige talerør på det udenrigspolitiske område. I denne tjeneste vil vores forskellige
holdninger blive forenet og udtrykt med én fælles stærk stemme, og det er vigtigt, at vi
støtter den. For at EU-Udenrigstjenesten kan fungere effektivt, er det nødvendigt med en
effektiv finanskontrol. Kun hvis EU-Udenrigstjenesten er en del af Kommissionen, kan
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man sikre den bedst mulige kontrol. Hvis der foretages en klar fordeling af rettigheder og
pligter, kan tjenesten fungere gnidningsløst. Jeg støtter fru Gräßles og hr. Rivellinis
vellykkede betænkning, og jeg har naturligvis stemt for dette konstruktive bidrag fra
Parlamentet.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Gräßles og hr. Rivellinis
betænkning om udarbejdelse af en finansforordning vedrørende Fællesskabernes almindelige
budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, fordi jeg mener, at det er vigtigt
at fremme den finansielle integritet for at sikre, at de europæiske institutioner forvaltes
ordentligt og gennemsigtigt. Oprettelsen af denne nye diplomatiske tjeneste som foreskrevet
i Lissabontraktaten er et stort skridt for EU, som endelig kan drage fordel af ét enkelt
diplomatisk organ, som har til opgave at sørge for, at EU's arbejde udadtil bliver mere
sammenhængende, sikkert og effektivt. Det er desuden vigtigt at understrege, at Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil skal forvalte sit eget administrative budget og også skal være
ansvarlig for de dele af driftsbudgettet, som henhører under tjenestens mandat.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil, som blev
oprettet efter vedtagelsen af Lissabontraktaten, har brug for et budget for at kunne udføre
sit arbejde og gennemføre de målsætninger, der er fastlagt i traktaten. Det er derfor
nødvendigt at ændre visse bestemmelser i den relevante finansforordning med det formål
at tage højde for de ændringer, der er blevet indført med Lissabontraktaten.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte imod Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning, fordi oprettelsen af den tjeneste, som man ønsker at
finansiere, udgør endnu et skridt i retning af en militarisering af EU's udenrigspolitik.
Udover at være modstander af denne militaristiske filosofi for udenrigspolitikken, er min
grund til at stemme imod, at man under hele forløbet med oprettelsen af Tjenesten for
EU's Optræden Udadtil ikke har taget hensyn til de mest grundlæggende principper om
gennemsigtighed og demokrati. Tilrettelæggelsen og finansieringen af denne tjeneste
omfatter ikke den nødvendige strenge kontrol med personalet og finansieringen fra
Parlamentets side, og det betyder, at EU-Udenrigstjenesten i foruroligende grad mangler
demokrati og gennemsigtighed. Det kan derfor ikke overraske, at den foreslåede struktur
for EU-Udenrigstjenesten betyder, at Parlamentet kommer til at spille en sekundær, irrelevant
rolle, hvad angår EU's udenrigspolitik, og det afviser jeg og min gruppe helt og aldeles. Jeg
stemte derfor imod betænkningen. Jeg kan ikke være for det foreslåede budget for en sådan
tjeneste med militaristiske tendenser.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Ud over de dobbeltstrukturer, der vil blive skabt
med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil personaleudgifterne også stige voldsomt på
den ødsle og bureaukratiske måde, som er typisk for EU. Ud af de 1 643 stillinger, som
EU-Udenrigstjenesten begynder med den 1. december, er der, tro det eller ej, 50
generaldirektørstillinger, og i den første fase vil der knap være mere end 30 ansatte under
en generaldirektør. Når den endelige struktur er færdig, vil der ikke engang være 80. De
førnævnte generaldirektører vil i gennemsnit tjene 17 000 EUR om måneden. Under disse
generaldirektører vil der være 224 direktører og 235 enhedschefer. Derudover venter vi
stadig på, at der fastlægges specifikke opgaver og målsætninger for EU-Udenrigstjenestens
personale. Vi ønsker, at EU får en stærk stemme i verden, men dertil har vi helt sikkert ikke
brug for et oppustet administrativt apparatur, som kommer til at koste de europæiske
borgere milliarder, fordi vi får en dobbeltstruktur og et personale, som nyder godt af en
meget lukrativ indtægtskilde. Derfor stemte jeg imod betænkningen.
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Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) I forhandlingerne med repræsentanter for
Det Europæiske Råd og Kommissionen lykkedes det forhandlere fra Parlamentet og især
fra Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa, at sikre, at budgettet
for EU's nye diplomatiske tjeneste bruges mere gennemsigtigt. Parlamentet skal hvert år
meddele decharge, og Kommissionen skal regelmæssigt give medlemmerne af Parlamentet
detaljerede oplysninger om tjenestens udgifter. Jeg stemte for denne betænkning, fordi det
understreges, at der, når der ansættes statsborgere fra EU's medlemsstater, skal sikres større
geografisk dækning og ordentlig og meningsfyldt repræsentation for borgerne i alle
medlemsstater.

Jeg er enig med ordføreren i, at vi skal forsøge at sikre, at de ansatte udvælges i henhold til
deres kvalifikationer, og at man også skal se på balancen mellem kønnene. Det er vigtigt,
at Tjenesten for EU' Optræden Udadtil, som skal starte den 1. december, hurtigt bliver
funktionsdygtig, og at tjenesten først og fremmest repræsenterer EU's interesser og, hvor
det måtte være nødvendigt, også de nationale interesser.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Tjenesten for EU' Optræden Udadtil skal forvalte
sit eget administrative budget og være ansvarlig for det. For det er vigtigt, når den nye
tjeneste oprettes, og især når man udarbejder de finansielle regler for den, at fastlægge de
nødvendige økonomiske sikkerhedsforanstaltninger lige fra begyndelsen.

Derfor er det i forbindelse med tjenestens finansielle redelighed vigtigt at sikre, at der er et
problemfrit samspil mellem de forskellige tjenestegrene, der har ansvaret for at føre tilsyn
med finansielle spørgsmål, især i EU's delegationer. Ved at styrke disse
sikkerhedsforanstaltninger håber vi at øge de europæiske borgeres tillid til de europæiske
institutioner. De strukturelle forbedringer, der er indeholdt i dette forslag, sigter derfor
mod at indføre den finansielle integritet, der er nødvendig for tilliden til
EU-Udenrigstjenestens gnidningsløse og ubestridelige funktion.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Det har ikke været uden problemer,
men takket være Parlamentets bestræbelser har Tjenesten for EU' Optræden Udadtil nu
mulighed for at blive drivkraften for en mere effektiv og mere legitim udenrigspolitik i EU.
Vi er glade for, at spørgsmål, der er vigtige for de grønne – som f.eks. balance mellem
kønnene og fælles uddannelse for at skabe en "korpsånd" – i vid udstrækning er blevet
indbefattet, og at Parlamentet får større demokratisk kontrol med den måde,
EU-Udenrigstjenesten fungerer på, især gennem indførelsen af separate budgetposter for
EU's største oversøiske operationer. Det lykkedes også Parlamentet at sikre
fællesskabsmetoden og takket være pres fra de grønne ligeledes prioriteterne på
udviklingsområdet.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) For at de europæiske interesser kan
repræsenteres mere effektivt på den internationale scene, skal udenrigspolitikken først
drøftes og dernæst kommunikeres til verden udenfor med én stemme. Med Tjenesten for
EU' Optræden Udadtil gøres der nu et forsøg på at få bragt EU's udenrigspolitiske
instrumenter ind i en sammenhængende ramme – de allerede foreliggende ressourcer
samles og suppleres af nye ressourcer. I lyset af at det drejer sig om nye strukturer, er det
nødvendigt at vedtage ambitiøse bestemmelser vedrørende gennemsigtighed og
budgetmæssig og finansiel ansvarlighed. Da Parlamentets budgetbeføjelser også omfatter
EU-Udenrigstjenesten, skal tjenesten integreres i Kommissionens struktur. Ellers vil det
være umuligt at meddele decharge i overensstemmelse med traktaterne. De årlige
aktivitetsberetninger skal ligeledes forelægges budgetmyndighederne.
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Betænkning: Bernhard Rapkay (A7-0288/010)

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Ligesom mine kolleger mener jeg, at
EU-Udenrigstjenesten skal være uafhængig under vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber. Jeg er enig i de bestemmelser, der fastsætter, at EU-tjenestemænd
og midlertidigt ansatte, der kommer fra medlemsstaterne og de diplomatiske tjenester,
skal have samme rettigheder og skal kunne søge nye stillinger. Jeg håber, at man vil foretage
besættelsen af stillingerne på et så bredt geografisk grundlag som muligt, og når jeg siger
det, tænker jeg på de nye medlemsstater.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Tjenesten for EU' Optræden Udadtil er et vigtigt
instrument for et EU, der er mere åbent over for verden, og som kan etablere udbytterige
kontakter til mange forskellige regioner og lande. For at denne tjeneste kan fungere, er det
vigtigt, at tjenestemændene får defineret deres rolle og status, og det gælder ligeledes for
det midlertidige personale fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester, som også har en
rolle at spille. Denne ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne er derfor fuldt ud berettiget.
Jeg håber, at tjenesten vil arbejde i samspil med de nationale diplomatiske tjenester og være
en positiv faktor for en forbedret indsats. Jeg håber, at man, når det gælder
hovedprioriteterne for den europæiske politik, vil tage hensyn til de eksterne aspekter, og
at tjenesten i sit arbejde ikke ignorerer de europæiske sprogs afgørende rolle for den
universelle kommunikation og heller ikke de globale europæiske sprog, som er bedst
egnede til at etablere en direkte kommunikation med store dele af verden.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Tjenesten for EU' Optræden Udadtil er nu
en integrerende del af den europæiske administration. Den er åben, effektiv og uafhængig
i henhold til artikel 298 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU). I
forbindelse med ændringen af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne vil jeg gerne understrege, at
der gives samme vilkår for EU-tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra de diplomatiske
tjenester i medlemsstaterne, især når det drejer sig om adgang til at få tildelt alle opgaver
på lige vilkår og om at fremme lige muligheder for det underrepræsenterede køn.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg afholdt mig fra at stemme i den endelige
afstemning om Rapkay-betænkningen den 20. oktober 2010. Jeg støtter helt oprettelsen
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og værdsætter den indsats, der er gjort af Elmar
Brok og andre medlemmer, som har haft held til at få indført balance i det forslag, som
først blev fremlagt af den højtstående repræsentant. Det var min hensigt at henlede
opmærksomheden på, at det ændringsforslag om geografisk repræsentation, som
Udenrigsudvalget og Budgetudvalget støttede, ikke blev vedtaget i Retsudvalget. Der er
derfor tvivl om, om den endelige udgave af betænkningen kan give Parlamentet et
retsgrundlag, for så vidt angår den geografiske balance.

Andrey Kovatchev (PPE),    skriftlig. – (BG) Jeg ønsker fru Ashton og den nye
EU-Udenrigstjeneste, som, håber vi, vil kunne gøre endnu en europæisk drøm til virkelighed,
held og lykke, og jeg håber, at Europa vil fremstå i verden med én stærk og autoritativ
stemme. Det er, hvad en meget stor del af Parlamentet ønsker. Fru Ashton kan være sikker
på vores opbakning.

Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg afholdt mig fra at stemme om ændringen af vedtægten
for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Jeg mener, at det er godt for den nye
institution, at der fastsættes vejledende mål for geografisk balance. Vi har brug for en
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velkvalificeret diplomatisk tjeneste med ansatte fra alle medlemsstater, således at de kan
øge EU's repræsentation i verden.

Jeg er sikker på, at tjenesten bliver en succes, hvis den kan drage fordel af alle
medlemsstaternes erfaringer. Jeg ved, at antallet af medlemsstater er blevet mere en firdoblet
siden begyndelsen af den europæiske integrationsproces. Det er forståeligt, at de senest
tilkomne medlemsstater er bagud på dette stadium, når det gælder lige repræsentation.
Men det er nødvendigt med beslutsomhed og klart definerede lovgivningstekster for at
rette op på denne situation.

Jeg tror, at den højtstående repræsentant, som hun gentagne gange har givet udtryk for,
ønsker og er fast besluttet på at arbejde for en passende geografisk repræsentation i den
nye tjeneste, således at hun kan blive den højtstående repræsentant for hele EU. Vi vil nøje
følge tjenestens arbejde.

Edvard Kožušník (ECR),    skriftlig. – (CS) Jeg er glad for, at det lykkedes os at få indarbejdet
nogle sikkerhedsforanstaltninger i betænkningen i form af ændringsforlag, som vil sikre,
at tjenestemænd fra visse medlemsstater ikke bliver favoriseret i forhold til tjenestemænd
fra andre medlemsstater, når stillingerne skal besættes i Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil. EU's udenrigspolitik er jo kun ét bestemt område, og derfor skal man ud over at
tage hensyn til kvalifikationer og bred geografisk repræsentativitet også anvende et princip,
hvorved embedsmænd fra alle medlemsstater bliver repræsenteret på passende vis i
personalet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Jeg mener derfor, at det er meget
vigtigt, at Parlamentet har foreslået at stryge de bestemmelser, der gjorde det muligt at
overføre tjenestemænd fra Rådet og Kommissionen til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
uden forudgående stillingsopslag.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil fungerer i
samarbejde med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og består af tjenestemænd fra
de relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt af
personale fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester. EU-Udenrigstjenesten bør derfor,
når det drejer sig om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, betragtes som en EU-institution.
Ud fra det synspunkt skal EU-tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes
diplomatiske tjenester have samme rettigheder og pligter og behandles på samme måde,
især hvad angår adgangen til alle stillinger på lige vilkår. Derfor er det ændringsforslag, der
er indeholdt i beslutningsforslaget, nødvendigt.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Jeg støttede denne betænkning, som blev vedtaget
efter meget grundige drøftelser, især hvad angår besættelsen af stillingerne i Tjenesten for
EU's Optræden Udadtil. Princippet om geografisk balance var det vigtigste punkt i disse
drøftelser. Dette princip blev i sidste ende sammen med princippet om institutionel balance
og balance mellem kønnene medtaget i betænkningen i en ret så udvandet form.

De nye medlemsstater er utvivlsomt ikke fuldstændig tilfredse, men det er ikke desto mindre
godt, at man er nået frem til et kompromis, og vi håber, at dette vil blive revideret i
fremtiden, så det bliver endnu mere retfærdigt. I den forbindelse skal vi gøre alt, hvad vi
kan, for at sikre, at de diplomater, som medlemsstaterne udpeger, har samme høje
kvalifikationer. Men vi bør glæde os over, at vi har taget et vigtigt skridt i retning af en
fælles og effektiv udenrigsrepræsentation for EU, da dette i lyset af de aktuelle og fremtidige
udfordringer er et af de vigtigste aspekter af EU's politik.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi har med stort flertal vedtaget en
kompromispakke, der afspejler de grønnes holdning, og som vores gruppe har ydet et
betydeligt bidrag til.

György Schöpflin (PPE),    skriftlig. – (EN) Vi, der kommer fra de nye medlemsstater, er
skuffede over, at der ikke er vedtaget retligt bindende bestemmelser om geografisk balance
vedrørende Tjenesten for EU's Optræden. Det er rigtigt, at der er blevet fremsat flere politiske
erklæringer med løfter om, at der vil blive taget hensyn til de nye medlemsstaters interesser.
Men uanset hvor positivt et politisk løfte er, er det beklageligt, at vi ikke har en retlig
bestemmelse. Uden en retlig bestemmelse er det svært at se, hvordan vælgerne i de nye
medlemsstater kan føle, at denne tjeneste også er deres. Derfor har visse af os problemer
med at give vores fulde støtte til Rapkay-betænkningen.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi står ved afslutningen af et ret så
stormfuldt arbejde vedrørende tilrettelæggelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,
som vi skal stemme om i dag. Vi har talt meget om en holdbar udvikling i forbindelse med
køn og geografi, og vi har talt meget om gennemsigtighed i ansættelserne baseret på forud
fastlagte regler og bestemmelser, men det vigtigste spørgsmål er, hvor god og effektiv
EU-Udenrigstjenesten vil være, og det er derfor, at det er så vigtigt at bruge
kvalifikationskriterier i forbindelse med ansættelse af personalet. Jeg vil gerne understrege,
at det skal være et krav, ja, at det er en nødvendighed, at der ansættes folk fra de af
Kommissionens direktorater, der er relevante på de forskellige fagområder, og det gælder
også Rådets og Parlamentets personale.

Det, der er vigtigt, er ikke, at de europæiske institutioner er repræsenteret, men derimod
at de ansatte har de rigtige kvalifikationer på forskellige områder af EU's aktiviteter som
f.eks. komplicerede aspekter inden for energi, handel, landbrug og andre spørgsmål, for
ikke at tale om menneskerettigheder eller terrorisme. Det, der bekymrer mig, er, at de fleste
af de ansatte i EU-Udenrigstjenesten vil have generelle diplomatiske færdigheder, men ikke
være velunderrettede om de komplekse saglige spørgsmål, som de vil skulle håndtere.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (PL) Det er ikke løsningen
at afholde sig fra at stemme. De fraværende har altid uret. Jeg mener, at beslutningsforslaget
som helhed indeholder mange flere gode foranstaltninger end mindre gode. Vi har brug
for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Tjenesten bør begynde sit arbejde så hurtigt som
muligt for at øge Europas betydning i verden.

I det beslutningsforslag, som er vedtaget, hedder det, at alle medlemsstaterne skal være
repræsenteret i tjenesten. Vi skal nu sørge for, at det sker. Det skaber tillid til processen
med oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Man skal huske på, at EU blev
opbygget på gensidig tillid, og at Polen har nydt stor gavn af dette. Jeg vil holde et vågent
øje med udviklingen.

Rafał Trzaskowski (PPE),    skriftlig. – (PL) For blot et år siden blev begrebet geografisk
balance mødt med stor modstand i drøftelserne om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil,
selv i Parlamentet. I dag er ingen i tvivl om, at det er et problem, og at det skal løses. Det er
en succes, at næsten alle de vigtigste dokumenter om EU-Udenrigstjenesten indeholder
tilsagn om at tage skridt til at sikre, at alle medlemsstater i EU deltager på lige fod i denne
nye EU-Udenrigstjeneste. Den revision, der skal finde sted i 2013, vil vise, om disse skridt
er taget.
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Traian Ungureanu (PPE),    skriftlig. – (EN) Resultatet af afstemningen om
Rapkay-betænkningen viser, at et stort antal af medlemmerne fra de nye medlemsstater
undlod at stemme eller stemte imod. Jeg var en af dem, der undlod at stemme. Det, der
først og fremmest bekymrede mig, var mangelen på ambition i formuleringen af princippet
om geografisk balance i forbindelse med ansættelsespolitikken og personalet for den
fremtidige Tjeneste for EU's Optræden Udadtil. Betænkningen indeholder intet retligt
bindende tilsagn om geografisk balance i EU-Udenrigstjenesten, og vi har således kun
politiske løfter fra EU's vigtigste beslutningstagere på det udenrigspolitiske område. Derfor
føler de fleste nye medlemsstater sig ikke sikre på, at man rent faktisk vil anvende princippet
om geografisk balance i den fremtidige EU-Udenrigstjeneste på behørig vis. Det er
beklageligt, at ordføreren valgte en så minimalistisk linje, men det giver anledning til endnu
større bekymring, at Rådet tøvede med udtrykkeligt at acceptere et bindende tilsagn. Jeg
vil opfordre Rådet og Kommissionen til omhyggeligt at undersøge resultatet af afstemningen
om denne betænkning og efterleve deres løfter om at respektere princippet om geografisk
balance i forbindelse med ansættelsen af det fremtidige personale i EU-Udenrigstjenesten.
Det vil være en hovedprioritet for medlemmerne af Parlamentet nøje at holde øje med
udviklingen her i fremtiden.

Betænkning: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets
beslutningsforslag, da jeg er enig i, at det er afgørende, at EU kan bruge alle sine eksterne
instrumenter inden for rammerne af en sammenhængende struktur, og at det politiske
formål med denne betænkning er at afsætte budgetmidler i 2010 for at kunne oprette den
første fase af denne struktur.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen, som
omhandler Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, der er oprettet på grundlag af
Lissabontraktaten. Finansielle ydelser og enhver anden form for støtte til denne tjeneste
er uacceptabel, fordi den bruger politiske og militære ressourcer på forkerte aktioner under
EU's udenrigspolitik, og det fører i sidste ende til en yderligere militarisering af EU. Det
betyder samtidig, at Europa fjerner sig fra den uafhængige og fredelige rolle, som vi burde
spille i forsøget på at finde løsninger på internationale problemer. Det betyder også, at
Europa bliver en del af spændingerne og deltager i kontroversielle militære interventioner
i krigszoner.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er blevet nødvendigt at tilpasse
budgetinstrumenterne til den nye realitet i forbindelse med Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil. Men jeg mener, at bestræbelserne på af sikre tilstrækkelige midler til, at den kan
fungere og arbejde effektivt i overensstemmelse med hensigterne, samtidig med at
omkostningerne kontrolleres effektivt, er fuldt ud berettigede.

De europæiske institutioner og medlemsstaterne skal i den første tid holde særligt øje med
EU-Udenrigstjenesten, således at der kan føres ordentlig kontrol med dens aktiviteter, og
således at man kan få klarlagt de største problemer.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette forslag til ændringsbudget fremlægges
som et resultat af gennemførelsen af Lissabontraktaten for at lette oprettelsen og driften
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Jeg støtter derfor dette initiativ, og det er vigtigt
at sikre, at det gennemføres i overensstemmelse med principperne om effektiv forvaltning
af europæiske ressourcer, samtidig med at man understreger betydningen af, at der er et
godt forhold mellem omkostninger og fordele, og at der skal udvises
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budgettilbageholdenhed på grund af den økonomiske krises indvirkning på de offentlige
finanser.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I overensstemmelse med vores modstand mod
oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har vi stemt mod denne betænkning,
som udgør endnu et skridt i retning af denne tjenestes oprettelse og funktion. Tjenesten
er en central del af Lissabontraktaten og et grundlæggende føderalistisk element i EU, og
den vil omfatte flere end 5 000 ansatte i de 130 fremtidige EU-ambassader i forskellige
lande.

Det er en diplomatisk megastruktur, der uundgåeligt vil betyde, at medlemsstaternes
repræsentanter og interesser også her vil blive overskygget af og underlagt de magters
interesser, som har bestemt EU's kurs. Der er desuden ingen garanti for, at
EU-Udenrigstjenesten ikke vil blive knyttet til militær- og efterretningsstrukturer. Der er
derfor udsigt til en foruroligende militarisering af EU og de internationale forbindelser, og
det vil vi energisk kæmpe imod.

Da EU's budget er meget begrænset, bør man også spørge, hvor pengene til disse udgifter
skal komme fra. Og det sker på et tidspunkt, hvor krisens konsekvenser bliver alvorligere
på grund af den såkaldte stramme økonomiske politik, som presser de nationale budgetter
enormt, samtidig med at man skærer i lønninger og socialsikring og øger skatten på
arbejdsindtægter.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Efter ændringen af personalevedtægten og en ændring
af finansforordningen for at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kan omfattes af disse
dokumenter, er det nu nødvendigt at vedtage et budget for tjenestens virke. Så for at denne
tjeneste kan fungere korrekt og nå de mål, som den blev oprettet for, skal den have et
budget, der kan give den de menneskelige og materielle ressourcer, som er nødvendige,
for at den kan udføre sit arbejde godt.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte imod Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning, fordi oprettelsen af den tjeneste, som man vil finansiere,
repræsenterer endnu et skridt i retning af en militarisering af EU's udenrigspolitik. Udover
at jeg er modstander af denne militaristiske filosofi for udenrigspolitikken, er min grund
til at stemme imod, at man under hele forløbet med oprettelsen af Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil ikke har taget hensyn til de mest grundlæggende principper om
gennemsigtighed og demokrati. Tilrettelæggelsen og finansieringen af denne tjeneste
omfatter ikke den nødvendige strenge kontrol med personalet og finansieringen fra
Parlamentets side, og det betyder, at EU-Udenrigstjenesten i foruroligende grad mangler
demokrati og gennemsigtighed. Det kan derfor ikke overraske, at den foreslåede struktur
for EU-Udenrigstjenesten fører til, at Parlamentet får en sekundær, irrelevant rolle, hvad
angår EU's udenrigspolitik, og det afviser jeg og min gruppe helt og aldeles. Jeg stemte
derfor imod betænkningen. Jeg kan ikke være for det foreslåede budget for en sådan tjeneste
med militaristiske tendenser.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det er helt nødvendigt at overveje, hvilken præcis
form den nyoprettede Tjeneste for EU's Optræden Udadtil skal have. Et system, hvor hver
af de 50 generaldirektører i begyndelsen får et personale på 30 og senere 80 ansatte, betyder
en oppustet og dyr administration.

Det forventes ligeledes, at oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten vil medføre en bølge af
forfremmelser. Der er spørgsmål, som endnu ikke er tilstrækkeligt afklaret. Eventuelle
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konsekvenser for ejendomsudgifterne skal undersøges på forhånd. Andre faktorer er også
blevet ignoreret som f.eks. at tillægge tysk som arbejdssprog den betydning, som er
foreskrevet i traktaterne. Af alle disse grunde mener jeg, at finansieringen af
EU-Udenrigstjenesten i den nuværende form skal forkastes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets beslutning,
da jeg er enig i, at det er afgørende, at EU kan bruge alle sine eksterne instrumenter inden
for rammerne af en sammenhængende struktur, og at det politiske formål med denne
betænkning er at vedtage budgetmidler i 2010 for at kunne oprette den første fase af denne
struktur.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Oprettelsen af Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil kræver en ændring af 2010-budgettet og budgetforslaget for 2011. En
ny sektion X skal oprettes i budgettet, og 2010-budgettet skal ændres, således at der kan
oprettes 100 ekstra stillinger i EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse og en
bevillingsramme til finansiering af yderligere 70 kontraktansatte. Hovedparten af de
nødvendige midler vil ganske enkelt blive overført fra Det Europæiske Råds, Rådets og
Kommissionens budgetsektioner. Det er den fremherskende mening i Udenrigsudvalget
(AFET), at den højtstående repræsentant, Baroness Ashton, ikke helt har levet op til de
løfter, hun gav Parlamentet vedrørende oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten.
Udenrigsudvalget mener, at Parlamentet skal høres om prioriteterne for tjenestens personale
(f.eks. når det gælder geografisk balance), og at spørgsmålet om balance mellem kønnene
bedst kan håndteres i forbindelse med ansættelsesproceduren for EU-Udenrigstjenesten.
Set fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliances synspunkt er det faktum, at
Baroness Ashton endnu ikke har overført det personale i Kommissionens DG for Eksterne
Forbindelser, der beskæftiger sig med fredsbevarende foranstaltninger og krisestyring, til
EU-udenrigstjenesten et alvorligt minus især i lyset af, at den højtstående repræsentant har
givet Parlamentet forsikringer om, at denne overførsel ville ske.

Betænkninger: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010), Bernhard
Rapkay (A7-0288/2010), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Vi modsætter os kraftigt oprettelsen af en Tjeneste
for EU's Optræden Udadtil. Udenrigsanliggender og diplomati henhører under
nationalstaten, og derfor har vi stemt imod alle betænkninger om dette spørgsmål.

En fælles udenrigspolitik, der føres udelukkende ud fra EU's interesser, vil nødvendigvis
før eller siden komme i konflikt med en eller flere medlemsstaters grundlæggende interesser.
F.eks. i tilfælde med en konflikt, hvor landene inddrages, men hvor borgerne er imod. Eller
hvis man fører en bestemt politik, som er særlig fjendtlig eller særlig positiv over for en
gruppe af lande, men som er i modstrid med visse diplomatiske tjenesters mangeårige
traditioner eller nogle medlemsstaters vitale interesser.

Men hvad der er endnu værre er, at traktaterne allerede foreskriver, at ligegyldig hvad der
sker, skal alt dette underlægges endnu bredere forpligtelser og bånd, måske af global
karakter, som f.eks. NATO eller FN, eller hvad ved jeg. Det er derfor ikke engang en stærk
og uafhængig diplomatisk tjeneste, som man her foreslår, men det er et instrument til
underkastelse under en ikke-europæisk ledelse.
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Betænkning: László Surján (A7-0281/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) I lyset af at det årlige beløb til finansiel støtte til
kontrol med ledsageforanstaltningerne i banansektoren beløb sig til 75 mio. EUR i 2010,
hvor størstedelen af denne finansielle støtte kom fra en omfordeling af midlerne under
udgiftsområde 4 i budgettet, hvilket beløb sig til 55,8 mio. EUR, og at midlerne under dette
udgiftsområde kun beløber sig til 875 530 EUR i 2011, er vi enige i Parlamentets forslag
om at opfordre Kommissionen til at forelægge et nyt forslag om at anvende
fleksibilitetsinstrumentet, hvad angår det resterende beløb på 74 124 470 EUR. Dette
forslag er berettiget af, at der er behov for finansiel støtte til at kontrollere
ledsageforanstaltningerne i banansektoren, især når man tager i betragtning, at man skal
sikre EU's finansielle støtte til bananleverandørerne i de AVS-lande, der er ramt af
mestbegunstigelsesliberaliseringen i WTO, hvis EU vil bevare sin indflydelse som global
aktør. Det skal også nævnes, at det giver god mening at gennemføre dette forslag i lyset af,
at disse foranstaltninger er omhandlet af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale vedrørende
anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningsforslaget, da
jeg er enig i, at der ikke bør sættes spørgsmålstegn ved EU's finansielle støtte til
bananleverandørerne i de AVS-lande, der er ramt af mestbegunstigelsesliberaliseringen i
WTO, og at den budgetmæssige indsats ikke bør forsinkes. Jeg er derfor enig i
Kommissionens forslag om at ændre forordning (EF, Euratom) nr.1905/2006 med henblik
på at give mulighed for finansiering af ledsageforanstaltninger for bananer i årene
2010-2013 med et samlet budget på 190 mio. EUR, eventuelt med yderligere 10 mio.
EUR, hvis margenerne tillader det.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Banansektoren er en vigtig sektor for nogle
EU-regioner, især de franske oversøiske departementer og territorier, og det er grunden
til, at Parlamentet over for konkurrencen fra latinamerikanske lande, og fordi problemet
er blevet yderligere forværret af de aftaler, der forhandles om, har vedtaget
finansieringsforanstaltninger, der skal hjælpe denne svækkede sektor.

Medlemmerne af Parlamentet ønsker, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb
på 74,12 mio. EUR. Det er et stærkt signal fra Parlamentet til Kommissionen og Rådet,
som kun stillede 18,3 mio. EUR til rådighed. Det giver samtidig Parlamentet lejlighed til
at understrege, at det er på tide at holde op med at tage midler fra budgettet for EU's eksterne
aktioner for at finansiere ledsageforanstaltningerne for bananer. De 190 mio. EUR i bistand,
som man har lovet for årene 2010-2013, skal finansieres med nye midler, og det vil
Parlamentet kræve i forbindelse med de nye finansoverslag.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Kommissionen foreslår at ændre forordning
(EF, Euratom) nr.1905/2006 med henblik på at finansiere ledsageforanstaltninger for
bananer (BAM) i årene 2010-2013 med et samlet budget på 190 mio. EUR. Ifølge den
foreslåede årlige fordeling er beløbet i 2010 75 mio. EUR. Det skal bemærkes, at den
tilgængelige margen under udgiftsområde 4 kun beløber sig til 875 530 EUR. Størstedelen
af denne finansielle bistand i 2010 kommer fra en omfordeling under udgiftsområde 4,
nemlig 55,8 mio. EUR ud af et samlet beløb på 75 mio. EUR, som rammer instrumenter
og aktioner, som EU, og i særdeleshed Parlamentet, anser for at være af stor betydning.
Derudover blev der ikke taget højde for behovet for finansiel bistand til
ledsageforanstaltninger for bananer, da man vedtog den nuværende flerårige finansielle
ramme. Men der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved EU's finansielle støtte til
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bananleverandørerne i de AVS-lande, der er ramt af mestbegunstigelsesliberaliseringen i
WTO, og finansieringsindsatsen bør ikke forsinkes. Jeg er derfor enig i forslaget til
ændringsbudget nr. 3/2010, som foreslået af ordføreren.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I betænkningen fastlægges der de nødvendige
foranstaltninger til finansiel bistand til de AVS-lande, som bliver berørt af liberaliseringen
af bananhandelen mellem EU og 11 latinamerikanske lande, hvorved EU er forpligtiget til
ikke at anvende kvantitative restriktioner eller lignende foranstaltninger for import af
bananer til EU.

Da Geneve-aftalen, som vedrører denne liberalisering, blev undertegnet, lovede EU at give
AVS-landene 200 mio. EUR som kompensation for de konsekvenser, som denne
foranstaltning ville få for deres eksport til EU. Vi kritiserede denne aftale dengang, da den
først og fremmest gavner de amerikanske multinationale selskaber, som dominerer
verdensmarkedet i denne sektor.

Flere AVS-lande og flere bananproducenter i disse lande gav udtryk for deres bekymring
over aftalens konsekvenser, og de mente ikke, at 200 mio. EUR ville modsvare alle
konsekvenserne. Nu er der i betænkningen tale om et samlet beløb på 190 mio. EUR
eventuelt med yderligere 10 mio. EUR, hvis margenerne tillader det. Man blev desuden
ikke ordentligt advaret om konsekvenserne for de bananproducerende lande og regioner
i EU som f.eks. den selvstændige region Madeira. Vi undlod derfor at stemme for denne
betænkning.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) I Parlamentets beslutningsforslag om Rådets
holdning til forslaget til EU's ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen
tildeles der nye midler til finansieringen af ledsageforanstaltninger for bananer for
AVS-landene. Kommissionens forslag, som blev udarbejdet uden inddragelse af nogen af
budgetmyndighedernes parter, indeholder en bevilling på 75 mio. EUR, som skal anbringes
i reserven, indtil ændringen af den relevante forordning er vedtaget. Jeg er nødt til at
understrege, at det ikke er lykkedes Parlamentet og Rådet at nå til enighed i dette spørgsmål.
Parlamentet ville anvende fleksibilitetsinstrumentet, som har vist sig at være fremragende
i lignende situationer, fordi de pågældende midler er klar til at blive brugt, og fordi der er
et retsgrundlag herfor. Men Rådet var af en anden opfattelse på grund af medlemsstaternes
uvilje mod at bruge fleksibilitetsinstrumentet, hvilket ville føre til en stigning i deres bidrag.
Af disse grunde erkendte Budgetudvalget, at det var umuligt at nå til enighed om
2010-budgettet.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har altid haft et stærkt ønske om at hjælpe
udviklingslandene, især AVS-landene. I dette forslag til ændringsbudget drejer det sig
specifikt om bananproducenter i AVS-landene. I dette tilfælde gives den særlige støtte i
forbindelse med liberaliseringen af handelen med bananer mellem EU og 11
latinamerikanske bananproducerende lande. Efter vores opfattelse er en sådan bistand
bedre og mere effektiv end direkte støtte, hvor midlerne gives uden kriterier. Når vi hjælper
banansektoren i disse lande, hjælper vi landene med at udvikle deres økonomier, skabe
arbejdspladser og bekæmpe fattigdom.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Tankegangen er, at man for at kunne overvinde
den økonomiske krise skal afsætte så mange midler som muligt til EU's prioriteter for 2010.
Det blev gjort muligt ved en omfordeling af budgetmidlerne. Da man udarbejdede den
nuværende flerårige finansielle ramme, forudså man ikke en finansiel bistand til
ledsageforanstaltninger for banansektoren.
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For at afbøde handelsliberaliseringen inden for WTO og den deraf følgende reduktion af
mestbegunstigelsestolden fortæller man os, at EU's finansielle bistand til de AVS-lande,
der leverer bananer, nu skal bibeholdes. Især på et tidspunkt hvor EU selv kæmper med en
økonomisk krise, bør en sådan anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet afvises.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig – (EN) På grund af de ændrede
handelsordninger, især liberaliseringen af handelen inden for WTO, har reduktionen af
præferencemargenen for bananeksporterende AVS-lande haft negative konsekvenser.

Kommissionen foreslår derfor at støtte de vigtigste bananeksporterende AVS-lande ved
hjælp af ledsageforanstaltninger for bananer med et budget på 190 mio. EUR over fire år
(2010-2013). Formålet med denne støtte er at hjælpe AVS-bananeksportørerne med at
starte tilpasningsprogrammer. Selv om bananspørgsmålet længe har stået på dagsordenen,
er det stadig problematisk at finansiere ledsageforanstaltninger for bananer.

Kommissionen og Rådet medtog ikke disse foranstaltninger under udgiftsområde 4 i den
flerårlige finansielle ramme for 2007-2013, og Udviklingsudvalget mener ikke, at forslaget
er foreneligt med loftet for udgiftsområde 4 i den flerårlige finansielle ramme, og
Kommissionen opfordres derfor til at ændre forslaget betydeligt eller erstatte det med en
anden tekst.

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget – regnskabsåret 2011

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er glad for det forslag til budget for
2011, som drøftes i dag, da det helt præcist er koncentreret om de fastlagte prioriteter. For
første gang står Parlamentet på lige fod med Rådet i disse spørgsmål. Det er det første
budget efter Lissabontraktaten. Af denne grund og også på grund af den krise, Europa
oplever, er det vigtigt, at forligsproceduren fører til succes. Det er helt afgørende, at EU får
et budget til gennemførelse af de prioriterede områder og de nye beføjelser, som traktaten
medfører. Det er vigtigt, at vi kæmper for vores overbevisninger og for et visionært budget
i disse krisetider. Parlamentets forslag er et udtryk for disse ambitioner. På den anden side
afspejler de tal, Rådet foreslår, de stramme budgetter, der er vedtaget på nationalt niveau
i EU. Men EU skal kunne reagere på politisk ændrede forhold, der skyldes større nye
udfordringer. EU har pligt til at fremlægge et ambitiøst europæisk budget, som kan føre
til økonomisk genopretning. Kun ved at styrke områder som videnskab og innovation og
ved at bidrage til økonomisk vækst og til, at der skabes flere og bedre arbejdspladser, kan
vi gøre Europa til et bedre sted at leve og arbejde.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D),
skriftlig . – (DA) Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, har stemt for
ændringsforslag 700, 701 og 706 til budgettet. Dette har vi gjort, selvom bemærkningerne
indeholder en ordlyd om, at EU skal bevæge sig mod en "low carbon economy". Vi er klar
over, at tilhængere af atomkraft forsøger at bruge denne betegnelse for at skjule, at der er
tale om en økonomi, hvor atomkraft spiller en fremtrædende rolle som energikilde. Vi vil
understrege, at vi synes, at det er en meget dårlig ide at bruge EU-midler på
atomkraftsrelaterede udgifter, og det er med dette forbehold, at vi har stemt for
ændringsforslaget.

Anne E. Jensen (ALDE),    skriftlig . – (DA) I afstemningen om EU’s budget 2011 stemte
Venstre imod en række ændringsforslag om at fjerne penge til eksportrestitutioner.
Udgifterne til eksportrestitutioner er lovbestemte og vil derfor bliver udbetalt, uanset hvilket
beløb der er angivet på budgettet. Hvis udgifterne ikke fremgår af EU’s budget, vil de
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imidlertid skulle udbetales af de enkelte medlemslande. I en tid, hvor de nationale budgetter
skæres, vil det være økonomisk uansvarligt at pålægge medlemsstaterne denne betydelige
ekstraudgift. Venstre glæder sig over den betydelige reduktion, der er foretaget i EU’s
eksportstøtte de seneste år, og vil fortsat arbejde for en ændring af den bagvedliggende
lovgivning, så udfasningen fortsættes. Desuden stemte Venstre imod en formulering, der
forhindrer udbetaling af handyrspræmie til tyre der bruges til tyrefægtning.

Når Venstre stemte imod dette forslag, skyldes det at præmien kun udbetales i Danmark,
Sverige og Slovenien, hvor der som bekendt ikke foregår tyrefægtning. Endelig stemte
Venstre imod at afsætte 300 millioner kroner til en europæisk mælkefond. Mælkepriserne
er steget det seneste år, og Kommissionen har på den baggrund vurderet, at der med de
nuværende regler ikke vil kunne udbetales penge fra en sådan fond.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for det ændringsforslag til budgettet,
som anbringer en del af 2011-budgettet for Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) i
reserven. Jeg er glad for afstemningen i plenarforsamlingen, som med 611 stemmer for,
38 imod og 6, der undlod at stemme, styrker Parlamentets holdning til CEPOL. Parlamentet
vil frigive bevillingerne i reserven, hvis vi modtager tilfredsstillende oplysninger fra agenturet
om opfølgningen af decharge for 2008.

Kravene er klare. Parlamentet skal underrettes om resultatet af OLAF-undersøgelsen, der
skal offentliggøres en liste over medlemmerne af bestyrelsen, der skal fremlægges en endelig
rapport fra en ekstern revisor vedrørende de bevillinger, der er blevet brugt til at betale
private udgifter, og det skal sikres, at der foretages ændringer i bestyrelsen for at undgå en
gentagelse af denne situation i fremtiden. Jeg håber stærkt, at CEPOL vil reagere hurtigt og
bevise, at man er villig til at samarbejde fuldt ud med Parlamentet.

Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE),    skriftlig. – (SV) Et stærkt
og moderne Europa kræver et fremtids- og vækstorienteret budget, samtidig med at den
økonomiske situation maner til eftertanke og tilbageholdenhed. Vi har derfor valgt at holde
os til en budgetrestriktiv linje med fokus på brede investeringer i forskning, udvikling og
innovation, som skaber vækst og arbejdspladser i overensstemmelse med Europa
2020-strategien. Da vi ønsker et økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt Europa,
stemte vi for investeringer i miljø og menneskelig kapital og kontrol med finansmarkederne,
men altid inden for rammerne af de foreliggende midler.

En uforsvarligt stor del af budgettet bruges stadig på EU's landbrugspolitik, og vi kan ikke
løse morgendagens udfordringer med gårsdagens politik. Vi stemte derfor mod den
foreslåede mælkefond på 300 mio. EUR og fremsatte vores eget forslag om at afskaffe
eksportrestitutionerne for landbrugsprodukter samt støtte til tobaksdyrkning. Da alle skal
bære deres del af byrden i disse vanskelige økonomiske tider, stemte vi også for en
nedskæring i EU's administrative udgifter.

Betænkning: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) I lyset af den skrøbelige bedring for euroen og
de svage offentlige finanser i medlemsstaterne kan budgettet, hvis det anvendes klogt, sætte
skub i det økonomiske genopsving, men det er nødvendigt at vide, hvordan man får det
bedste ud af det. Hvad angår borgerne, er det værd at understrege stigningerne i
udgiftsområdet vedrørende konkurrencedygtighed, vækst og beskæftigelse og
udgiftsområdet vedrørende sammenhørighed, vækst og beskæftigelse, selv om der er sket
en nedskæring i bevillingerne til uddannelse og faglig uddannelse. Den Europæiske

77Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-10-2010



Socialfond (ESF) er forhøjet betydeligt, men det er beklageligt, at kun 1,4 % af midlerne er
øremærkede til gennemførelse af socialpolitik, hvor sundhedssektoren ser en nedskæring
på 15,77 mio. EUR i forhold til 2010. På regionaludviklingsområdet er der en stigning på
ca. 3,2 %, hvilket betragtes som afgørende. Med hensyn til landbruget bør man understrege
de store udsving i mejerisektoren, og det viser behovet for at finde en permanent løsning
på dette problem, nemlig ved at oprette en mejerifond. Hvad angår fiskeriet, er der sket en
beklagelig nedskæring i bevillingerne til den fælles fiskeripolitik.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig – (EL) EU's budget for 2011 er udformet
til at underbygge de store virksomheders rentabilitet og monopolernes og de borgerlige
regeringers hensynsløse angreb på arbejdstagernes arbejdsrettigheder og sociale rettigheder.
Budgettet giver endnu flere såkaldte "hot money", subsidier og faciliteter til grupper af
monopoler ud over de ca. fem trillioner, de allerede har fået af de nationale borgerlige
regeringer for at styrke deres position i den ubønhørlige konkurrence mellem imperialister
med det klare formål at genoplive det kapitalistiske system. Den grundlæggende tilgang
er på den ene side at give penge til kapitalen og på den anden side skære kraftigt ned på de
allerede usle bevillinger, der bruges på arbejdstagerne, små handels- og
håndværksvirksomheder, fattige mellemstore landbrug og unge. I stedet giver man endnu
flere penge til EU's imperialistiske intervention og de mekanismer, der bruges til at
undertrykke og forfølge befolkningerne.

Det første budget, som er godkendt af Parlamentet med dets påståede øgede beføjelser i
henhold til Lissabontraktaten, er dets reaktionære karakter værdig. Det viser endnu en
gang, at Parlamentet trofast tjener monopolernes behov og interesser og er dybt fjendtlig
over for arbejdstagernes og græsrøddernes behov. Arbejderbevægelsen og
græsrodsbevægelsen skal optrappe sin kamp, således at arbejdstagerne ikke kommer til at
betale prisen for den kapitalistiske krise.

Liam Aylward, Brian Crowley og Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) I
de seneste år har vi set stigende udsving på de internationale markeder for mejeriprodukter.
De ekstraordinære midler på 300 mio. EUR, der var afsat til mejerisektoren i 2010-budgettet,
gavnede især mejerilandbrugene, som led hårdt på grund af krisen. Vi stemte for en ny
budgetpost, således at der kan oprettes en mejerifond til støtte for innovation, diversificering
og omstrukturering, og således at mejeribrugenes forhandlingskapacitet kan styrkes, for
at der kan gøres noget ved ubalancerne i fødevarekæden. Vi er desuden glade for
betænkningens støtte til skolemælksordningen og Kommissionens forslag om at øge
bevillingerne til denne ordning og til skolefrugtsordningen.

Formålet med den fælles landbrugspolitik er at sikre fødevareforsyningen, beskytte miljøet
og biodiversiteten og sikre, at landmændene har en ordentlig indtægt. I den forbindelse
hilser vi betænkningens udtalelser velkommen vedrørende opfordringen til Kommissionen
om at afsætte en finansiel stødpude i 2011-budgettet for det tilfælde, at udsvingene på
markederne bliver endnu større i 2011, om at begrænse bureaukratiet og forbedre og
klarlægge adgangen til midlerne.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg er enige med de kolleger, der ikke støtter Rådets
foreslåede budgetnedskæringer. Det bedste argument mod disse nedskæringer er situationen
i de medlemsstater, der har foretaget dem på nationalt plan. Her tænker jeg især på
Rumænien. Det pres, der er lagt på forbruget ved at begrænse det, har ikke bragt os ud af
krisen, men har i stedet for skabt et hidtil uset socialt pres. Jeg er enig i stigningen på
300 mio. EUR til mælkefonden. Jeg har indtaget samme holdning til støtte for yderlige
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finansielle midler til dette produkt under hele den europæiske krise. Jeg går stærkt ind for
den europæiske stabiliseringsmekanisme, og jeg er enig i, at der skal sættets tal på de to
nyoprettede budgetposter, og at de ikke må stå tomme, som det nu er tilfældet, således at
dette europæiske interventionsredskab kan blive en realitet og ikke kun en teori. Jeg håber,
at Parlamentets synspunkt vil blive respekteret i forligsproceduren, at vi kan nå til enighed
med Rådet, og at vi i november vil kunne stemme ja til EU's budget for 2011.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    skriftlig. – (CS) Parlamentet har for første gang i sin historie
drøftet forslaget til EU's almindelige budget for 2011 i henhold til de nye regler under
Lissabontraktaten. En række af de ændringer, som Parlamentet har vedtaget i
plenarforsamlingen, viser klart, at den demokratiske kontrol er blevet større, og at EU
fungerer mere demokratisk. I lyset af forbedringen af de demokratiske procedurer og også
på grund af budgettets struktur støtter jeg dette forslag.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets
beslutningsforslag, da jeg er enig i Parlamentets horisontale prioriteter for 2011, når det
gælder ungdom, uddannelse og mobilitet, som inden for de forskellige politikker kræver
tværsektorielle investeringer for at fremme vækst og udvikling i EU. Jeg er enig i de foreslåede
stigninger i midlerne til alle de programmer, der vedrører disse prioriteter, nemlig livslang
læring, mennesker og Erasmus Mundus. Jeg er også enig i, at de unges
beskæftigelsesmobilitet er et væsentligt redskab til at sikre, at der udvikles et
konkurrencedygtigt og dynamisk arbejdsmarked i Europa, og dette område skal derfor
styrkes. Jeg er glad for stigningen i midlerne til Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste, og
jeg støtter derfor kraftigt lanceringen af den forberedende foranstaltning "Dit første
EURES-job", hvis formål det er at hjælpe unge mennesker med at komme ind på
arbejdsmarkedet eller få adgang til kvalificeret arbejde i andre medlemsstater. Det er et
første skridt i retning af et ikke-akademisk program for unges mobilitet.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Dette budget er ikke på højde med det, EU har
brug for for at komme ud af recessionen, genoprette økonomien og leve op til sit
solidaritetsansvar. I den forbindelse beklager jeg, at det forslag, som Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa stillede om at oprette en budgetpost
med "egne indtægter", der skulle finansieres af en skat på finansielle transaktioner, simpelt
hen blev forkastet af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater).
Denne uoverensstemmelse mellem det, højrefløjen siger og gør, er skandaløs, i lyset af at
de i månedsvis har sagt til borgerne og til medierne, at de går ind for en sådan skat. Men
når det drejer sig om at stemme, og når Parlamentet har magt til at få det gennemført,
ønsker disse selvsamme mennesker at se dette forslag begravet. EU udvides og får flere og
flere beføjelser, men dets ressourcer svinder ind. Det er et dårligt signal for et genopsving
i vækst og beskæftigelse i Europa generelt og især for de europæiske borgere.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic
(PPE),    skriftlig.– (SV) Vi ønsker, at prioriteringerne for EU's budget fokuserer mere på
fremtiden, øget konkurrencedygtighed, investeringer i infrastruktur og forskning i stedet
for at understøtte landbrugspolitikken. Vi har i dag holdt fast ved vores prioriteter ved at
stemme for retssikkerhed, øgede bevillinger til forskning og flere penge til
klimaforanstaltninger, men også for nedskæringer i bevillingerne til landbrugsstøtte,
eksportrestitutioner, tobaksdyrkning og mejerifonde. Selv om ikke alle de prioriteter, vi
ønskede, blev medtaget, stemte vi naturligvis for EU-budgettet for 2011.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Vi har lige vedtaget det budget for 2011,
som Parlamentet ønskede. Med denne afstemning bekræftede vi endnu en gang vores
prioriteter over for de fattigste, som vi krævede en pakke på 100 mio. EUR for, men også
over for mælkeproducenterne, for hvem vi ønsker, at mælkefonden fortsætter.

Virksomheder, der er i vanskeligheder, skal også fortsat have hjælp fra Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som bør være permanent, og som bør have sit eget
budget. Endelig ønsker vi, at det europæiske budget får egne indtægter, og at der endelig
indføres en skat på finansielle transaktioner.

Christine De Veyrac (PPE),    skriftlig – (FR) På et tidspunkt hvor medlemslandene, de
lokale myndigheder, skatteborgerne og virksomhederne accepterer økonomiske ofre, kan
EU ikke undlade at udvise samme ansvarlighed. De uforholdsmæssigt store stigninger i
EU's budget, som nogle ønsker, kan ikke accepteres. Det betyder ikke, at tiden er inde til
at skære i strategisk vigtige udgifter som f.eks. den fælles landbrugspolitik, takket være
hvilken vi er uafhængige på fødevareområdet og nyder godt af en eksportkilde (og derfor
indtjening).

På den anden side ville det være et godt tidspunkt til at sætte spørgsmålstegn ved den
undtagelse for at betale bidrag, som visse lande af historiske grunde nyder godt af, og som
der ikke længere er grund til i dag. Idéen om en europæisk skat er utænkelig i den aktuelle
sammenhæng, da det skattemæssige pres på medlemsstaterne først skal mindskes.

Philippe de Villiers (EFD),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har udtalt sig om forslaget til
lovgivningsmæssig beslutning om Rådets holdning til forslaget til EU's almindelige budget
for 2011.

Parlamentets behandling af EU's almindelige budget har altid frembudt en lejlighed til at
få et klarere billede af, hvorledes EU's beføjelser er blevet udvidet i årenes løb og af det
dermed forbundne tab af national suverænitet.

Denne betænkning afslører det skattemæssige pres, som skatteborgerne vil blive udsat for.
Selv om det er klart, at borgerne er desillusionerede over EU, øger EU alligevel sit budget
med 6 % for at finansiere de politikområder, man har tilranet sig. Hvorfor denne stigning,
når 10 % -15 % af ressourcerne ikke er blevet brugt, og Kommissionen kræver
tilbageholdenhed i alle medlemsstater?

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) Det er min opfattelse, at ethvert forslag om en
forhøjelse af EU's budget er uacceptabelt, da jeg ikke over for mine vælgere kan forsvare
en stigning i EU's udgifter på næsten 6 % i 2011. I dag gør den britiske finansminister rede
for drastiske nedskæringer i den offentlige sektor – nedskæringer, som EU har opfordret
medlemsstaterne til at foretage. Men det selvsamme EU mener samtidig, at det er rigtigt at
øge budgettet for dette sted med 6 %. Gør, hvad jeg siger, ikke, hvad jeg gør. Det ser ud til
at være EU's officielle politik. Det kan jeg ikke acceptere.

Jeg ville ikke kunne se mine vælgere i øjnene, hvoraf nogle uden tvivl vil miste deres arbejde
som følge af nedskæringerne i de britiske udgifter, og sige, at medlemmerne af Parlamentet
har brugt deres penge klogt – og husk, at det er deres penge – ved at fylde kisterne for
EU-Udenrigstjenesten, Europol og reguleringen af de finansielle tjenesteydelser. Og jeg
kan bestemt heller ikke forsvare, at man øger underholdningsbudgettet for dette sted.
Derfor stemte jeg mod dette budget. Så er det op til andre at retfærdiggøre, hvorfor de
stemte for.
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Lena Ek (ALDE),    skriftlig – (SV) Et stærkt og moderne Europa kræver et fremtids- og
vækstorienteret budget, samtidig med at den økonomiske situation maner til eftertanke
og tilbageholdenhed. Jeg har derfor valgt at holde mig til en budgetrestriktiv linje med
fokus på brede investeringer i forskning, udvikling og innovation, som skaber vækst og
arbejdspladser i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Da jeg ønsker et
økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt Europa, stemte jeg for investeringer i
miljø og menneskelig kapital og kontrol med finansmarkederne, men altid inden for
rammerne af de foreliggende midler.

En stor del af budgettet bruges på EU's landbrugspolitik. Desværre er den nuværende
udformning af den fælles landbrugspolitik sjældent indrettet på at løse morgendagens
udfordringer. Levende landdistrikter er meget vigtige. Men fortsatte eksportrestitutioner
og fortsat støtte til tobaksdyrkning er ikke den rette vej. Vi har i stedet brug for rimelige
vilkår for fødevareproduktionen i Europa, en ordentlig dyrebeskyttelse og incitamenter til
landmændene til at producere grøn energi. Da alle skal bære deres del af byrden i disse
vanskelige økonomiske tider, stemte jeg også for at skære ned på EU's administrative
udgifter.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D),    skriftlig. – (SV)
Vi, de svenske socialdemokrater, har i dag stemt for forslaget til EU's almindelige budget
for 2011. Det er et forsigtigt budget, men det indeholder også de nødvendige investeringer
i forskning, energi og initiativer for unge, og det muliggør oprettelsen af Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil og de nye finanstilsynsmyndigheder.

Men det er også et budget, hvor der mangler en rimelig finansiering til mange af EU's nye
prioriteter som f.eks. EU's nye strategi for vækst og beskæftigelse (EU 2020), klimapolitikken
samt EU's udenrigspolitik og bistandspolitik, især hvad angår bistand til Palæstina.

For at holde budgettet nede foreslog vi flere nedskæringer i EU's landbrugsstøtte, men det
blev forkastet i afstemningen. Vi stemte også for en undersøgelse af systemet med EU's
egne indtægter, herunder en skat på finansielle transaktioner. Uanset udformningen af et
nyt system for EU's egne indtægter skal det være budgetneutralt og respektere
medlemsstaternes beføjelser på skatteområdet.

Med hensyn til Parlamentets eget budget, mener vi, at de udvalg, der får flere opgaver som
følge af Lissabontraktaten, skal styrkes. Det berettiger en stigning i personalet for
Parlamentets og gruppernes sekretariater. Men vi mener ikke, at medlemmerne har brug
for mere personale. Parlamentet har nu besluttet at anbringe bevillingerne til højere
assistentgodtgørelser i reserven, og disse bevillinger bør ikke frigives, før alle betingelser
er opfyldt. Vi ville have foretrukket, at Parlamentets midler blev forhøjet gennem
omfordeling og effektivisering, således at det samlede budget ikke blev forhøjet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) EU's budget er afgørende for udviklingen af EU's
aktiviteter og især i krisetider også for, at der afsættes midler til samhørighedspolitikken.

Efter min opfattelse bør Rådet ikke foretage vilkårlige nedskæringer i disse midler, sådan
som man har set det i forbindelse med bevillingerne til innovation, vækst og
konkurrencedygtighed. Rådet har reduceret forpligtelsesbevillingerne med 0,55 % og
betalingsbevillingerne med 2,77 % og godkendt et endeligt budget på 141,8 mia. EUR i
forpligtelsesbevillinger og 126,5 mia. EUR i betalingsbevillinger, hvilket kan blive særlig
kritisk, hvis det indvirker på Europas vækst og konkurrencedygtighed.
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Jeg støtter derfor Parlamentets forslag om at fastholde de oprindelige midler, der var afsat
til disse områder.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Med Lissabontraktatens ikrafttræden er
sondringen mellem obligatoriske udgifter og ikkeobligatoriske udgifter blevet afskaffet,
hvilket betyder, at Parlamentet og Rådet i fællesskab er ansvarlige for alle EU-udgifter, og
at de træffer afgørelse om dem i fællesskab. Derudover bliver den årlige budgetprocedure
en særlig lovgivningsprocedure, hvor budgettet godkendes via en forordning, som kan
betragtes som en særlig fælles beslutningsprocedure, eller for at undgå misforståelser, en
fælles afgørelse truffet af Rådet og Parlamentet. Det budget for 2011, som Parlamentet
foreslår, er ambitiøst, klogt og nøje og realistisk respekterer de forpligtelser, EU har påtaget
sig. Vi fastlægger politiske prioriteter vedrørende ungdom, uddannelse, mobilitet, faglig
uddannelse, forskning, konkurrencedygtighed og innovation. Jeg vil gerne nævne den
forberedende foranstaltning, som jeg personligt var involveret i, nemlig foranstaltningen
"Dit første EURES-job". Det vil fremme mobiliteten for de unge i EU og være med til at
bekæmpe arbejdsløshed. Dette EU-budget udgør stadig 1 % af BNI. Det viser klart, at det
er nødvendigt at revidere den flerårige finansielle ramme i lyset af de stramme margener
for udgiftsområderne og især udgiftsområderne 1a, 3b og 4. Det er også klart, at det haster
med at få en drøftelse i stand om behovet for nye indtægter til EU's budget.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi er enige i kritikken af de vilkårlige
nedskæringer, som Rådet har foretaget i forslaget til budget, således at budgettet nu beløber
sig til næsten 7 mia. EUR mindre end det, man blev enige om i den flerårige finansielle
ramme (MFF) 2007-2013. Det er desuden gjort mere uacceptabelt af, at det godkendte
beløb i MFF allerede var meget lille, hvilket lige fra begyndelsen bringer den økonomiske
og sociale samhørighed i fare. Det forværrer derfor de skadelige virkninger, som EU's
nuværende politikker allerede har.

Vi mener derfor også, at det er absolut nødvendigt med en omfattende revision af budgettet
samt en øjeblikkelig revision af de maksimale lofter i den nuværende MFF. Men denne
kritik betyder ikke, at vi kan acceptere den tilsigtede "lissabonisering" af budgettet, som
nævnes i betænkningen, hvilket ville føre til, at budgettet ville være underlagt
Lissabontraktatens grundlæggende søjler, dvs. neoliberalisme, føderalisme og militarisme.
Det vil med andre ord sige, at det fortsat vil være underkastet de samme politikker, som
har ført til den dybe krise, som arbejdstagerne og borgerne i Europa oplever for øjeblikket.
Det, der er brug for – og vi skal begynde med den nødvendige styrkelse af EU's budget
baseret på bidrag fra medlemsstaterne i forhold til deres BNI – er et brud med disse politikker
og en ægte indsats for samhørighed, socialt fremskridt og miljøbeskyttelse.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december
sidste år. Den giver EU nye beføjelser og derfor også nye muligheder for at bruge penge.
Ingen eller næsten ingen har været anstændige nok til at understrege, at det er skandaløst
at kræve flere ressourcer til EU, eller at der skal indføres en ny skat, når medlemsstaterne
bliver beordret til at udvise budgettilbageholdenhed og beskære deres sociale udgifter.

For Frankrig har Europa enorme direkte omkostninger, nemlig 8 mia. EUR om året, og det
er et tal, der stiger konstant. Med andre ord kan størstedelen af underskuddet i f.eks.
socialsikringen føres tilbage til disse omkostninger. De indirekte omkostninger i forbindelse
med de europæiske politikker er endnu større i form af arbejdsløshed, svag vækst,
udflytninger osv. Det europæiske budget supplerer ikke de nationale budgetter, det
konkurrerer med dem og plyndrer dem. Med strukturpolitikkernes
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medfinansieringssystemer, som ikke er andet end en form for klientelisme, er det også en
tilskyndelse til at bruge penge. Dertil kommer den skærpende omstændighed, at Den
Europæiske Revisionsret i de sidste 15 år ikke har kunnet godkende Kommissionens
forvaltning af disse mange milliarder euro. Jeg mener, at det nu er på tide, at denne situation
bringes til ophør.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig – (FR) Jeg støttede Parlamentets beslutningsforslag
om EU's almindelige budget for 2011. Hvis vi skal kunne klare EU's politiske prioriteter,
de nye udgifter, der er nødvendiggjort af den økonomiske krise og de nye beføjelser, som
følger af Lissabontraktaten, skal vi støtte et ambitiøst budgetforslag, der kan levere de
investeringer, der er nødvendige for at skabe flere arbejdspladser, og for at at vi igen kan
få en holdbar vækst, eller med andre ord et budget, der lever op til det Europa, vi ønsker.

Rådet vil begrænse EU's budget, fordi medlemsstaterne står med store underskud. Derfor
har vi foreslået en ny budgetpost for EU's egne indtægter, således at budgettet ikke afhænger
så meget af nationale bidrag. Vi beklager, at ændringsforslaget om en skat på finansielle
transaktioner endnu en gang er blevet forkastet af højrefløjen.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg støtter Parlamentets forslag om budgettet
for 2011. I betænkningen tages der højde for de vigtige politikområder, og der tages hensyn
til de forskellige udtalelser. Parlamentet erkender, at EU i fremtiden ikke vil kunne udføre
sine mange og omfattende opgaver med færre finansielle midler. Det gælder først og
fremmest landbruget. I udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om budgettet for 2011 blev der allerede udtrykt bekymring over, at Kommissionens skøn
er for optimistiske, når det gælder planlægning og anvendelse af uudnyttede midler. Store
europæiske forskningsprojekter bliver finansielt koblet til tilbageførsler, hvis størrelsesorden
ikke kendes på forhånd. Kommissionen opfordres til at sikre den langsigtede finansiering
af forskning og udvikling i fremtiden og til at udarbejde konkrete finansieringsplaner.
Finansielle tilbageførsler fra landbrugskassen skal bruges til deres oprindelige formål.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, da
Parlamentet definerer ungdom, uddannelse og mobilitet som sine vigtigste politiske
prioriteter. Jeg har også ved flere lejligheder understreget, at disse prioriteter er afgørende
og nødvendige bestanddele af EU's økonomiske genopretningsstrategi og Europa
2020-strategien. Ungdom, uddannelse og mobilitet kræver målrettede tværsektorielle
investeringer inden for de forskellige relevante politikker for at fremme vækst og udvikling
i EU.

Jeg er derfor enig i, at det er nødvendigt at forhøje midlerne til alle de programmer, der
vedrører disse prioriteter som f.eks. livslang læring, mennesker og Erasmus Mundus. Det
er lige så vigtigt at forhøje midlerne til det europæiske arbejdsformidlingsnet. I den
forbindelse støtter jeg lanceringen af den forberedende foranstaltning "Dit første
EURES-job", hvis formål det er at hjælpe unge med at komme ind på arbejdsmarkedet og
få adgang til specialiserede job i en anden medlemsstat som et første skridt i retning at et
konkret ikke-akademisk ungdomsmobilitetsprogram.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) I enkeltafstemningerne stemte jeg imod de
bestemmelser, som efter min mening har negative konsekvenser for EU's borgere og folk
i udviklingslandene. Det gælder EU-finansiering af tobaksdyrkning og EU's
landbrugseksportstøtte, som skader udviklingslandene. Jeg stemte også imod stigninger i
de budgetposter, der vedrører godtgørelser, rejseudgifter og administrative omkostninger.
Men jeg er glad for de positive elementer i Parlamentets førstebehandling, herunder midler
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til økonomisk udvikling i regionerne, støtte til vigtig forskning og udvikling og øget
oversøisk bistand på linje med Storbritanniens målsætning om at øge udviklingsbistanden.
Jeg mener, der er brug for et EU-budget, der kan give stabilitet på lang sigt i lyset af de
stramme økonomiske politikker, der føres af de nationale regeringer i Europa. På et
tidspunkt, hvor de nationale regeringer foretager drastiske nedskæringer, og i visse tilfælde
ud fra et meget kortsigtet synspunkt, kan EU-budgettet give stabilitet og langsigtet
planlægning og således gennem f.eks. strukturfondene og samhørighedsfondene skabe
arbejdspladser, give jobtræning og sætte skub i de europæiske økonomier, især ved at der
gives strukturfondsmidler til de tilbagestående områder, som er hårdest ramt.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) For første gang siden Lissabontraktatens ikrafttræden
har man vedtaget EU-budgettet med kun én behandling. Det er også første gang, at
Parlamentet har haft større beslutningsmæssig vægt end Rådet. Men disse øgede beføjelser
skal gå hånd i hånd med større ansvarsfølelse og større realisme, som er påkrævet under
denne vedvarende økonomiske krise.

I den forbindelse har Budgetudvalget givet et klart signal, da man har besluttet at respektere
de margener, som den nuværende økonomiske situation nødvendiggør, og at gennemføre
en stram politik, der er baseret på prioriteter, der fremmer væksten med særlig vægt på
forskning, innovation og unge. Jeg er glad for, at Parlamentet har besluttet at følge
retningslinjerne fra Budgetudvalget og medlemsstaterne, som ofte er nødt til at gældsætte
sig på grund af alt for store EU-forskudsbetalinger.

Men EU-budgettet skal ikke desto mindre tages op til fornyet overvejelse i lyset af de nye
beføjelser, der er affødt af Lissabontraktaten, og behovet for egne indtægter. Disse spørgsmål
kræver, at man står fast i forligsforhandlingerne, således at et så ambitiøst projekt som EU
2020-strategien får tildelt tilstrækkelige midler.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
(TFEU)'s ikrafttræden har styrket EU's politikker og skabt nye kompetenceområder – især
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), konkurrencedygtighed og innovation,
rummet, turisme, bekæmpelse af klimaforandringerne, socialpolitik, energipolitik, retlige
og indre anliggender. Disse nye beføjelser forudsætter et budget, som vil gøre det muligt
at føre dem ud i livet, og det betyder, at alle organer med budgetbeføjelser skal være
sammenhængende og konsekvente, når det gælder deres øgede finansielle beføjelser. Vi
skal derfor give EU-budgettet de nødvendige midler, således at de mål, der er sat for 2014,
kan nås, og således at Europa 2020-strategien ikke bringes i fare. Det er naturligt, at
medlemsstaterne i denne krisesituation udviser en vis modvilje mod at forhøje bidragene,
men de må anerkende EU's hensigter, og at det er nødvendigt ikke bringe alt det i fare, som
er blevet opnået vedrørende samhørighed og integration.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) En af de ting, der blev ændret med Lissabontraktaten,
var EU's finansielle strukturer, især den flerårlige finansielle ramme (MFF) og den årlige
budgetprocedure. Traktaten giver MFF bindende retlig status og foreskriver, at den skal
fastlægges af Rådet, der handler enstemmigt efter at have indhentet Parlamentets samtykke.
Der skal ikke længere sondres mellem obligatoriske og ikkeobligatoriske udgifter, når det
gælder beslutninger, som begge budgetmyndighedens parter nu er ansvarlige for i fællesskab.
Det forenkler processen. Det faktum, at Parlamentet nu har medbestemmelsesret for hele
budgettet, forstærker den demokratiske kontrol.

Der påtænkes yderligere skridt til forenkling af bureaukratiet. Det er vigtigt, at Parlamentet,
som er den eneste direkte valgte EU-institution, får styrket sine budgetbeføjelser, således
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at det kan få indflydelse på vigtige EU-beslutninger som f.eks. kravet om besparelser i
udgifterne til den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil. Men jeg kan ikke støtte
centraliseringstendenserne.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for forslaget til budget, fordi jeg er enig
i den overordnede holdning og i indholdet. Jeg er enig i genindsættelsen af lofterne for de
områder, som Rådet skar ned på. Jeg mener, at denne afstemning er meget vigtig, og jeg
værdsætter Parlamentets holdning, hvor man virkelig udnytter sine nye beføjelser. Takket
være den nye budgetprocedure, som blev indført med Lissabontraktatens ikrafttræden,
kan Parlamentet gøre sin vægt og indflydelse gældende over for Rådet og forsvare et stærkt
og ambitiøst budget, som samtidig er et stramt budget, i erkendelse af, at det for at kunne
sætte skub i EU's økonomi, som er hårdt prøvet af den økonomiske og finansielle krise, er
nødvendigt at foretage store investeringer i de vigtigste sektorer som f.eks. forskning og
teknologisk innovation.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Det første forslag til budget, som
Budgetudvalget fremlagde i Kultur- og Uddannelsesudvalget, levede ikke op til
forventningerne, idet det ikke indeholdt de ambitiøse foranstaltninger, der var nødvendige
for at gennemføre hovedmålsætningerne i EU 2020-strategien inden for uddannelse, faglig
uddannelse og mobilitet. Det korresponderende udvalg vedtog med andre ord i første
omgang Kommissionens og Rådets holdning og foreslog en fastfrysning af bevillingerne
til livslang læring, uddannelse og programmer for unge iværksættere. Men det er glædeligt,
at Budgetudvalget i lyset af den modstand og de bekymringer, der kom til udtryk i Kultur-
og Uddannelsesudvalget vedrørende nedjusteringen af uddannelsespolitikkerne især på et
tidspunkt, hvor arbejdsløsheden stiger og skaber problemer i en række medlemsstater i
EU, stillede de nødvendige ændringsforslag, som jeg støttede, og forhøjede de oprindeligt
afsatte bevillinger (f.eks. i tilfældet med artikel 150202 vedrørende programmerne for
livslang læring).

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets
beslutningsforslag, da jeg er enig i Parlamentets horisontale prioriteter for 2011, især når
det gælder ungdom, uddannelse og mobilitet, som i forbindelse med de relevante politikker
kræver tværsektorielle investeringer for at fremme vækst og udvikling i EU. Jeg er enig i de
foreslåede stigninger i midlerne til alle de programmer, der vedrører disse prioriteter, nemlig
livslang læring, mennesker og Erasmus Mundus.

Jeg er også af den opfattelse, at unges beskæftigelsesmobilitet er et vigtigt redskab til at
sikre, at der udvikles et konkurrencedygtigt og dynamisk arbejdsmarked i Europa, og at
dette derfor skal styrkes. Jeg er i den forbindelse glad for forhøjelsen af midlerne til Den
Europæiske Beskæftigelsestjeneste og støtter kraftigt den forberedende foranstaltning "Dit
første EURES-job", som sigter på at hjælpe unge mennesker med at komme ind på
arbejdsmarkedet og få adgang til kvalificeret arbejde i en anden medlemsstat som et første
skridt i retning af et specifikt ikke-akademisk program for unges mobilitet.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) 142 650 mia. EUR – det er budgettet for
regnskabsåret 2011, som Parlamentet vedtog ved middagstid i dag. Det er et stramt budget,
som er omtrent det samme som det, Kommissionen foreslog, og som blev vedtaget på
baggrund af en stram økonomisk politik. Men vi ved alle, at Europa ikke kan gøre mere
og bedre med færre penge.

Det er grunden til at, at jeg og andre medlemmer samt hr. Lewandowski, kommissæren
for finansiel programmering og budget, indtrængende anmoder om, at EU får sine egne
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indtægter. En finansiel mekanisme, som vil sikre selvstændighed og spillerum over for
medlemsstaterne, som for længe siden, hvad enten vi har en krisesituation eller ej, har
opgivet idéen om at give Europa midler, der er på højde med vores ambitioner Jeg kan se
mindst to grunde til ikke at skære i det europæiske budget.

Den første kan henføres til Lissabontraktatens ikrafttræden og Europas nye beføjelser inden
for udenrigspolitik, energi, finanstilsyn, for blot at nævne et par stykker. Den anden grund
vedrører den nye 2020-strategi, som har til formål at føre Europa tilbage på et spor med
holdbar vækst, store projekter og innovation. Det er nye udfordringer og beføjelser, hvortil
der kræves tilstrækkelige midler. Det fører os tilbage til den eneste mulige løsning, nemlig
direkte finansiering af EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Dette års budgetforhandling
understreger endnu en gang, at det er nødvendigt at blive enige om et meningsfuldt system
med egne indtægter for EU. Det årlige mundhuggeri om budgettet mellem de europæiske
institutioner fører til en kaotisk beslutningstagen og skaber en bitter splittelse, som så let
kunne undgås med et system for egne indtægter, som f.eks. ved at afsætte en del af
indtægterne fra en EU-skat på finansielle transaktioner, en skat på flybrændstof eller en
kulstofskat til at finansiere EU-budgettet. Men til trods for dette har man i afstemningen i
dag i det store og hele fundet den rette balance mellem behovet for at leve op til de ekstra
krav, som Lissabontraktaten medfører, samtidig med at man begrænser væksten i EU's
budget som følge af de nuværende budgetvanskeligheder.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)   , skriftlig. – (SV) Jeg har valgt at afholde mig fra at stemme
vedrørende beslutningen om Parlamentets forslag til budget. Forhøjelsen af
Daphne-programmet, der drejer sig om vold mod kvinder, er glædelig. Jeg er også glad for,
at Parlamentet forkaster Kommissionens og Rådets foreslåede nedskæringer i den finansielle
bistand til Den Palæstinensiske Myndighed. Men jeg vil også gerne understrege, at jeg
mener, at Parlamentet handler uansvarligt ved at bevilge EU-systemet og sig selv så store
beløb i form af programmer og støtte og forøgelse af bureaukratiet, samtidig med at
medlemsstaterne tvinges til at foretage brutale nedskæringer for at kunne efterleve
stabilitetspagtens krav, dvs. den neoliberale pagt, som et flertal af Parlamentet helt og fuldt
bakker op om.

Den store vinder er landbruget, især med oprettelsen af en mejerifond på 300 mio. EUR.
Det bliver pinagtigt svært for os medlemmer af Parlamentet at forsvare denne beslutning
over for de kæmpende mennesker, som demonstrerer i land efter land. Hvorfor skal de
lide, medens EU-systemets budget er fuldstændig upåvirket af virkeligheden?

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette er det første EU-budget, som man har stemt
om i henhold til Lissabontraktatens regler i førstebehandlingen. Jeg hilser dette forslag
velkommen, selv om der stadig efter min mening er nogle følsomme spørgsmål, der skal
drøftes under forligsproceduren. Det drejer sig om spørgsmål, som jeg betragter som meget
vigtige, f.eks. midlerne til samhørighedspolitikken og landbrug.

Den vedtagne tekst genindsætter Kommissionens oprindelige forslag for sektionen
vedrørende samhørighed i forbindelse med vækst og beskæftigelse, efter at Rådet havde
beskåret de afsatte bevillinger. Skønt beløbet for 2011 allerede er fastlagt i den flerårige
finansielle ramme (MFF) med et loft på 50,65 mia. EUR til nuværende priser, er det værd
at bemærke, at ordføreren erklærer, at der er brug for større betalingsbevillinger for dette
udgiftsområde.
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Jeg er også glad for bevillingerne vedrørende konkurrencedygtighed i forbindelse med
vækst og beskæftigelse, hvor der er afsat midler til de fleste af Parlamentets forslag, som
f.eks. forslagene vedrørende små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og programmer
for ungdom, uddannelse og mobilitet.

Jeg stemmer for denne tekst, selv om den ikke indeholder Det Europæiske Folkepartis
forslag om interventionsforanstaltninger for oplagring af korn, mælk og mejeriprodukter
og mælkepulver, som desværre blev forkastet af Udvalget om Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (PL) Det er ikke løsningen
at undlade at stemme. De fraværende har altid uret. Jeg mener, at beslutningsforslaget som
helhed indeholder mange flere gode foranstaltninger end mindre gode. Vi har brug for
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Tjenesten bør begynde sit arbejde så hurtigt som
muligt for at øge Europas betydning i verden.

I det beslutningsforslag, som er vedtaget, hedder det, at alle medlemsstaterne skal være
repræsenteret i tjenesten. Vi skal nu sørge for, at det sker. Det skaber tillid til processen
med oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Man skal huske på, at EU blev
opbygget på gensidig tillid, og at Polen har nydt stor gavn af dette. Jeg vil holde et vågent
øje med udviklingen.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg er glad for de positive elementer i
2011-budgettet, som omfatter midler til økonomisk udvikling i Wales, støtte til forskning
og udvikling og oversøisk bistand. Jeg forstår, at det er nødvendigt med flere midler som
følge af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og de nye tilsynsmyndigheder,
og det støttes af alle medlemsstater, herunder Storbritannien, i Rådet. Men jeg har
bekymringer vedrørende udgifterne på en række områder, som ikke virkelig giver noget
for pengene, eller som har negative følger for borgerne i EU og folk i udviklingslandene.
Det drejer sig bl.a. om EU-midler til alkohol og tobaksdyrkning, som er i modstrid med
EU's målsætninger på sundhedsområdet, samt EU's eksportstøtte til landbruget, som skader
udviklingslandene, og stigninger i budgetposter vedrørende godtgørelser, rejseudgifter,
publikationer og andre administrative omkostninger. I det nuværende økonomiske klima
er det mere end nogensinde vigtigt at kunne forsvare udgifterne til vores prioriteringer ved
at gøre noget ved spild og alt for store udgifter i andre sektorer. Jeg mente ikke, at jeg kunne
stemme imod dette budget. I vanskelige økonomiske tider ville det virke mod hensigten
at stemme imod en afgørende finansiering af en række prioriteringer. Men jeg mener også,
at visse stigninger ikke var berettigede, og derfor besluttede jeg at undlade at stemme.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) De vigtigste punkter i EU's budget for 2011
er investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Det er nødvendigt i lyset af den
aktuelle situation på arbejdsmarkedet. En nedbringelse af arbejdsløsheden i Europa skal
stå i centrum for enhver beslutning, også når det drejer sig om at gennemføre de ambitiøse
Europa 2020-målsætninger. Det er værd at prioritere investeringer i ungdom i forbindelse
med uddannelses- og mobilitetsprogrammer, og det giver gode udviklingsmuligheder for
arbejdsmarkedet. Der er forhøjelser, men også nedskæringer – budgettet er et kompromis
som alle afgørelser, der træffes af flere partier. Men at omfordele penge til nuklear forskning
kan ikke være i de europæiske befolkningers interesse, og disse penge ville være givet bedre
ud til f.eks. vedvarende energikilder.

Glenis Willmott (S&D),    skriftlig. – (EN) De britiske Labour-medlemmer i Parlamentet
er glade for de positive elementer i Parlamentets holdning i førstebehandlingen, som
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omfatter midler til økonomisk udvikling i vores regioner, støtte til vigtig forskning og
udvikling og oversøisk bistand på linje med Storbritanniens målsætning om at øge den
samlede oversøiske udviklingsbistand. Vi erkender også, at det er nødvendigt med flere
midler som følge af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og de nye
tilsynsmyndigheder, for at disse vigtige nye aktiviteter kan gennemføres, og det støttes af
alle medlemsstater, herunder Storbritannien, i Rådet. Men vi har bekymringer vedrørende
udgifterne på en række områder, som ikke virkelig giver noget for pengene, eller som har
negative følger for borgerne i EU og folk i udviklingslandene. Det drejer sig bl.a. om
EU-midler til alkohol og tobaksdyrkning, som er i modstrid med EU's målsætninger på
sundhedsområdet, samt EU's eksportstøtte til landbruget, som skader udviklingslandene,
og stigninger i budgetposter vedrørende godtgørelser, rejseudgifter, publikationer og andre
administrative omkostninger. I det nuværende økonomiske klima er det mere end
nogensinde vigtigt at kunne forsvare udgifterne til vores prioriteringer ved at gøre noget
ved spild og alt for store udgifter i andre sektorer. De britiske Labour-medlemmer i
Parlamentet stemte imod det endelige beslutningsforslag om budgettet på dette stadium
for at sende et klart signal forud for forhandlingerne mellem institutionerne.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Det er med stor glæde, at jeg gratulerer ordføreren,
fru Jędrzejewska, med en fremragende betænkning. Vi har i dag for første gang vedtaget
et EU-budget i henhold til bestemmelserne i Lissabontraktaten, og for første gang har vi
ikke overskredet de finansielle lofter i det nuværende finansoverslag. Jeg mener, at de
løsninger, der er foreslået af fru Jedrzejewska, er et udtryk for en realistisk og pragmatisk
tilgang på et vanskeligt tidspunkt med økonomisk krise. Jeg er også glad for at kunne
konstatere, at det budget, der er vedtaget i dag, er en finansiel styrkelse af Parlamentets
prioriteringer.

Betænkning: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig – (PT) Udvidelsen af barselsorloven fra 14 til 20 uger
bør opfattes som en grundlæggende rettighed. Denne nye periode bør ikke betragtes som
en trussel selv under hensyntagen til indførelsen af rettigheder for fædre. Konsekvenserne
for lovgivningen i de forskellige medlemsstater er meget lille, og det gælder også
konsekvenserne for økonomien, når vi f.eks. ser på de muligheder, det giver for at skabe
midlertidigt ledige stillinger på europæisk plan, hvilket fremmer arbejdsmobiliteten, som
igen kan stimulere udveksling af bedste praksis og en fortsættelse af de arbejdspligter, som
kvinder på barselsorlov har. Der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved sikringen af fuld løn
under barselsorloven og heller ikke ved forlængelsen fra et halvt til et helt år af den periode,
inden for hvilken det er forbudt at afskedige kvinden, i lyset af den demografiske situation
og det nuværende økonomiske klima. Der er andre enkle, men vigtige foranstaltninger,
som f.eks. muligheden for fleksibel arbejdstid i perioden efter barselsorloven, forebyggende
foranstaltninger vedrørende sundhed og sikkerhed, og udvidelsen af disse rettigheder til
også at omfatte par, der adopterer, for at sikre en mere retfærdig retlig ramme.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) I Europa varierer fødselstallene desværre fra land
til land og afhænger ofte ikke kun af garantien for, at rettigheder beskyttes, men også af de
sociale tjenesteydelser, der stilles til rådighed for arbejdende mødre, som f.eks. vuggestuer.
Vi skal stadig yde en stor indsats for at forene arbejds- og familielivet.

Systemet til beskyttelse af moderskabet i Italien er generelt i overensstemmelse med de nye
parametre, der foreslås i direktivet, ikke kun med hensyn til varigheden af den obligatoriske
barselsorlov, men også med hensyn til udbetalingen af fuld indtægtskompensation i
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fraværsperioden. Det er vigtigt, at direktivet tydeligt omhandler fædreorlov, som er et
vigtigt mål, der kan garantere ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke det ansvar,
der deles af forældre.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg tilslutter mig forlængelsen af barselsorloven til
mindst 20 uger med fuld løn, samtidig med at de medlemsstater, der allerede har indført
bestemmelser vedrørende denne form for orlov, indrømmes en vis fleksibilitet.
Arbejdstagere, der går på barselsorlov, skal modtage fuld løn, dvs. 100 % af deres løn i den
sidste måned, hvor de arbejdede, eller gennemsnittet af deres månedsløn. De vedtagne
ændringsforslag vil forhindre, at gravide kvinder afskediges i perioden fra graviditetens
indtræden til mindst seks måneder efter udløbet af barselsorloven. Kvinder skal endvidere
have ret til at vende tilbage til deres job eller et job med samme løn, i samme stillingskategori
og på samme karrieretrin som før deres barselsorlov.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Forlænget barselsorlov, forbedrede
arbejdsforhold ... Kvinder har været omdrejningspunktet for dagens forhandling i
Parlamentet. 18 år efter vedtagelsen af det første direktiv om arbejdstagere, som er gravide,
som lige har født, eller som ammer, har den økonomiske og demografiske situation i
Europa bestemt ændret sig. Vi har derfor på plenarmødet stemt om en ændring af den
nuværende lovgivning om barselsorlov med det formål at fremme beskæftigelsen af kvinder
og samtidig sætte dem i stand til at have en familie under de bedst mulige forhold.

At sætte kvinder i stand til at forene deres familieliv med deres arbejdsliv, men også at
opfylde målene om ligestilling mellem kønnene – det er, hvad vi i dag gør for alle europæiske
kvinder. Et flertal i Parlamentet har i dag støttet en barselsorlov på 20 uger med fuld løn.
Vi skal derfor nu forhandle med medlemsstaterne med henblik på at nå frem til et
kompromis om denne tekst.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    skriftlig. – (ES) Hvis vi skulle sætte en overskrift på
resultaterne af dette initiativ efter at have erfaret resultaterne af afstemningen, ville det være
"Oprøret i sidegangene". Inden afstemningen var vi klar over, at visse medlemmer fra
forskellige grupper var imod vedtagelsen af forlængelsen af barselsorloven til 20 uger,
behovet for at betale fuld løn til kvinder i den situation, forbedring af foranstaltningerne i
tilfælde af handicappede børn og indførelsen af fædreorlov. Det tydede på, at disse
foranstaltninger ikke ville blive vedtaget, men sådan gik det ikke. Mange medlemmer fulgte
ikke deres gruppes afstemningslister, og det muliggjorde miraklet. I dag har Parlamentet
levet op til forventningerne blandt Europas mænd og kvinder. Dette er endnu skridt ad
den lange vej mod ligestilling, som vi stadig langt fra har opnået, men som vi skal opnå
ved at arbejde sammen som mænd og kvinder.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Det glæder mig, at Parlamentet efter længe
ventede forhandlinger har vedtaget dette meget vigtige direktiv. På grundlag af dette nye
direktiv vil barselsorloven blive forlænget fra 14 til 20 uger med fuld løn. For at løse de
demografiske problemer, vi står over for på grund af de lave fødselstal og aldringen i
samfundet, skal vi i dag dele opgaverne i familien. Det er derfor meget vigtigt, at dette
direktiv giver mænd ret til at holde mindst to ugers fædreorlov. Et barn har en ubestridelig
ret til at knytte bånd til begge forældre. Dette forslag sætter os i stand til at skabe en bedre
balance i familierne og vil forbedre integrationen på arbejdsmarkedet. Parlamentet har
vist, at det kan opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien om at sætte familier i
stand til at skabe balance mellem arbejdet og familielivet, og at det samtidig arbejder for
at skabe økonomisk vækst, velfærd, konkurrencedygtighed og ligestilling mellem kønnene.
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Jeg håber, at dette direktiv, som Parlamentet har vedtaget, også vil blive vedtaget af Rådet
så hurtigt som muligt.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) EU står i dag over for en demografisk
udfordring, der er kendetegnet ved lave fødselstal og et voksende antal ældre. Ordninger,
der skaber bedre balance imellem arbejde og familieliv udgør ligeledes en del af svaret på
det faldende befolkningstal. Det viser sig imidlertid, at de fastlåste kønsrollemønstre fortsat
findes i samfundet og hindrer kvinders adgang til beskæftigelse, især krævende stillinger.
Kvinder ses stadig som hovedansvarlige for pasningen af børn og andre familiemedlemmer
med pasnings- og plejebehov, og de er ofte nødt til at vælge mellem børn og karriere.

Kvinder anses ofte for at være arbejdstagere, der er forbundet med "øget risiko", er af "anden
rang" eller er "ufordelagtige" på grund af den store sandsynlighed for, at de bliver gravide
og vil benytte sig af retten til barselsorlov. Derfor er det særdeles vigtigt, at de nye former
for orlov ikke afspejler eller forstærker de eksisterende stereotyper i samfundet. Forældrenes
deltagelse i barnets liv lige fra de første levemåneder er meget vigtig for barnets sunde
fysiske, følelsesmæssige og psykiske udvikling.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Fødselstallet i mange medlemsstater er uden tvivl
meget lavt. Institutionerne skal derfor styrke antallet af fødsler ved hjælp af en passende
familiepolitik. Jeg stemte for fru Estrelas betænkning, da den går i denne retning. Jeg mener
faktisk, at vi skal harmonisere moderskabsrettighederne mellem medlemsstaterne (idet vi
først og fremmest tager hensyn til de nybagte mødres og børnenes sundhed) med henblik
på at undgå uoverensstemmelser og forringet konkurrencedygtighed for de medlemsstater,
der allerede har indført vidtrækkende foranstaltninger til beskyttelse af moderskabet.

I den henseende tilslutter jeg mig forslaget om at forlænge barselsorloven til 18 uger i alle
EU-medlemsstater, en praksis, der allerede anvendes i flere medlemsstater. I Italien garanteres
mødrene f.eks. 21,5 ugers orlov. Endelig er det efter min mening vigtigt, at vi sikrer mødrene
ret til at genoptage det samme job eller få tildelt en tilsvarende stilling.

David Casa (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg er imod idéen om 20 uger med fuld løn og stemte
imod netop det ændringsforslag. Jeg valgte dog at stemme for den endelige tekst med
ændringer, fordi en bestemmelse, der blev forhandlet af PPE, vedrørende en vis fleksibilitet
i løbet af de sidste fire uger blev medtaget. Jeg har derfor besluttet at støtte min politiske
gruppe i forbindelse med indgåelsen af dette kompromis.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Det glæder mig, at Parlamentet er nået videre
i denne sag siden forhandlingen om den demografiske udfordring, som jeg var ordfører
for i 2007. Denne afstemning viser, at det i dag stadig er muligt at skabe et nyt socialt
regelværk. Med mobilisering og politisk handling kan vi beskytte resultaterne af tidligere
sejre, men også opnå nye rettigheder. I dag har vi styrket kvindernes rettigheder, men også
mændenes med fædreorloven. Sidstnævnte repræsenterer en sand holdningsændring og
vil med tiden bidrage til en forbedring af fordelingen af rollerne mellem forældrene.

John Bufton, William (The Earl of) Dartmouth og Nigel Farage (EFD),    skriftlig. – (EN)
Hvad angår ændringsforslag 9, så stemte Uafhængighedspartiet for dette ændringsforslag,
som blot anførte, at "alle forældre har ret til at passe deres barn". Uafhængighedspartiet
støtter på ingen måde legitimiteten af dette direktiv, da det bør være de folkevalgte nationale
regeringer, som fastlægger velfærds- og socialpolitikkerne. Den britiske regering er dog alt
for hurtig til at tvangsfjerne børn, så en stemme for denne bestemmelse er en stemme imod
den britiske regering. Hvad angår forslaget generelt, så accepterer Uafhængighedspartiet
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ikke legitimiteten af dette direktiv, da det bør være de folkevalgte nationale regeringer, som
fastlægger velfærds- og socialpolitikkerne. Dette direktiv vil medføre utrolige omkostninger
for arbejdsgivere og regeringen, som vi dårligt har råd til i disse tider. Det vil også øge
forskelsbehandlingen af kvinder, idet det vil gøre det endnu dyrere at ansætte dem end i
dag, især for små virksomheder, som er rygraden i den britiske økonomi.
Uafhængighedspartiet har endvidere sympati for forældre med handicappede børn og
mennesker, der ønsker at adoptere. EU har dog ikke ret til at fastlægge sådanne regler om
moderskab og kan ikke indrømmes legitimitet til at gøre det. Uafhængighedspartiet stemte
imod dette direktiv med henblik på at sikre, at lovgivning godkendes via stemmeboksene
og ikke via Bruxellesbureaukrater.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen, fordi den
er meget vigtig for ligestillingen mellem kønnene og beskyttelsen af arbejdstagernes – både
mænds og kvinders – rettigheder, hvad angår moderskabs- og faderskabs rettigheder. Dette
er et vigtigt skridt fremad i beskyttelsen og styrkelsen af kvinders rettigheder og ligestilling
på arbejdspladsen generelt, eftersom "sårbarheden hos arbejdstagere, som er gravide, som
lige har født, eller som ammer, nødvendiggør en ret til barselsorlov i mindst 20
sammenhængende uger fordelt før og/eller efter fødslen og en obligatorisk barselsorlov
på mindst seks uger efter fødslen", som det hedder i betænkningen.

Jeg stemte også for betænkningen på grundlag af endnu et meget vigtigt element i den,
nemlig anerkendelsen af faderens ret til to ugers fædreorlov.

Derek Roland Clark og Paul Nuttall (EFD),    skriftlig. – (EN) Hvad angår forslaget generelt,
så accepterer Uafhængighedspartiet ikke legitimiteten af dette direktiv, da det bør være de
folkevalgte nationale regeringer, som fastlægger velfærds- og socialpolitikkerne. Dette
direktiv vil medføre utrolige omkostninger for arbejdsgivere og regeringen, som vi dårligt
har råd til i disse tider. Det vil også øge forskelsbehandlingen af kvinder, idet det vil gøre
det endnu dyrere at ansætte dem end i dag, især for små virksomheder, som er rygraden i
den britiske økonomi.

Uafhængighedspartiet har endvidere sympati for forældre med handicappede børn og
mennesker, der ønsker at adoptere. EU har dog ikke ret til at fastlægge sådanne regler om
moderskab og kan ikke indrømmes legitimitet til at gøre det. Uafhængighedspartiet stemte
imod dette direktiv med henblik på at sikre, lovgivning godkendes via stemmeboksene og
ikke via Bruxellesbureaukrater.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette forslag tilsigter at forbedre sikkerheds- og
sundhedsforholdene i forbindelse med forældrerollen. I den forbindelse mener jeg, at
ulighederne mellem mænd og kvinder skal mindskes, og at en balance mellem arbejdsliv
og familieliv skal fremmes. Det er den eneste måde, vi kan styrke forældrerollen med delt
ansvar på. Med udgangspunkt i denne forudsætning tilslutter jeg mig ordførerens forslag
og mener, at forlængelsen af barselsorloven til 20 uger, hvoraf seks uger skal være efter
fødslen og kan deles mellem forældrene, vil sikre en passende periode.

Jeg glæder mig også over forslaget i betænkningen, der tilsigter at garantere fuld månedsløn
under barsel, dvs. 100 % af den seneste månedsløn eller den gennemsnitlige månedsløn.
Endelig bør de samme foranstaltninger endvidere anvendes ved adoption af børn under
12 år og i forbindelse med kvinder, der er selvstændige erhvervsdrivende.

Jeg stemte for denne betænkning af ovennævnte grunde.
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Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Ligestilling mellem mænd og kvinder er ofte et slogan,
en tom erklæring af rettigheder, der ikke altid følges op af deling af opgaver og faste
argumenter. Dette direktivforslag rammer på den anden side den rigtige balance mellem
kvinders biologiske rolle og de rettigheder, der bør sikres alle, som udfører denne rolle
fuldt ud. Med en befolkningssituation, der mere og mere ligner en nødsituation, og en
økonomi, der kræver højere og højere beskæftigelsesfrekvenser for kvinder, er disse
foranstaltninger en fornuftig reaktion. Anerkendelsen af ligestilling er fuldstændig, når
visse rettigheder også udvides til fædrene, så opgaver i familien kan deles på den mest
passende måde, og når tilrettelæggelsen overdrages til den enkelte familie.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forbedringen af sikkerheden og
sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, fordi jeg respekterer princippet
om ligestilling og ikkeforskelsbehandling på grund af køn og ønsker at motivere kvinder
til at deltage mere på arbejdsmarkedet.

Denne foranstaltning skal bl.a. sikre en bedre balance mellem arbejde og familieliv for
kvinder. Kvinder har desuden brug for lovgivningsmæssig støtte for at beskytte deres
sundhed og børn. Et andet vigtigt aspekt af denne foranstaltning, som vedrører kvinders
jobsikkerhed, er forbuddet mod at afskedige dem i perioden fra graviditetens indtræden
til mindst seks måneder efter udløbet af barselsorloven. Et lønloft er også fastlagt for
barselsorloven, som igen har til formål at opfylde behovene for social sikring.

Et sidste, men ikke mindre vigtigt argument for at støtte denne betænkning, er en forøgelse
af fødselstallet, der er et særlig alvorligt problem for EU's medlemsstater.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) I henhold til statistikkerne falder
fødselstallet i EU. Det lave fødselstal kombineret med en aldrende befolkning betyder, at
vi i fremtiden reelt vil få problemer med at betale for pensioner og sundhedspleje i Europa.
Familier, navnlig kvinder, bør ikke straffes, hvis de ønsker at få børn. Arbejdstagere, som
er gravide, eller som ammer, bør ikke udføre arbejdsopgaver, der kan indebære en risiko
for, at arbejdstagere udsættes for bestemte agenser eller særlig skadelige arbejdsforhold,
som bringer disse arbejdstageres sundhed og sikkerhed i fare. Derfor støtter jeg
iværksættelsen af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet
for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Disse foranstaltninger
må ikke være til ulempe for kvinderne på arbejdsmarkedet eller gå på kompromis med
direktiverne om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Michel Dantin (PPE),    skriftlig. – (FR) Frankrig er et af de lande i EU, som har det højeste
fødselstal. Det skyldes en række foranstaltninger, der er omfattet af en altomfattende
familiepolitik. Beslutningen sikrer, som den ser ud efter afstemningen om
ændringsforslagene, ingen reelle forbedringer. Den sætter tværtimod spørgsmålstegn ved
alt, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at bære budgetbyrden i
forbindelse med foranstaltningerne. Af disse grunde kunne jeg ikke godkende teksten, om
end den er særdeles velment.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er generelt enig i de foranstaltninger, der foreslås
i denne betænkning, da dette spørgsmål efter min mening er en af de vigtigste udfordringer,
som Europa skal overvinde i de kommende årtier, nemlig den aldrende befolkning. Dette
er f.eks. tilfældet i Portugal, hvor jeg oplever det på tætteste hold. Ligesom i andre EU-lande
er fødselstallet ikke højt nok til at sikre, at generationer erstattes, og denne alvorlige situation
bringer fremtiden i fare. Jeg tror, at mere fleksible politikker, hvad angår barsels- og
fædreorlov, kan hjælpe med at vende denne udvikling. Det er derfor afgørende, at vi sender
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familierne et konsekvent budskab om støtte til moder- og faderskabet. med konkrete
foranstaltninger, der kan sikre en bedre balance mellem arbejds-, privat- og familieliv. Hvis
vi skal opfylde de økonomiske og sociale målsætninger, der er fastlagt i
Europa 2020-strategien, og forsøge at vende befolkningsaldringen på vores kontinent, er
det afgørende, at vi imødegår denne udfordring. I Portugal er der allerede indført 120 dages
barselsorlov med fuld løn. Jeg mener derfor, at kvinders løn under barselsorloven skal
sikres som beskrevet i denne betænkning.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    skriftlig. – (IT) Afstemningen om et lovgivningsforslag til
en beslutning om ændring af direktiv 92/85/EØF blev gennemført både for at støtte nye
og bedre foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og for at støtte nye
foranstaltninger, der kan skabe bedre balance imellem arbejde og familieliv. Selv om det
italienske retlige system er mere innovativt, er forlængelsen af barselsorlovsperioden på
europæisk plan et skub i den rigtige retning, som kan gavne familiens pleje af nyfødte.
Støtten til fædreorlov er også et skridt i den samme retning, selv om indførelsen af en
obligatorisk orlov måske ikke er den bedste metode til at forfølge det prisværdige mål om
at udvide den effektive tilstedeværelse af begge forældre på det mest krævende tidspunkt
for en ny familie og sikre yderligere bevidstgørelse og inddragelse af faderen. Støtte til og
udvidelse af rettighederne for adopterede børn vil styrke og forhåbentlig også forenkle
adoptionsprocessen. Med henblik på at skabe en balance mellem arbejde og familieliv er
det efter min mening også vigtigt, at vi har støttet opfordringen til medlemsstaterne om
at styrke tjenesteydelserne til børn i form af pasningsordninger for børn indtil skolealderen.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Afstemningen om Estrela-betænkningen
om rettighederne for gravide kvinder og unge mødre på arbejdspladsen vil gøre det muligt
at harmonisere varigheden af og lønnen under barselsorloven i forhold til et
minimumsniveau. Parlamentet har valgt at have en stærk holdning i forhandlingerne med
Rådet og har derfor støttet princippet om 20 ugers orlov med fuld løn. Jeg vil påpege, at
barselsorloven i Sverige kan være så lang som 75 uger, hvoraf 14 uger er forbeholdt
moderen, og resten kan deles med faderen.

Dette er en stærk gestus til fordel for de europæiske forældre, og det vil hjælpe kvinder og
mænd med at finde frem til en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Det er nu de
europæiske regeringers opgave at undersøge de budgetmæssige muligheder for at
gennemføre og godkende en sådan ændring. I sidste ende vil minimumsorloven
sandsynligvis blive den, som Kommissionen har foreslået, og som støttes af
MODEM-delegationen, nemlig en barselsorlov på 18 uger, hvilket er i overensstemmelse
med anbefalingerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Med denne afstemning, som blev afgjort med et
stort flertal, sender vi efter min mening et stærkt signal til Rådet. Ud over forlængelsen af
barselsorloven fra 14 til 20 uger med fuld løn har vi stemt for indførelsen af to ugers
fædreorlov. Det er vores pligt at sikre, at ingen er nødt til at vælge at give afkald på børn
af hensyn til arbejdet eller arbejdet af hensyn til børn.

Det glæder mig endvidere, at Parlamentet har vedtaget foranstaltninger, som betyder, at
adoptivmødre i loven behandles på lige fod med biologiske mødre. Dette er et parlament,
der endelig ligestiller adoptivmødre med biologiske mødre. Adoptivforældre er forældre
i ordets fulde betydning og fortjener at blive behandlet som sådanne. Lovgivning bør ikke
fortsat forskelsbehandle sådanne forældre.
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Det er derfor en stor dag for de mange familier, der ikke kan forene deres familie- og
arbejdsliv. De vanskelige økonomiske betingelser var endvidere ikke nogen grund til at
vælge at lade alle de familier, som også yder et væsentligt bidrag til vores samfund, i stikken
i de kommende årtier.

Christine De Veyrac (PPE),    skriftlig. – (FR) Forlængelsen af barselsorloven til 20 uger
med fuld løn vil give bagslag. En sådan lovgivningsforanstaltning vil skade kvinders
beskæftigelsesmuligheder i erhvervslivet, som vil betragte det som en alt for stor byrde,
hvis en kvinde skal på barsel. Den vil endvidere gøre det vanskeligt for kvinder at vende
tilbage til præcis den samme stilling som før barselsorloven. Endelig vil fuld løn i en så
lang periode være en byrde for de sociale sikringsordninger (i en situation, hvor de
europæiske institutioner på det kraftigste opfordrer medlemsstaterne til at reducere deres
budgetunderskud).

Derfor har jeg ikke kunnet støtte denne betænkning, og derfor mener jeg, at vi skal bevare
fornuften og lade medlemsstaterne bevare en vis grad af fleksibilitet i denne forbindelse.

Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har netop stemt ved førstebehandlingen
af en forlængelse af barselsorloven til mindst 20 uger i hele Europa med fuld løn, dog ikke
for højindkomstgrupper, og muligheden for, at fædre tager mindst to ugers orlov efter
barnets fødsel. Dette er en sejr for fortalerne for et socialt Europa og et skridt hen imod
mere ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa.

En del af højrefløjen brugte omkostningerne til disse foranstaltninger som en undskyldning
for at forkaste dette fremskridt. Hvis vi hjælper forældre med at forene familie- og arbejdsliv,
vil det blive nemmere for dem at vende tilbage til arbejdet. Det vil endvidere sætte skub i
fødselstallet og beskytte mødrenes og de nyfødtes sundhed.

Venstrefløjen i Parlamentet stod med den socialdemokratiske ordfører fra Portugal,
fru Estrela, fast, den europæiske højrefløj var splittet, og ønsket om at skabe fremskridt
sejrede i dag. Kampen skal nu vindes i Rådet, hvor flere regeringer truer med at blokere
dette direktiv. Medlemmerne af de nationale parlamenter bør tage sagen op og gribe ind
over for deres regeringer, så de ikke ophæver det, som Parlamentet foreslår for et Europa,
der beskytter borgernes rettigheder.

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter gravide kvinders rettigheder, men jeg kan
ikke støtte denne betænkning i den aktuelle økonomiske situation. Hvis barselsorloven
forlænges til 20 uger, skønnes det i konsekvensanalysen for Det Forenede Kongerige, at
det vil koste næsten 2,5 mia. GBP i gennemsnit hvert år. Dette ville fordoble udgifterne til
barselsorlov i Det Forenede Kongerige. Undersøgelser viser, at kvinder i øjeblikket i høj
grad udnytter de foranstaltninger, der allerede er indført i Det Forenede Kongerige, idet ni
ud af 10 kvinder holder 20 ugers barselsorlov, og tre ud af fire kvinder holder betalt orlov.
Med en så stor udbredelse, er det tydeligt, at yderligere europæisk bureaukrati oven på den
nuværende lovgivning er unødvendigt i Det Forenede Kongerige.

Det foreslåede krav om 20 ugers fuld løn vil endvidere uddybe de sociale forskelle, fordi
kvinderne med de højeste lønninger ville modtage den højeste kompensation. Jeg støtter
fuldt ud behovet for tilstrækkelig og fleksibel barselsorlov, men det er efter min mening
den britiske regering, som efter høring af forældre og arbejdsgivere skal afgøre, hvor meget
vores egen økonomi har råd til, og hvordan en barselsorlovspakke skal udformes.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE),    skriftlig. – (SV)
Det er principielt særdeles vigtigt at arbejde for at skabe et samfund, hvor mænd og kvinder
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er lige – ingen må forskelsbehandles, fordi de er forældre. Vi bør tilføje, at det fra et
socioøkonomisk synspunkt er særdeles vigtigt, at kvinder og mænd kan kombinere familie-
og arbejdsliv, så der kan opnås et højt beskæftigelsesniveau.

Vi beklager derfor, at betænkningen ikke er et klart skridt hen imod ligestilling i Europa.
Den afspejler en gammeldags opfattelse af ligestilling, hvor moderen skal tage det primære
ansvar for børnene, i stedet for at begge forældre deler ansvaret. Det er også forkert, at
betænkningen foreslår, at det skal være obligatorisk at forbyde mødre at arbejde i de første
seks uger, efter at de har født.

Vi har derfor valgt at stemme for de dele, der efter vores mening er positive, f.eks. det
ændringsforslag, der beskytter nationale systemer, som omfatter mere ambitiøs
forældreforsikring, forlængelsen af minimumsvarigheden af barselsorloven og medtagelsen
af fædreorlov i direktivet. Vi undlod dog at stemme om betænkningen som helhed, da den
efter vores mening er for vag, tvetydig og gammeldags. Hovedårsagen er manglen på et
klart og utvetydigt ligestillingsperspektiv.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D),    skriftlig. – (SV)
Vi svenske socialdemokrater valgte at støtte fru Estrelas betænkning om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet
for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

Vi ville have foretrukket, hvis direktivet fokuserede på forældreorlov i stedet for barselsorlov.
Vi ville også have foretrukket, hvis det var mindre detaljeret og mere fleksibelt – navnlig
eftersom dette er et minimumsdirektiv – f.eks. med hensyn til lønniveau og tidsgrænsen
for perioden umiddelbart efter fødslen. Vi mener dog, at betænkningen er vigtig med
henblik på at forbedre det nuværende direktiv, som giver meget begrænsede muligheder
for at kombinere arbejde og forældreskab i mange EU-medlemsstater. Med denne beslutning
har vi nu et første udspil, som Rådet skal tage stilling til.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) CDS-PP (Folkepartiet) har længe betragtet problemet
med fødselstallet som en statslig prioritet og anerkender, at fødselstallet ikke kan stimuleres
uden at beskytte forældrene. Kapitlerne vedrørende familien og fødselstallet er ikke
nyskabelser i vores programmer. Vores forsvar af mødres og fædres ret til at opfostre en
familie, uden at dette betragtes som en ekstra byrde eller giver anledning til problemer på
arbejdspladsen, er heller ikke noget nyt.

Politikker, der støtter familier og fødselstallet, som f.eks. de politikker, vi er fortalere for,
er dog tværgående og er ikke begrænset til en forlængelse af barselsorloven. Dette er dog
en foranstaltning, som vi hilser velkommen, eftersom vores regeringsprogram for 2009
omfatter en forlængelse af forældreorloven til seks måneder. Derfor ville vi gerne se Det
Socialistiske Parti på vores side i Parlamentet i indsatsen for at forsvare mødre og fædre.
Det ville være en meget forskellig holdning fra den holdning, som dette parti har haft i de
nationale politikker, hvor det skærer ned på børneydelser, godtgørelse af udgifter til medicin
for kronisk syge og skattefradrag for udgifter til uddannelse og sundhed, og hvor det har
forøget skattebyrden for offentligheden betydeligt, navnlig for lavindkomstfamilier med
børn.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU står over for en demografisk udfordring
med lave fødselstal og en stigende andel af ældre. Forbedringen af de bestemmelser, der
har til formål at fremme en balance mellem arbejde og familieliv hjælper med at løse denne
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befolkningsnedgang. I Portugal er fødselstallet ikke højt nok til at sikre, at generationer
erstattes, og denne situation bringer fremtiden i fare. For at imødegå denne udvikling skal
vi derfor efter min mening fremme foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og
sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som
ammer, og det kræver, at vi fremmer foranstaltninger, som bidrager til en bedre balance
mellem privat-, familie- og arbejdsliv. Jeg tilslutter mig ordførerens holdning og de vedtagne
ændringer, f.eks. forlængelsen af minimumsperioden for barselsorlov fra 14 til 20 uger,
princippet om ydelse svarende til arbejdstagerens fulde løn, fastlæggelsen af sundheds- og
sikkerhedskrav på arbejdspladsen og forbuddet mod afskedigelse. Jeg er også enig i, at
retten til at dele en periode af forældreorloven mellem begge parter skal anerkendes, hvis
den vedtages.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Afstemningen om betænkningen om
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere,
som er gravide, som lige har født, eller som ammer, er kulminationen på en lang
forhandlingsproces i Parlamentet, som blev ladt tilbage efter den forrige valgperiode, og
som vi har deltaget aktivt i med henblik på at få betænkningen vedtaget.

Selv om vi stadig er ved førstebehandlingen af direktivforslaget, er det positivt med hensyn
til kvinders rettigheder på grund af det signal, det udsender, navnlig til de lande, der stadig
ikke har 20 ugers barselsorlov med fuld løn, og som stadig ikke har indført to ugers
fædreorlov – også med fuld løn.

Ved vedtagelsen af dette forslag til forhandling med Rådet anerkender vi den grundlæggende
sociale værdi af mødre og fædre, og vi respekterer rettighederne for de arbejdende kvinder,
der ønsker at blive mødre.

Vedtagelsen af dette forslag er også en sejr over de mest konservative holdninger, der stadig
findes i Parlamentet, og det betyder, at kampen for at beskytte kvinders rettigheder,
moderskabs- og faderskabsrettigheder samt børns rettigheder vil fortsætte.

Vi håber, at Rådet nu vil godkende Parlamentets forslag, som forlænger Kommissionens
forslag om 18 uger til 20 uger, og som søger at ændre det nuværende direktiv, som kun
sikrer 14 ugers barselsorlov.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg støttede opfordringerne fra min kollega,
fru Estrela, til en forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere,
som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Kvinder er menneskets fremtid, skrev
Louis Aragon. Børn er dyrebare. De skal beskyttes. Og det samme skal deres mødre.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Ved at stemme for en minimumsbarselsorlov
på 20 uger (den er i øjeblikket 14 uger) med fuld løn og ved at godkende to ugers
obligatorisk fædreorlov i EU har Parlamentet bevæget sig i retningen af tydeligt socialt
fremskridt.

Når det er sagt, stemte jeg for forlængelsen af barselsorloven til 18 uger i stedet for 20 uger.
En periode på 20 uger vil efter min mening, selv om det er et særdeles generøst forslag,
kunne give bagslag for kvinderne og vil kunne bruges som undskyldning for ikke at ansætte
dem eller komplicere deres tilbagevenden til arbejdet. Jeg beklager endvidere, at
bestemmelsen vedrørende muligheden for at forlænge barselsorloven i tilfælde af
komplikationer (for tidlig fødsel, handicap osv.) blev forkastet.

20-10-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA96



Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg beklager resultatet af denne afstemning.
Vi ønsker alle at give nybagte mødre mulighed for at knytte stærke bånd til deres børn og
komme til kræfter efter fødslen. Jeg er dog dybt foruroliget over de økonomiske
konsekvenser af en sådan foranstaltning, som vil koste ca. 1,5 mia. EUR for vores land.

I denne tid med økonomisk krise vil demagogi ikke betale regningen. Virksomhederne vil
ikke kunne betale den, og medlemsstaternes budgetter langt mindre. Sådanne
foranstaltninger kan hindre visse karriereforløb og sætte en stopper for unge kvinders
beskæftigelse. Fasttømringen af et traditionelt system, hvor faderen tjener til føden, og
moderen passer børnene, som nogle ønsker, er et skridt bagud. Valgfrihed er også en ret
for kvinder.

De forhandlinger, der nu indledes mellem de 27 medlemsstater i Rådet, vil blive vanskelige.

Pascale Gruny (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg ville ikke støtte denne betænkning, idet en
forlængelse af barselsorloven fra 14 til 20 uger med fuld løn ville have katastrofale
økonomiske konsekvenser for flere medlemsstater. OECD-undersøgelsen viser, at det vil
medføre meget betydelige omkostninger for medlemsstaternes sociale budgetter.

For Frankrig er det årlige beløb 1,3 mia. EUR, og for Det Forenede Kongerige er det
2,4 mia. GBP. I den nuværende situation kan stigninger i disse budgetter ikke absorberes.
Virksomhederne skulle endvidere bære disse yderligere omkostninger, hvilket er umuligt.
Det er dog vigtigt, at vi støtter kvinder på barsel. Gennemførelsen af disse foranstaltninger
bringer beskæftigelsen af kvinder i alvorlig fare. OECD-undersøgelsen viser også, at en
forlængelse af barselsorloven vil resultere i et fald i beskæftigelsen af kvinder.

Når vi forsøger at hjælpe kvinder, risikerer vi at straffe dem på jobmarkedet. Jeg vil hjælpe
kvinder i deres beskæftigelse og støtte dem under barsel. Forlængelsen fra 14 til 18 uger,
som Kommissionen har foreslået, er et reelt skridt fremad. Progressive foranstaltninger
vedrørende børnepasning ville have været et andet skridt fremad.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Estrela-betænkningen, og det
glæder mig, at Parlamentet har vedtaget en så progressiv holdning til mødre, kommende
mødre og fædre. Forlængelsen af barselsorloven til 20 uger er et utvetydigt socialt fremskridt,
som gennemfører det sociale Europa, vi så inderligt ønsker. Denne tekst forbedrer balancen
mellem familie- og arbejdsliv.

Indførelsen af en obligatorisk fædreorlov på to uger er også et stort skridt fremad med
hensyn til holdningsændring og fordelingen af rollerne mellem forældrene. Argumentet
om de yderligere omkostninger, denne foranstaltning vil medføre, ville være gyldigt, hvis
kvinderne ikke allerede supplerede deres barselsorlov med sygeorlov og/eller betalt orlov.
Virksomhederne og de sociale sikringsordninger betaler allerede disse omkostninger.

Richard Howitt (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg er stolt over, at jeg har stemt for udvidelsen
af moderskabsrettighederne, og fordømmer de konservative og liberaldemokratiske
medlemmer af Parlamentet, der indledningsvis indgik sammensværgelse mod Parlamentets
vedtagelse af dette direktiv, og som i dag stemte for at fornægte arbejdende kvinder
anstændige rettigheder. Jeg vil understrege, at jeg ville stemme for et andet kompromis
vedrørende varigheden af betalt barselsorlov, men jeg respekterer, at dette forslag blev
forkastet, fordi et flertal i Parlamentet støttede 20 uger. Jeg erkender, at der skal gennemføres
yderligere forhandlinger af dette punkt, inden der opnås endelig enighed om direktivet,
og at det var afgørende, at Parlamentet endelig nåede til enighed om en tekst, som kunne
bringe processen videre. Jeg er helt enig med mine kolleger i det britiske Labour-Parti, som
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navnlig søger at beskytte lavtlønnede kvinder, og opfordrer i den henseende den britiske
regering til fuldt ud at respektere direktivets bestemmelse om ikke-forringelse.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    skriftlig. – (SL) Gruppen for Det Europæiske Folkeparti
(Kristelige Demokrater) har påpeget, at mange af de stillede ændringsforslag overskrider
direktivets anvendelsesområde og formål. Jeg er enig med dem, men jeg har denne gang
gjort en undtagelse, da jeg valgte, hvordan jeg skulle stemme. Kvinders situation i EU med
hensyn til beskæftigelse, lønniveauer, eksponering for fattigdom ... er langt dårligere end
mændenes. Lige muligheder er efter min mening ét af de grundlæggende principper for
EU's arbejde, og derfor vil jeg benytte enhver lejlighed til at stille kvinder og mænd lige.
Dagens afstemning er ikke endelig, men den vil give os en stærk forhandlingsposition over
for Rådet.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    skriftlig. – (RO) Forlængelsen af barselsorloven med fuld løn
er en foranstaltning, som vil genskabe mødrenes værdighed. Derfor stemte jeg uden
forbehold for forslaget i betænkningen i tillid til, at medlemsstaterne vil støtte vores
beslutning og gennemføre den i deres nationale lovgivning.

Denne betænkning støtter, og den støtter også indførelsen af forældreorlov med fuld løn
og anerkender dermed begge forældres betydning for opfostringen af børn. Vi har sendt
et vigtigt budskab med vores afstemning i dag, som kræver anstændige levevilkår, der går
ud over ideologiske grænser og nationale sikringsordninger.

Philippe Juvin (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg ville ikke støtte denne betænkning, fordi en
forlængelse af barselsorlovsperioden fra 14 uger (jf. det nuværende direktiv) til 20 uger
med fuld løn vil have en betydelig økonomisk indvirkning på medlemsstaterne
(1,3 mia. EUR for Frankrig). I en tid med økonomisk krise vil det næppe gavne den
økonomiske vækst.

De yderligere omkostninger for virksomhederne i de medlemsstater, hvor sidstnævnte
delvist finansierer barselsorloven (f.eks. Tyskland), vil for det andet være meget høje. For
det tredje er de negative konsekvenser for kvinders beskæftigelsesmuligheder reelle, ikke
mindst med hensyn til deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Endelig skader Parlamentet sin troværdighed i den europæiske beslutningsproces ved at
vedtage foranstaltninger, der ikke kan gennemføres økonomisk, og som endda er
undergravende for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. En forlængelse af barselsorloven
til 18 uger, som Kommissionen har foreslået, ville have været et vigtigt skridt i indsatsen
for at forbedre kvinders situation og ville have undgået faldgruberne i den tekst, som
Parlamentet har vedtaget, fordi det vigtige er at sætte kvinder i stand til at forene deres
arbejdsliv med deres familieliv.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Over for en aldrende befolkning og de
vanskeligheder, den europæiske økonomi skal håndtere, skal vi udnytte alle tilgængelige
muligheder for at motivere kvinder til at få det børn og gøre det nemt for dem at vende
tilbage til arbejdet. Mange kvinder er fremragende specialister på deres område, og Europas
økonomi kan ikke klare sig uden bidraget fra denne højt kvalificerede arbejdsstyrke.
Situationen er den samme for kvinder, der lever og arbejder på landet. De får ofte ikke
barselsorlov i ordets fulde betydning, men er nødt til at vende tilbage til arbejdet så hurtigt
som muligt. Dette bringer naturligvis både deres sundhed og barnet i fare. Derfor skal de
have samme rettigheder som kvinder, der arbejder uden for landbruget.
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Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Jeg stemte for forlængelsen af den obligatoriske
minimumsperiode for barselsorlov til 18 uger, men imod en forlængelse til 20 uger. Jeg
er fuldt ud klar over behovet for at sikre passende betingelser for mødre, som lige har født.
På lang sigt vil forlængelsen af minimumsorlovsperioden til 20 uger dog være ufordelagtig
for unge kvinder, som vil stifte familie og have en erhvervskarriere. Medlemsstaterne vil
endvidere ikke kunne afholde de yderligere udgifter via deres budgetter i øjeblikket.

Virksomhederne har protesteret mod en minimumsperiode for barselsorlov på 20 uger,
fordi den vil medføre yderligere omkostninger, der ikke kan bæres i den nuværende
økonomiske situation.

Vi risikerer derfor, at mange arbejdsgivere ganske enkelt ikke vil ansætte unge kvinder. Vi
oplever allerede, at unge har problemer med at finde job, og en forlængelse af barselsorloven
vil yderligere mindske kvinders muligheder for at konkurrere med mændene på
jobmarkedet. Vi må ikke lade det ske, og vi skal tænke langt frem. Hvis vi indfører en
barselsorlov på 20 uger, vil det belaste budgetterne med milliarder i hele Europa. Det er
omkostninger, som hverken de nationale regeringer eller skatteyderne i øjeblikket har råd
til at betale. Vi vil naturligvis blive kritiseret af en del af samfundet, men vi er her for at
arbejde og træffe beslutninger, der er så gode, som de kan være, og som er i alle europæeres
interesse.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg har udtrykt en anden holdning i
afstemningen om spørgsmålet om orlov. Jeg foretrækker Kommissionens forslag om
18 uger.

Forslaget er realistisk og afbalanceret i forhold til markedsforholdene, ikke kun på grund
af den økonomiske krise, men også på grund af de arbejdende kvinders egne krav,
professionelle forpligtelser og ambitioner.

Kvinder må ikke gøres til overbeskyttede individer, som arbejdsmarkedet for enhver pris
vil undgå.

Jeg har desuden altid hævdet, at indsatsen for at forene familielivet med opfostringen af
børn grundlæggende kræver sociale infrastrukturer og socialt ansvar fra virksomhedernes
side i en kvindes arbejdsliv.

Constance Le Grip (PPE)  , skriftlig. – (FR) Jeg stemte imod Estrela-betænkningen, fordi
en forlængelse af barselsorloven til 20 uger kun er en god idé ved første øjekast.
Forlængelsen udlægges som endnu flere rettigheder til kvinder, selv om den efter min
mening vil have negative følger for kvinder, der forsøger at komme ud på arbejdsmarkedet.

Hvis dette forslag gennemføres, vil det give bagslag for kvinderne og forringe deres
beskæftigelsesmuligheder. I modsætning til det, som ordføreren og tilhængerne af teksten
hævder, er der ingen indlysende forbindelse mellem fødselstal og varigheden af
barselsorloven.

Forslaget om at forlænge orloven fra 14 til 20 uger med fuld løn kan ikke accepteres
økonomisk af mange lande. Hverken virksomhederne eller medlemsstaterne har råd til at
betale de ekstra omkostninger, denne forlængelse medfører. Kommissionens indledende
forslag om en forlængelse fra 14 til 18 uger var et tilstrækkelig stort skridt fremad.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Hvad angår fru Estrelas
betænkning, vil jeg gerne understrege, at jeg stemte for bestemmelserne om 20 ugers
barselsorlov, beskyttelse af kvinder mod uretfærdig afskedigelse i seks måneder efter deres
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tilbagevenden til arbejdet og fuld løn og beskyttelse til kvinder, som ammer, men i dette
tilfælde mener jeg, at bestemmelserne uden specifikke anbefalinger skal forblive inden for
medlemsstaternes kompetenceområder.

I tilfælde af flerfødsler skal barselsorlovsperioden forlænges tilsvarende. Jeg støtter altid
idéer, der kan hjælpe kvinder med at få en sikrere barselsoplevelse og garantere dem bedre
betingelser for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Toine Manders (ALDE),    skriftlig. – (NL) Delegationen fra det nederlandske Frihedsparti
i Parlamentet har i dag stemt imod forslaget til et direktiv om forlængelse af den betalte
barselsorlov til 20 uger. Vi mener, at den tidligere fastlagte minimumsperiode på 14 uger
er tilstrækkelig. Kvinder, der ikke kan vende tilbage til arbejdet efter deres barselsorlov,
kan tage orlov under bestemmelserne i deres lands lov om sygeorlov. Dette forslag ville
medføre en udvidelse af de sociale sikringsordninger, og det er et forhold, som
medlemsstaterne selv skal kunne afgøre, navnlig i disse tider, hvor alle medlemsstaterne
skal spare. Der er andre og mindre strenge muligheder for at gennemføre foranstaltninger,
der kan sikre en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. Med dette forslag risikerer vi,
at unge, talentfulde kvinder får værre muligheder på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne
ikke vil risikere at skulle betale for mange måneders barselsorlov til deres kvindelige ansatte.
En stigning i fødselstallet i EU, som er den ønskede løsning på problemet med
befolkningsaldringen, skal heller ikke reguleres på EU-plan. Vi mener, at EU-reglerne om
regulering af fritagelsen for arbejde med henblik på amning er overflødig. Delegationen
fra det nederlandske Frihedsparti i Parlamentet: Hans van Baalen, Jan Mulder og Toine
Manders.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Eftersom alle
EU-borgere har ret til at leve og arbejde i hele EU, er det afgørende, at vi giver kvinder en
minimumsret til barselsorlov, uanset hvor de arbejder, når de får et barn. Anstændig
barselsorlov er en del af et bredere spørgsmål om kvindelig deltagelse på arbejdsmarkedet
og håndtering af de finansielle konsekvenser af det aldrende samfund. EU's mål er en
arbejdsmarkedsdeltagelse på 75 % inden 2020, og som et vigtigt element af dette skal vi
give alle mødre mulighed for at tage barselsorlov, de har råd til, og derefter vende tilbage
til arbejdet. I et aldrende samfund, hvor efterspørgslen efter social pleje er stigende, og
antallet af mennesker, der yder denne pleje, er faldende, har vi brug for en realistisk orlov,
som f.eks. barselsorlov. Kvinder bør ikke føle, at det er umuligt at forene arbejde med det
at få børn – vores politikker skal understøtte pleje til både yngre og ældre mennesker. Dette
vil først træde i kraft om mindst fem år. Med en stigning i kvinders deltagelse på
arbejdsmarkedet på kun 1,04 % vil de yderligere omkostninger ved forlængelsen af
barselsorloven være dækket.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) En af prioriteringerne i EU's sociale dagsorden
er behovet for at fremme balancen mellem arbejde og fritid, som er rettet mod både mænd
og kvinder. En bedre balance mellem arbejde og fritid er også et af de seks prioriterede
indsatsområder i køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd for 2006-2010.

En forbedring af disse bestemmelser er derfor en integreret del af den europæiske politik
mod det seneste fald i befolkningen. Moderskab og faderskab er uden tvivl grundlæggende
rettigheder, når det gælder social balance. Vi må derfor håbe, at revisionen af det pågældende
direktiv vil tage hensyn til både arbejdende kvinder og mænd, der ønsker at tage ansvaret
for deres familier.
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Vi kan ikke adskille respekten for en bedre balance mellem princippet om beskyttelse af
sundheden og sikkerheden fra princippet om ligestilling. Disse og andre aspekter får mig
dog til at støtte behovet for at give medlemsstaterne masser af fleksibilitet til at fastlægge
reglerne om orlov efter behov. Dette er kun af hensyn til den økonomiske bæredygtighed
med henblik på at dække de yderligere omkostninger, der opstår.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I den vedtagne betænkning foreslås en
barselsorlov på 20 uger uden tab af indtægt. Denne foranstaltning alene kan sikre en stor
social forbedring af forholdene for kvinder i omkring to tredjedele af EU-landene. Det
gælder Portugal, hvor kvinder kun har ret til 16 ugers orlov med fuld løn. Medtagelsen af
to ugers fædreorlov er også et vigtigt skridt i kampen for ligestilling mellem mænd og
kvinder. Endnu vigtigere er denne betænkning blevet godkendt, selv om den går imod de
foranstaltninger, der for nylig er blevet vedtaget som følge af besparelsespolitikker, som
prioriterer besparelser inden for det offentlige og begrænsning af de sociale rettigheder.
Jeg håber derfor, at denne betænkning kan bidrage til en styrkelse af arbejdstagernes
rettigheder og de sociale rettigheder i alle medlemsstater i EU.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er i EU bred enighed om, at et af hovedproblemerne
er lav befolkningsvækst som følge af lave fødselstal. Alt, hvad der kan bidrage til at ændre
denne situation, er derfor vigtigt. Beskyttelsen af gravide og ammende mødre på
arbejdspladsen og mindskelsen af uligheder mellem mænd og kvinder er vigtige skridt i
den retning. Trods den krise, vi oplever i øjeblikket, er de foranstaltninger, vi har godkendt
her i dag, vigtige for at vende det befolkningsfald, EU vil opleve i den nærmeste fremtid.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for Parlamentets
lovgivningsbeslutning om "iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden
og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som
ammer", fordi en forbedring af kvinders rettigheder på arbejdspladsen efter min mening
er et reelt skridt hen imod ligestilling mellem mænd og kvinder på et område, hvor der
desværre stadig findes mange hindringer. Den forskelsbehandling, som kvinder udsættes
for på arbejdsmarkedet, er særdeles bekymrende, fordi det i det fleste tilfælde er kvinderne,
der er ansvarlige for de hjemlige opgaver og for at forene dem med deres arbejde. Denne
situation forværres i månederne før og efter en fødsel, hvilket kræver yderligere beskyttelse
for at forhindre den forskelsbehandling, kvinder i øjeblikket udsættes for. Forlængelsen af
den samlede barselsorlovsperiode til mindst 20 uger fordelt før og/eller efter fødslen med
en obligatorisk minimumsperiode efter fødslen på seks uger er efter min mening et skridt
fremad, når vi taler om kvinders ret til at forene familie- og arbejdsliv.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) En forlængelse af barselsorlovsperioden er et vigtigt
projekt i betragtning af den betydning, nyfødte og forældre tildeles i vores samfund. Jeg
støtter forslaget om 18 ugers barselsorlov og også princippet om fædreorlov. Vi skal undgå
de negative virkninger af foranstaltninger, der er for generøse, og som risikerer at medføre
forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse. Jeg støtter desuden øget valgfrihed for
gravide eller kvinder, som lige har født. De skal kunne vælge, hvornår de vil tage den
ikkeobligatoriske del af deres barselsorlov. Det vil hjælpe dem med at opnå en bedre balance
mellem arbejde og familieliv og bevare deres beskæftigelsesmuligheder.

Det er lige så vigtigt, at vi sikrer en egentlig status til kvinder, der ønsker at vende tilbage
til arbejdsmarkedet efter en pause i deres karriere. Jeg vil understrege, at retten til
forældreorlov og garantien om at kunne vende tilbage til det samme job også skal fungere
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for arbejdsgivere, navnlig i små og mellemstore virksomheder, ellers vil de være
tilbageholdende med at ansætte eller forfremme kvinder i den fødedygtige alder.

Miroslav Mikolášik (PPE),    skriftlig. – (SK) I lyset af de vidtrækkende demografiske
ændringer og aldringen af det europæiske samfund skal EU aktivt vedtage foranstaltninger,
der kan støtte forældre.

Forlængelsen af minimumsperioden for barselsorlov vil efter min mening tage hensyn til,
at de første måneder af et barns liv er afgørende for dets sunde opvækst og psykiske balance.
Jeg støtter derfor bestemmelsen om fuld løn under hele barselsorloven. Dette vil have
positive konsekvenser for kvinder, så de kan blive mødre uden at skulle bekymre sig om
risikoen for fattigdom og social udstødelse. Retten til at vende tilbage til samme stilling
eller en tilsvarende stilling med samme arbejdsvilkår efter fødslen skal garanteres. Det skal
endvidere være muligt at ændre arbejdstider eller arbejdsordninger, og det skal være muligt
at afvise overarbejde kort tid efter fødslen.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg er modstander af forlængelsen af
barselsorloven til 20 uger med fuld løn. Vedtagelsen af denne ordning vil have alvorlige
konsekvenser for medlemsstaternes budgetter og virksomheder. For Frankrig vil de
yderligere omkostninger beløbe sig til 1,3 mia. EUR, en ubærlig økonomisk byrde i en tid
med budgetnedskæringer. Selv om det er en rar tanke, kan det have negative konsekvenser
for kvinders beskæftigelse. Vi ønsker ikke, at denne foranstaltning bliver et skridt bagud
for kvinderne. Kvinder, der vender tilbage til arbejdet efter graviditet, og unge kvinder, der
søger arbejde, risikerer at blive straffet alvorligt af denne foranstaltning. I modsætning
dertil er forslaget om maksimalt 18 uger socialt retfærdigt. Vi bør efter min mening
gennemføre innovative idéer så hurtigt som muligt med hensyn til børnepasning og
balancen mellem arbejde og familieliv, så både mødre og fædre sættes i stand til at udfylde
deres forældreroller fuldt ud.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Min beslutning om at stemme for dette forslag er
baseret på behovet for at forbedre sikkerheden og sundheden under arbejdet for
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Formålet med ændringen
af direktivet er faktisk at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet
og forbedre balancen mellem kvinders arbejds- og privatliv. Kvinder opfattes ofte som
"udsatte" eller de "næstbedste" personer, fordi der er stor sandsynlighed for, at de bliver
gravide eller skal på barselsorlov. Det er vigtigt, at vi støtter visse former for orlov med
henblik på at bekæmpe forskellige fordomme og stereotyper. Vi må dog ikke glemme, at
moderskab og faderskab er grundlæggende rettigheder, hvis vi skal sikre muligheden for
at skabe balance mellem arbejds- og familieliv. Der er bestemte punkter i visse
ændringsforslag, hvor jeg har tilkendegivet en anden holdning. Den europæiske lovgivning
skal efter min mening fastlægge en generel ramme, som sikrer minimumsgarantier og
beskyttelsesforanstaltninger, og inden for hvilken medlemsstaterne har mulighed for frit
at fastlægge de mest velegnede foranstaltninger. Der er forskelle vedrørende kultur, velfærd
og sociale sikringsordninger, der skal tages hensyn til, og vi skal respektere
subsidiaritetsprincippet.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet
for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. To vigtige faktorer
afgjorde min holdning til visse ændringsforslag. For det første den afgørende betydning af
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at garantere sundheden og sikkerheden for unge eller kommende mødre og for det andet,
at Grækenland har specifik lovgivning vedrørende beskyttelse af gravide kvinder.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslagene om
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet
for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, der omfatter 20 ugers
barselsorlov og to ugers fædreorlov – begge dele uden lønnedgang.

Disse er sociale foranstaltninger, der passer ind i det Europa, vi ønsker, og som har til formål
at støtte fødselstallet, familien, nyfødtes sundhed og forældres job.

Dette er dog et projekt, som er vanskeligt at gennemføre, og det kan urimeligt nok forværre
forskelsbehandlingen af kvinder i verden, fordi (1) det lægger ekstra pres på de sociale
sikringsordninger, der i mange tilfælde kun lige er bæredygtige, og (2) det indfører nye
begrænsninger på arbejdsmarkedet, som i forvejen ikke længere opfylder den nuværende
arbejdsstyrkes behov. Jeg frygter derfor, at disse foranstaltninger, der har til formål at støtte
arbejdende forældre, kan resultere i øget ledighed og/eller usikker beskæftigelse blandt
unge mødre.

Parlamentets forhandlinger med Rådet skal være realistiske, pragmatiske og også ambitiøse,
hvis den kommende lovgivning, når den træder i kraft, reelt skal opfylde og fremme
værdierne i det forslag, vi stemte om på plenarmødet i denne uge.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Med min stemme opfordrer jeg til en ny global
tilgang, der vil sætte os i stand til at sende et kraftigt budskab til virksomheder om, at
menneskelig reproduktion vedrører både mænd og kvinder. Rammeaftalen om
forældreorlov er et vigtigt aspekt af ligestillingspolitikken, som fremmer foranstaltninger,
der bidrager til en bedre balance mellem privat-, familie- og arbejdsliv, men som begrænser
sig selv ved at fastlægge minimumskrav og derfor kun kan betragtes som et første skridt.

Jeg er enig med meddelelsen, der slår fast, at børns rettigheder bør være en EU-prioritet,
og at medlemsstaterne bør overholde FN's konvention om barnets rettigheder og
tillægsprotokollerne hertil samt millenniumudviklingsmålene. Med hensyn til dette direktiv
betyder det, at vi skal sikre alle børn mulighed for at modtage pleje, der er i
overensstemmelse med deres udviklingsbehov, og adgang til passende sundhedspleje af
høj kvalitet.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) I dag har Parlamentet investeret i EU's fremtid
ved at fremme moderskab gennem en forlængelse af barselsorlovsperioden til 20 uger med
fuld løn. Det kan beskrives som både en kvantitativ og kvalitativ forbedring. Det
overforenklede argument om kortsigtede økonomiske fordele holdt ikke vand, og fokus
blev rettet mod bæredygtigheden af det europæiske samfund, som ikke kan opnås uden
sunde befolkningstal og dermed uden øget beskyttelse af mødre og deres børn.

Jeg udarbejdede udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, og jeg
stemte for følgende: Moderskab bør ikke straffes økonomisk, og der skal udbetales fuld
løn; gravide arbejdstagere må ikke afskediges i perioden fra graviditetens indtræden til
mindst seks måneder efter udløbet af barselsorloven; mødre skal have ret til at vende tilbage
til deres job eller en tilsvarende stilling, dvs. en stilling med samme løn, i samme
stillingskategori og på samme karrieretrin som før deres barselsorlov; barselorlov må ikke
skade arbejdstagerens pensionsrettigheder; kvindelige arbejdstagere kan ikke forpligtes til
natarbejde eller overarbejde i en periode på 10 uger inden deres terminsdato og i resten af
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graviditeten af hensyn til moderens eller fostrets sundhed og i hele den periode, hvor de
ammer.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte imod denne beslutning, fordi løn
under barsel efter min mening er et anliggende, der skal afgøres på nationalt plan med
udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet. I en krisetid kan gennemførelsen af denne
foranstaltning endvidere have den fuldstændig modsatte virkning, da den vil få virksomheder
til ikke at ansætte kvinder.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) Jeg støtter en forbedring af den europæiske
minimumsstandard for moderskabsbeskyttelse. I sidste ende stemte jeg dog mod denne
betænkning, da jeg kommer fra et land, som har indført en særlig kombination af
moderskabsbeskyttelse og lønnet/ulønnet forældreorlov. Parallelt med 16 ugers orlov med
fuld løn og et absolut forbud mod arbejde har kvinder også ret til ubetalt barselsorlov med
børneydelse. Beløbet for børneydelsen under den ulønnede barselsorlov afhænger af
orlovens varighed og det seneste indtægtsniveau. De østrigske regler går langt videre end
de minimumsstandarder, der er omhandlet i denne betænkning.

Jeg går også ind for indførelsen af fædreorlov med fuld løn, selv om den bør være omfattet
af et andet retligt grundlag. En sådan fædreorlov bør ikke reguleres af direktivet om
beskyttelse af moderskab, men skal i stedet reguleres af et særligt direktiv, som ikke er rettet
mod beskyttelsen af mødres og børns sundhed.

Mitro Repo (S&D),    skriftlig. – (FI) Jeg stemte for 20 ugers barselsorlov. Længere
barselsorlovsperioder er vigtige for børns udvikling og velfærd, eftersom de repræsenterer
samfundets bedste form for kapital. I Finland er der et levedygtigt system for barsels- og
forældreorlov. Et system som vores er dog ikke tilgængeligt for alle i Europa. Det er derfor
vigtigt at sikre, at kvinder ikke lider økonomisk, hvis de vælger at få børn. Virksomhederne
alene skal ikke bære den økonomiske byrde i forbindelse med barselsorlov. Den offentlige
sektor skal uden tvivl dele omkostningerne. Navnlig små og mellemstore virksomheder
risikerer at få problemer. Sektorer, der domineres af kvinder, skal heller ikke udsættes for
et for stort økonomisk pres. Kvinders position med hensyn til løn er alarmerende. Den må
ikke svækkes yderligere. Det er afgørende, at vi sikrer, at det ikke sker.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Endelig har Parlamentet ydet
arbejdende mødre i EU en smule retfærdighed, selv om det ikke er al den retfærdighed, de
fortjener. Det har været en lang proces. Ved udgangen af forrige valgperiode var vi lige ved
at vedtage en tekst i Parlamentet, som ville have betydet et gigantisk skridt fremad for
arbejdende kvinders rettigheder. Vi kunne ikke stemme, fordi Gruppen for Det Europæiske
Folkeparti (Kristelige Demokrater) (PPE-Gruppen) og Gruppen Alliancen af Liberale og
Demokrater for Europa (ALDE-Gruppen) gik sammen imod den og besluttede at henvise
betænkningen til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling igen.

Efter måneders arbejde har vi i dag igen stemt om en tekst, der er ganske modig, selv om
den ikke er så ambitiøs som den, der tidligere blev afvist af PPE-Gruppen og ALDE-Gruppen.
Denne tekst giver mødre mulighed for at fastholde deres løn under barselsorloven. Den
styrker deres retlige beskyttelse mod afskedigelse. Den sikrer øget fleksibilitet med hensyn
til arbejdstid, så moderrollen bedre kan afbalanceres med arbejde. Den forlænger
barselsorloven til mindst 20 uger (selv om nogle af os gerne ville have forlænget den til
24 uger, som WHO anbefaler). Den fremmer mobiliteten for arbejdende mødre i EU, og
den repræsenterer et fremskridt med hensyn til fædrenes ansvar, om end dette fremskridt
ikke er så stort, som nogle af os ønskede.
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Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Dagens afstemning er opmuntrende for arbejdstagere,
der ønsker at blive mødre, og markerer et vigtigt skridt fremad mod større beskyttelse,
som vil hjælpe millioner af europæiske kvinder med at forene moderrollen med rollen som
arbejdstager på en mere effektiv måde. Økonomiske interesser har ikke hjulpet. Nu følger
vi en vej, der går imod opfyldelsen af behovene for nye familier. Resultatet af afstemningen
giver lovning om et samfund, der sætter vækst, uddannelse og undervisning i centrum for
det politiske arbejde. Frygten for, at forlængelsen af barselsorloven med fuld løn fra 14 til
20 uger vil straffe kvinder, er efter min mening ubegrundet. Det er vores specifikke pligt
at beskytte de svageste arbejdstagere og give dem ret til at blive hjemme hos deres børn.
Dagens sejr i Parlamentet er også en personlig tilfredsstillelse på grund af det arbejde, jeg
personligt har ydet med henblik på at sikre, at arbejdstagere, der ammer, ikke tvinges til at
udføre tungt eller farligt arbejde og fritages fra overarbejde og natarbejde. Nu giver vi
stafetten videre til medlemsstaterne, og jeg håber, de vil forpligte sig fuldt ud over for denne
foranstaltning. Med dagens beslutning har Parlamentet vist, at det ikke længere ønsker
kvinder, som lever i et dilemma, men kvinder, der er frie og bevidste om deres rolle i vores
samfund.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) I et aldrende Europa er politikker, der begunstiger
kvinder, som vælger at få børn, afgørende. Med en lovgivning, der er så fragmentarisk som
den nuværende, er der så mange forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til at støtte
mødre, at det forhindrer mange kvinder i at blive mødre. Ved dette direktiv fastlægges der
en barselsorlovsperiode på mindst 20 uger, hvoraf mindst seks er med fuld løn.

Denne lov er naturligvis overflødig i lande, som f.eks. Italien, fordi orlovsperioden med
fuld løn er meget længere end den minimumsperiode, der er omhandlet i direktivet, og de
perioder, hvor kvinder kan være fraværende for at passe deres børn, kan forlænges indtil
barnet er otte år. I andre lande betyder dette dog, at der endelig skabes et grundlag for at
garantere mødrenes værdighed. Forslaget omhandler også to ugers betalt orlov til fædrene,
så de kan være hos deres koner i perioden umiddelbart efter fødslen.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (EN) Med min stemme støttede jeg i dag en
styrkelse af rettighederne og en forbedring af balancen mellem arbejdsliv og familieliv for
arbejdende forældre. I denne betænkning er især bestemmelserne om arbejdstagere, der
ammer, vigtige. Pauser til amning giver mødrene den tid, de skal bruge for at give den
bedste og naturligste form for ernæring til deres barn. Ernæring er en afgørende faktor for
sundheden gennem hele livet. Det glæder mig, at denne betænkning er gunstig for de
mødre, der er vendt tilbage til arbejdet, og som har valgt stadig at amme deres barn og give
dem de ernæringsmæssige fordele.

Carl Schlyter og Isabella Lövin (Verts/ALE),    skriftlig. – (SV) En veludviklet og lovpligtig
forældreorlov er efter vores mening af afgørende betydning for alle lande. I den endelige
afstemning ville vi dog ikke stemme for Parlamentets lovgivningsforslag, fordi det er i strid
med flere principper, som er meget vigtige for os. I henhold til forslaget skal der for det
første indføres seks ugers obligatorisk orlov kun for moderen.

Vi mener, at forældrene selv skal kunne vælge, hvordan de vil afholde deres forældreorlov,
og at dette forslag vil være et skridt i den forkerte retning for ligestillingen mellem mænd
og kvinder i Sverige. For det andet er det efter vores mening ikke rimeligt at fastlægge
lønniveauet ved forældreorlov med fuld løn. Hvad angår Sverige, kan dette resultere i en
reduktion af varigheden af forældreforsikring med henblik på at finansiere et så dyrt system.
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Vi mener, at tilrettelæggelsen af de sociale sikringsordninger skal varetages af de nationale
parlamenter.

Brian Simpson (S&D),    skriftlig. – (EN) EPLP støtter helhjertet behovet for at øge
beskyttelsen af kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og stemte
derfor for en række af direktivets centrale forslag. De omfatter forlængelse af barselsorloven
til 20 uger, fuld løn til mødre i de første obligatoriske seks uger efter fødslen og to ugers
fædreorlov med fuld løn. EPLP er dog bekymret for, at de forslag, Parlamentet har vedtaget,
kan have utilsigtede konsekvenser i lande, der allerede har indført mere komplekse
barselsbestemmelser. Vi er navnlig bekymrede over, at forslagene vil give regressive
regeringer en undskyldning for at reducere barselsydelserne, så de lavestlønnede
arbejdstagere faktisk mister penge under deres barselsorlov. Visse aspekter af denne
betænkning vil være en uvurderlig forbedring i medlemsstater med meget lave
barselsydelser, mens de i andre lande kan føre til social regression.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) I dag har Parlamentet vedtaget en betænkning,
der skal sikre sundheden for gravide kvinder og mødre på barselsorlov. Ved at vedtage en
fælles holdning af denne art sender vi et klart signal om, at vi støtter ændringer, der kan
forbedre de europæiske standarder for beskyttelsen af unge mødre. Kvinder er garanteret
en minimumsbarselsorlov, som herefter bliver med fuld løn. Ved at forhindre uretfærdig
afskedigelse har vi også forbedret beskyttelsen af jobbene for kvinder, der vender tilbage
til arbejdet efter barsel.

De ændringer, der gennemføres ved direktivet, er et skridt i den rigtige retning, som
garanterer Europas kvinder en minimumsret til barselsorlov. Det glæder mig også, at
fædrene opfordres til at passe deres børn gennem indførelsen af to ugers fædreorlov.

Catherine Soullie (PPE),    skriftlig. – (FR) Afstemningen om fru Estrelas betænkning er
af afgørende betydning. Den vedtagne holdning er ren demagogi og uansvarlighed. Ved
at kræve 20 ugers barselsorlov bringer vi Parlamentet i miskredit. Vi er borgernes stemme.
Vi yder dem ikke retfærdighed, når vi vedtager så urealistiske holdninger. Det vil belaste
medlemsstaternes sociale budgetter meget hårdt. For Frankrig vil beløbet f.eks. blive
1,3 mia. EUR.

Den nuværende økonomiske situation giver os ikke mulighed for at absorbere denne form
for stigning i de statslige budgetter – for ikke at nævne konsekvenserne for vores
virksomheder, der skal bære en del af disse ekstra omkostninger. Vi skal støtte og opmuntre
kvinder til at forene moderskab og arbejdet på en bedre måde. Vi skal ikke ødelægge deres
chancer for at finde et job.

Forlængelsen fra 14 til 18 uger, som Kommissionen har foreslået, er et reelt skridt fremad,
et skridt, der kunne have dannet udgangspunkt for overvejelsen af nye
børnepasningsordninger. Det budskab, denne tekst sender, indebærer et enormt ansvar.
Barsel vil blive en hindring for den personlige udvikling på arbejdspladsen.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over vedtagelsen af betænkningen
om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under
arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, og
foranstaltninger, der kan hjælpe arbejdstagere med at skabe balance mellem arbejde og
fritid. Vi har forlænget barselsorloven og sikret bedre betaling under orlov, og vi har for
første gang i europæisk historie indført fædreorlov. Denne afstemning vil blive et vigtigt
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punkt, når historien om de europæiske mødres og fædres grundlæggende rettigheder
skrives.

Til alle, der ønskede at ofre sociale rettigheder på den økonomiske krises alter, vil jeg sige,
at de må hente pengene dér, hvor de er, og ikke straffe borgerne yderligere. En forbedret
barselsorlov og indførelsen af fædreorlov – det er også en del af kampen for et mere
menneskeligt samfund, hvor familien i stigende grad bliver den endelige beskyttelse mod
tilværelsens omvæltninger.

Keith Taylor (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte i dag i Parlamentet for et
lovgivningsforslag, der garanterer forbedret og udvidet løn under fædre- og barselsorlov.
Det gjorde jeg efter lobbyarbejde fra tilhængere og modstandere. Jeg er opmærksom på
den økonomiske situation i Det Forenede Kongerige, som vil blive yderligere forværret af
de netop annoncerede budgetnedskæringer. Alligevel stemte Parlamentet for 20 ugers
barselsorlov med fuld løn og to ugers fædreorlov. Det er efter min mening en fornuftig
investering i samfundet, som vil hjælpe med at opfylde EU's mål om en
arbejdsmarkedsdeltagelse på 75 % inden 2020. Det vil forbedre børnenes sundhed og
beskytte mødrenes sundhed og velfærd. Det er et skridt i indsatsen for at udligne
lønforskellen mellem kvinder og mænd. I gennemsnit tjener kvinderne i EU 17 % mindre
end mændene. Hvis vi ikke garanterer en anstændig løn under barselsorloven, straffes
kvinderne lønmæssigt for at føde børn. Det kan også positivt motivere fædre til i højere
grad at deltage i børnepasningen. Bortset fra døden og skatterne er fødslen det eneste sikre
i livet. Vores børn er fremtiden, og de forbedringer, der blev vedtaget i dag, vil sikre dem
en bedre og mere sikker start på livet.

Marianne Thyssen (PPE),    skriftlig. – (NL) Vi skal få flere mænd og kvinder i arbejde og
sikre, at de forbliver i arbejde, hvis vi skal bevare vores velstand og have råd til at udbetale
pension. I en tid med hård international konkurrence og budgetvanskeligheder skal vi
derfor have modet til at iværksætte foranstaltninger, der investerer i familier, og som lemper
en del af presset i forbindelse med håndteringen af både arbejde og familie. Forlængelse af
barselsorloven er ét af midlerne til dette. Jeg støtter derfor en forlængelse af barselsorloven.
I en tid med budgetvanskeligheder skal vi dog være realistiske. En barselsorlovsperiode på
20 uger med fuld løn er ikke en gennemførlig løsning for vores sociale sikringsordninger
og statslige budgetter. Jeg undlod derfor at stemme i den endelige afstemning, selv om jeg
støtter en forlængelse af barselsorloven. Jeg støtter på den anden side Kommissionens
oprindelige forslag om en forlængelse af barselsorloven til 18 uger, hvis den nuværende
ordning vedrørende begrænsning af kompensation håndhæves. Jeg håber dette forslag vil
klare sig bedre under andenbehandlingen i Parlamentet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om forslag
til direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden
under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

Det er efter min mening afgørende, at arbejdstagere på barselsorlov får fuld løn, og at
barselsydelsen er 100 % af deres seneste månedsløn eller gennemsnitsløn, hvis
månedslønnen er lavere end denne. Det betyder, at kvinder ikke vil blive straffet for
barselsorlovsperioden, når de skal på pension.

I betragtning af befolkningsudviklingen i EU skal fødselstallet understøttes via specifik
lovgivning og specifikke foranstaltninger, der kan bidrage til at skabe en bedre balance
mellem arbejds-, privat- og familieliv. For at hjælpe arbejdstagere med at skabe en balance
mellem arbejde og fritid skal der indføres længere barsels- og fædreorlovsperioder, herunder
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ved adoption af børn under 12 måneder. Fastlæggelsen af den obligatoriske
barselsorlovsperiode til 20 uger er i overensstemmelse med anbefalingen fra
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) af 16. april 2002 om en samlet strategi for
spædbørns og børns ernæring.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod betænkningen, fordi den ikke
strengt overholder subsidiaritetsprincippet og griber ind i nationale sikringsordninger og
medlemsstaternes forpligtelser. Den indeholder endvidere elementer, som f.eks. abort og
reproduktionsfrihed, som jeg ikke kan tage ansvar for af religiøse årsager.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Kvinder må ikke straffes, fordi de vælger at
stifte familie. Det er ikke kun et etisk spørgsmål, men også et strategisk spørgsmål – EU
oplever i øjeblikket demografiske forandringer, der skyldes lave fødselstal og et stigende
antal ældre. I disse særlig vanskelige tider må vi ikke skræmme kvinderne væk fra
arbejdsmarkedet. Vi har brug for flere arbejdende kvinder, hvis EU skal kunne forbedre sin
konkurrenceevne globalt. Det er på tide, at vi bekæmper de stereotyper, der har slået rod
i samfundet. Arbejdende kvinder anses ofte for at være arbejdstagere med "øget risiko"
eller af "anden rang". Det er derfor afgørende, at de nye orlovsordninger, der er omhandlet
i denne betænkning, hjælper med at nedbryde disse stereotyper. Vi skal også tilbyde mere
hjælp til kvinder, der er opgivet af samfundet. EU-statistik viser, at enlige mødre er mest
udsatte for fattigdom i Litauen. Risikoen for fattigdom for arbejdstagere i denne gruppe er
24 %. Det tog lang tid, inden EU retligt garanterede ligestilling mellem mænd og kvinder.
Vi skal dog gå endnu videre og omdanne teoretisk ligestilling til reel, håndgribelig ligestilling
i dagligdagen.

Frank Vanhecke (NI),    skriftlig. – (NL) Jeg stemte for Estrela-betænkningen, fordi jeg ikke
ønsker nogen misforståelse omkring følgende. Det siger sig selv, at kvinder har særlige
behov under og umiddelbart efter en graviditet, at det i høj grad er i samfundets interesse,
at disse behov opfyldes, og at samfundet derfor også bærer en stor del af ansvaret for dette.
Jeg har dog nogle principielle spørgsmål. Er det for det første rimeligt, at vi fra vores
europæiske elfenbenstårne indfører obligatoriske regler, der skal gælde i hele EU, herunder
i medlemsstater, der økonomisk stadig har lang vej igen?

Hvem skal betale regningen for det? Det fører mig til min anden grundlæggende
bemærkning. Er det rimeligt udelukkende at placere byrden i forbindelse med disse
foranstaltninger på arbejdsgiverne? Vil det ikke i sidste ende føre til en situation, som er
det modsatte af det, vi ønskede, nemlig færre job til unge kvinder, fordi arbejdsgiverne ikke
alene ønsker at bære alle konsekvenserne, hvis deres kvindelige ansatte bliver gravide? Det
er fint nok at stemme "socialt" i Parlamentet, men det er ikke os, der skal bære byrden af
de sociale afstemninger.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Direktivet om barselsorlov er
endelig blevet vedtaget i dag den 20. oktober i Parlamentet. Jeg stemte for denne tekst, som
repræsenterer et ægte fremskridt for kvinder.

Direktivet er endnu ikke blevet godkendt af Rådet. Den tekst, der blev vedtaget i dag, giver
kvinder i EU ret til 20 ugers barselsorlov, hvilket er fire uger mere end i Frankrig, hvor
kvinder har ret til 16 ugers barselsorlov.

Den vedtagne tekst giver også ret til 20 dages fædreorlov (mere end de 11 dage, der i
øjeblikket gives i Frankrig).
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I henhold til direktivet får kvinder også ret til at modtage fuld løn under deres barselsorlov,
og det er et vigtigt signal i den aktuelle krise.

Teksten omfatter endvidere en social bestemmelse om ikke-forringelse, som betyder, at
lovgivning i medlemsstater, som er mere generøs på visse punkter, stadig skal være
gældende. Det er bestemt et fremskridt, og derfor hilser jeg det velkommen.

Betænkning: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da der er stor
ulighed i mange lande med hensyn til betalingsbetingelserne til virksomheder, når staten,
små og mellemstore virksomheder og store selskaber er involveret. Vi kender alle til den
nuværende økonomiske krise og de dermed forbundne forstærkede vanskeligheder, hvor
virksomheder kæmper med likviditetsproblemer og endda i højere grad udsættes for
konkurs i mange medlemsstater. Direktivet, som forsøgte at regulere dette område, havde
begrænset effekt, og det forslag, vi nu har vedtaget, repræsenterer et vigtigt skridt i indsatsen
for at fastlægge og opfylde tidsfrister for betaling, ikke kun i forhold mellem virksomheder
og offentlige organer, men også i indbyrdes forhold mellem virksomhederne. Lovgivningen
vil nu sikre os øget effektivitet med hensyn til at opfylde betalingsfrister, idet der indføres
et klart system for sanktioner ved forsinket betaling, og den er en forbedring, som effektivt
kan modvirke statens og de store virksomheders hyppige misbrug af deres dominerende
position over de små og mellemstore virksomheder. Dette direktiv skal nu gennemføres
så hurtigt som muligt af medlemsstaterne, så de alvorlige problemer, der forårsages af lange
betalingsfrister og udskydelsen af betalinger, endelig løses.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) Opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser i
handelstransaktioner af både offentlige og private forvaltninger er ikke kun et spørgsmål
om samfundspligt, men også om at påtage sig ansvaret for et sæt negative betingelser, der
kan ramme kreditorvirksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder. Hvis disse
virksomheder kan regne med omgående betaling, kan de garantere stabilitet, vækst,
jobskabelse og investeringer.

I henhold til Kommissionens data forekommer forsinket betaling desværre ofte i Europa,
og det skader konkurrenceevnen. Navnlig offentlige myndigheder kan bebrejdes for disse
vanskeligheder, og det skyldes ofte forkert forvaltning af deres budgetter og likviditet som
følge af for meget bureaukrati i det administrative maskineri. Nogle gange træffes der
beslutning om at arbejde på grundlag af nye udgiftsstrukturer uden at tage hensyn til
forpligtelser, der tidligere er indgået, og som skal opfyldes i henhold til de indgåede
kontraktvilkår.

Vi har derfor pligt til at vedtage foranstaltninger, der opvejer manglerne i det tidligere
direktiv 2000/35/EF, så vi kan modvirke fænomenet med forsinkede betalinger ved at
indføre foranstaltninger, som motiverer skyldnere til ikke at betale for sent, og andre
foranstaltninger, der giver kreditorer mulighed for at udøve deres rettigheder effektivt og
fuldt ud i tilfælde af forsinket betaling.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg stemte for denne aktuelle betænkning og
for fastlæggelsen af en målperiode på 30 dage for betaling af fakturaer. Små og mellemstore
virksomheder er en hjørnesten i den europæiske økonomi. Disse mindre virksomheder
udgør 99,8 % af alle EU-virksomheder, og de tegner sig for 70 % af den samlede
beskæftigelse i EU. Foranstaltningerne til håndtering af forsinkede betalinger i betænkningen
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er praktiske foranstaltninger, som kan støtte små og mellemstore virksomheder og sikre,
at de ikke ender som tabere på grund af ubetalte fakturaer.

De nye regler kan skabe bedre betingelser for investering og vil give de små og mellemstore
virksomheder mulighed for at fokusere på innovation og udvikling. Det glæder mig
endvidere, at det i betænkningen anføres, at de nye foranstaltninger ikke må forøge det
nuværende niveau af bureaukrati, og at der ikke må skabes yderligere bureaukrati eller
administrative problemer for de små og mellemstore virksomheder.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, og det
glæder mig, at Parlamentet og Rådet har kunnet nå frem til denne aftale, som er meget
vigtig især for små virksomheder. De små og mellemstore virksomheder er grundlaget for
EU's konkurrenceevne og den største skaber af arbejdspladser, men krisen har tydeligt vist,
at ejerne af de små og mellemstore virksomheder samtidig er de mest sårbare, og at
medlemsstaternes politik ikke er særlig gunstig, når det drejer sig om at fremme og udvikle
dem, navnlig fordi EU-lovgivning, som f.eks. Small Business Act, ikke gennemføres og
anvendes fuldt ud. Mange virksomheder gik konkurs under krisen, og dette er et stort tab.
Jeg glæder mig derfor over dette tiltag, der trods sin lille størrelse er af stor betydning for
de små virksomheder, og som sikrer klarhed om betalingsperioder. Vi begynder at skabe
et miljø, der er klart og forståeligt for små virksomheder, og som vil hjælpe med at skabe
en virksomhedskultur.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Med vedtagelsen af det nye direktiv mod forsinkede
betalinger, en foranstaltning, der repræsenterer håndgribelig støtte til virksomheder og
navnlig små og mellemstore virksomheder, yder Parlamentet et afgørende bidrag, der vil
gavne borgerne og det europæiske produktionssystem. Ved det omarbejdede direktiv
fastlægges der faktisk kategoriske betalingsbetingelser og passende sanktioner med henblik
på at tilskynde både offentlige myndigheder og private virksomheder til hurtig betaling i
EU. I henhold til beregningerne vil denne foranstaltning bringe ca. 180 mia. EUR tilbage i
cirkulation i økonomien – det er det beløb, som offentlige myndigheder skylder det private
erhvervsliv i EU.

Problemet med forsinkede betalinger er særlig stort i Italien, hvor der i gennemsnit går
128 dage, inden de offentlige myndigheder betaler deres regninger, sammenlignet med
EU-gennemsnittet på 67 dage. De negative virkninger af forsinkede betalinger på
handelstransaktioner er derfor betydelige. Jeg håber, at dette direktiv gennemføres så hurtigt
som muligt af de nationale regeringer, så vi kan fjerne en af de største hindringer for
udviklingen på EU's indre marked.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Endelig er vi nået hertil efter måneders forsinkelse.
Vi har stemt om betænkningen, som i sandhed sender friske vinde til vores virksomheders
fremtid. Forsinkede betalinger er et fænomen, der navnlig i Italien har tvunget tusindvis af
virksomheder i knæ og har kostet det italienske økonomiske system omkring 30 mia. EUR
i henhold til beregninger foretaget af erhvervssammenslutninger. Bortset fra specifikke
overvejelser og nationale forhold stemmer jeg for betænkningen, som én gang for alle
fastlægger klare regler for både offentlige og private operatører. Den økonomiske krise
har allerede forårsaget et dramatisk antal konkurser, lukninger af fabrikker og virksomheder
og virksomhedsstandsninger. Gennem denne foranstaltning kan Europa give en hånd til
mange små virksomheder, der konstant kæmper med banklån som følge af krisen, og som
allerede er ude i stormvejr på grund af forfaldne tilgodehavender, der betales for sent. Når
dette direktiv gennemføres, vil vi i det mindste undgå mange tilfælde, hvor virksomheder
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tvinges til at indstille driften på grund af gæld, der er forårsaget af andre offentlige eller
private operatører.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) I et ustabilt økonomisk klima kan
forsinkede betalinger have en særdeles negativ indvirkning på små og mellemstore
virksomheder, der har brug for penge til at betale deres ansatte og leverandører. De nye
bestemmelser om forsinket betaling i handelstransaktioner, som Parlamentet og Rådet
nåede til enighed om den 5. oktober, skal fremme og sætte skub i processen for
virksomheder, når de skal inddrive penge, de har til gode. Det er de små og mellemstore
virksomheder, der holder økonomien i gang, selv under en krise. Det gælder i alle de
europæiske økonomier. Parlamentet har sikret, at alle parter er på lige fod, og at reglerne
gælder for alle, hvilket vil gavne mange små og mellemstore virksomheder i Europa.

Takket være denne aftale skal de små og mellemstore virksomheder ikke længere fungere
som banker for offentlige foretagender eller store virksomheder. Sammen med Parlamentets
henstilling om, at moms først opkræves hos de små og mellemstore virksomheder, når
fakturaer er blevet betalt, vil den hjælpe virksomheder, som frygter for deres overlevelse i
en tid med nedgang på markederne.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen, fordi vi efter min
mening bør gennemføre alle mulige foranstaltninger, der kan hjælpe med at styrke de små
og mellemstore virksomheders konkurrencedygtighed. Bekæmpelsen af forsinket betaling
i handelstransaktioner, som repræsenterer et uacceptabelt misbrug, skal intensiveres,
navnlig under en recession som den, vi oplever i øjeblikket. De negative konsekvenser af
forsinket betaling er betydelige og påfører kreditorvirksomhederne betydelige omkostninger,
reducerer deres likviditet og investeringsmuligheder og påvirker de små og mellemstore
virksomheders konkurrencedygtighed.

Dette direktiv omfatter med rette foranstaltninger, der har til formål at motivere skyldnere
til ikke at betale for sent, og foranstaltninger, der sætter kreditorer i stand til at udøve deres
rettigheder, og det omhandler specifikke og præcise regler, som f.eks. varsler, kompensation
for inddrivelsesomkostninger og en tidsfrist på 30 dage, for betalingen af skyldige beløb,
medmindre særlige undtagelser gør sig gældende. De gennemfører forpligtelser for de
offentlige myndigheder og motiverer dem til at afstå fra visse former for adfærd, der kan
have negative konsekvenser for små og mellemstore virksomheder, og som kan
kompromittere troværdigheden af de vedtagne politikker.

Hurtig betaling er også en nødvendighed og en forudsætning for investering, vækst og
jobskabelse.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg er tilfreds med den løsning, der er fundet
med hensyn til betalingsfrister, og det glæder mig, at forslaget fra Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, som sikrer større fleksibilitet
for sundhedsvæsenet, hvor komplekse budgetprocedurer resulterer i længere betalingsfrister,
er blevet imødekommet. Hvis kontraktlig frihed mellem private virksomheder respekteres,
indføres der en væsentlig beskyttelsesforanstaltning for kreditorer, som ofte er små og
mellemstore virksomheder, ved at forbyde alt for lange betalingsfrister.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg undlod at stemme om betænkningen,
fordi den forstærker Kommissionens indsats for at lægge pres på debitorstater ved at foreslå
strenge foranstaltninger på et tidspunkt, hvor deres offentlige finanser er i en dårlig
forfatning. Presset for at få gældsbeløb betalt omgående med trussel om alvorlige
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økonomiske sanktioner i form af renter tjener primært virksomhedernes interesser, idet
de søger at udnytte krisen til at opnå nedskæringer i den sociale beskyttelse og fastfrysning
eller reduktion af arbejdstagernes lønninger. Argumentet om, at dette vil hjælpe små og
mellemstore virksomheder, holder ikke, fordi de pågældende virksomheder ikke er små
og mellemstore virksomheder i henhold til de tal, der citeres i bestemmelserne. En
foranstaltning af denne art ville være på plads, hvis den fulgte efter direkte støtte til
arbejdstagernes realøkonomi og en indsats for at fremme social og økonomisk samhørighed.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støtter behovet for at styrke direktiv 2000/35/EF og
udpege instrumenter, der er nødvendige for at eliminere eller mindske omfanget af
forsinkede betalinger i handelstransaktioner. Mit fokus er på de små og mellemstore
virksomheder, som er en afgørende del af det europæiske marked med hensyn til at skabe
velstand og arbejdspladser. Dette politiske valg fra Kommissionens side er et skridt i den
rigtige retning, som vil bidrage til at gøre erhvervsmiljøet mere gunstigt for små og
mellemstore virksomheder. Hvad angår den afskrækkende rente på 8 %, er jeg noget
bekymret over resultaterne fra visse regioner i mit land og andre europæiske lande, der
virkelig kæmper for at overholde de nye regler. Jeg håber, at denne nye tilgang vil være en
reel mulighed for ændring. Nu skal vi koncentrere os om at overvåge gennemførelsen af
direktivet inden for de nationale retlige systemer med inddragelse af de regionale og lokale
myndigheder med henblik på at sikre, at dette gennemføres overalt på en ensartet måde.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg håber, at gennemførelsen af direktivet
om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner vil gavne de fleste af EU's små
og mellemstore virksomheder, som dermed vil få øget beskyttelse og ressourcer til at øge
investeringerne og skabe nye arbejdspladser. Samtidig håber jeg, at direktivet vil fremme
udviklingen af gældsinddrivelsesordninger, da forsinkede betalinger fra offentlige
myndigheder skaber skævheder for de små og mellemstore virksomheder og dermed også
markedet.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    skriftlig. – (IT) Forsinkede betalinger i handelstransaktioner
mellem virksomheder og mellem virksomheder og offentlige myndigheder er i øjeblikket
en alvorlig hæmsko for genopretningen af den økonomiske vækst. Godkendelsen af det
nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner er en betydelig
fornyelse, der kræver passende forberedelser inden for primært den offentlige sektor –
både politisk og administrativt. Politisk, så der i den finansielle og budgetmæssige
planlægning kan tages hensyn til både indvirkningen af EU's stabilitets- og vækstpagt og
indvirkningen af de nye regler på forsinkede betalinger, der kan have direkte og
tilbagevirkende konsekvenser for forvaltningernes råderum på forskellige niveauer, hvis
de ikke administreres effektivt. Administrativt kræves der passende forberedelse for at sikre
korrekt finansiel forvaltning af de offentlige organer, og det begynder med forholdet mellem
gæld og udgifter, så skatteindtægterne og dermed befolkningen ikke tynges af byrder, som
f.eks. renter, der kan have en betydelig indvirkning på de offentlige finanser. Endelig er det
vigtigt, at der er særlig bevidsthed om og fleksibilitet i forbindelse med særlige sektorer,
f.eks. sundhedssektoren, hvor de offentlige myndigheder i høj grad har foretaget forsinket
betaling til virksomheder for leverede varer og tjenester.

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) I det nuværende økonomiske klima har de små og
mellemstore virksomheder nok problemer med at overleve uden også at være belastet med
forsinkede betalinger i handelstransaktioner. Enhver ordning, der kan hjælpe med at
beskytte disse virksomheder mod de ekstra omkostninger og finansielle konsekvenser af
forsinkede betalinger, skal derfor hilses velkommen.
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Det er dog efter min mening den britiske regering, der skal lovgive om dette spørgsmål,
ikke EU, med henblik på at sikre, at virksomheder og offentlige organer opfylder deres
betalingsforpligtelser. Denne betænkning kræver yderligere afklaring af visse aspekter, om
end den er prisværdig, og jeg har derfor valgt at undlade at stemme denne gang.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om bekæmpelse af
forsinket betaling i handelstransaktioner, fordi den vil gøre det muligt at vedtage
harmoniserede foranstaltninger, der kan være særlig vigtige for virksomhedernes – de små
og mellemstore virksomheders – resultater i den nuværende økonomiske krise. Det er dog
positivt, at et system vedrørende ophævelse garanteres for sundhedssektoren.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Forsinkede betalinger er et problem med
meget alvorlige konsekvenser for den globale økonomis sundhed og særlig alvorlig
indvirkning på små og mellemstore virksomheder. Konsekvenserne af dette er særlig
alvorlige i dag, hvor vi oplever en økonomisk og finansiel krise. Det dårlige eksempel, der
udvises af de offentlige forvaltninger, er uacceptabelt, og det opleves i særlig alvorlig grad
i Portugal. Der kræves foranstaltninger for at dæmme op for forsinkede betalinger i
handelstransaktioner med henblik på at beskytte den europæiske økonomis sundhed og
undgå situationer, hvor produktionsstrukturer kvæles finansielt, og hvor der betales for
høje priser for finansieringsprodukter, så afhængigheden af banksektoren øges. Jeg vil
fremhæve tilfældet med landbrugsproducenter, som ofte udsættes for forsinket betaling
fra supermarkeder og distributører. Maksimumsperioden på 30 dage – der kan forlænges
til 60 dage – for betaling efter levering og fakturering af tjenester er ganske rimelig i
handelsforhold og vil være nøglen til at sikre en kultur, hvor rettidig opfyldelse af
forpligtelser er normen.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Vedtagelsen af Weiler-betænkningen i dag markerer
en vigtig ændring i definitionen af betalingsdimensionen i handelsforhold. Det er i øjeblikket
almindelig praksis – og mere bekymrende en accepteret praksis – at de offentlige
myndigheder lægger pres på små og mellemstore virksomheder for at få dem til at acceptere
aftaler, der tillader forsinket betaling af fakturaer.

Malta er et godt eksempel. Adskillige små og mellemstore virksomheder, som tegner sig
for mere end 70 % af beskæftigelsen i den private sektor, har oplevet alvorlige
likviditetsproblemer på grund af forsinkede betalinger fra debitorer, især offentlige
myndigheder, herunder regeringen.

I en række medlemsstater vil grænsen på 60 dage for offentlige myndigheder være en vigtig
sikkerhedsklausul for små og mellemstore virksomheder og borgere. Denne bestemmelse
vil dog kun være effektiv, hvis direktivet gennemføres korrekt i hver medlemsstat og
overvåges nøje fra Kommissionens side. Først da kan denne nye regel omsættes til
håndgribelige fordele for borgerne og navnlig de små og mellemstore virksomheder.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Betalingsbetingelser i handelstransaktioner
er et vigtigt forhold i indsatsen for at sikre, at de europæiske økonomier fungerer effektivt.
Der er desværre betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til overholdelse
af betalingsbetingelser, og det er derfor nødvendigt nøje at bekræfte det nuværende
direktiv 2000/35/EF af 8. august 2002.

Mangel på disciplin i transaktioner er en særlig trussel mod små og mellemstore
virksomheder i lande, som er blevet ramt af den økonomiske krise. Forsinket betaling
skaber ofte vanskeligheder på det indre marked og i grænseoverskridende handel. Jeg støtter
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derfor ordførerens forslag om at skærpe lovgivningen, indføre instrumenter, der kan
beskytte virksomhederne, og indføre obligatorisk kompensation og renter i tilfælde af
forsinket betaling.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Det glæder mig, at betænkningen klart stiller
sig på de små og mellemstore virksomheders side. Forsinket betaling er et massivt
økonomisk problem i forbindelse med handelstransaktioner i EU. Også i landbrugssektoren
er det alvorligt, hvis likviditetsproblemer sendes videre til landbrugsbedrifterne. Klart
definerede betalingsfrister vil sætte en stopper for disse metoder. Jeg støtter den betalingsfrist
på 30 dage, der som standard foreslås i betænkningen, og indførelse af en generel øvre
grænse på 60 dage. Jeg finder det uforståeligt, at betalinger med offentlige penge i forbindelse
med transaktioner med offentlige forvaltninger forsinkes i mange medlemsstater. Forsinkede
betalinger ødelægger forretningsmiljøet og det indre marked og har direkte konsekvenser
i medlemsstaterne. Det faste minimumsbeløb, der er blevet opfordret til, og som skal betales
fra den første dag, hvor betalingen er forsinket, er en håndgribelig metode til at forhindre
dette.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Weilers betænkning, fordi det
efter min mening er vigtigt at beskytte de offentlige forvaltningers kreditorer, som generelt
er små og mellemstore virksomheder. Denne foranstaltning vil bringe ca. 180 mia. EUR
tilbage i cirkulation. Det er det beløb, som de offentlige forvaltninger i EU i alt skylder
virksomhederne. Dette er et vigtigt skridt, fordi virksomhederne automatisk vil få ret til at
opkræve morarente og et fast minimumsbeløb på 40 EUR som kompensation for
omkostningerne til inddrivelsen af gælden. Virksomhederne vil under alle omstændigheder
også kunne kræve godtgørelse af alle rimelige omkostninger, de har pådraget sig i denne
forbindelse. Dette initiativ vil anspore medlemsstaterne til at udforme regler for omgående
betaling. De kan endda fastholde eller indføre love og bestemmelser, der er mere fordelagtige
for kreditorer end dem, der fastlægges ved direktivet.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Blandt de mange forslag i Small Business Act var
forslaget vedrørende ændring af direktiv 2000/35/EF efter min mening det mest
påtrængende. Forsinket betaling er blevet en rutinemæssig praksis for de offentlige
forvaltninger i mange lande (og herunder bestemt Italien). Hvis det europæiske gennemsnit
er 180 dage fra forfaldsdatoen, kan vi kun tænke os til de ekstreme forsinkelser i nogle
tilfælde og konsekvenserne for dem, der leder de små og mellemstore virksomheder.

Det er paradoksalt, at en stat kræver omgående betaling af skatter og afgifter og pålægger
sanktioner og renter, straks betalingsfristen er overskredet, men ignorer sine egne
forpligtelser, når den selv er skyldneren. Det ændringsforslag, vi stemmer om, er meget
vigtigt, navnlig i en tid med alvorlige økonomiske problemer, men det er i sig selv ikke nok
til at løse problemet. Hvis de enkelte medlemsstater ikke ændrer deres procedurer for
inddrivelse af gæld fra offentlige myndigheder med henblik på at forkorte og effektivisere
betalingen, vil de vedtagne bestemmelser ikke være effektive.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Forsinket betaling i handelstransaktioner, uanset om
det er mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige organer, er årsagen
til mange små og mellemstore virksomheders likviditetsproblemer, og dette bidrager igen
til yderligere betalingsforsinkelser, så der opstår en ond cirkel, som er vanskelig at bryde.
Vi er sikre på, at gennemførelsen af de nye regler, der foreslås her, vil være et vigtigt skridt
i indsatsen for at bringe denne situation til ophør og vil hjælpe virksomheder med at klare
sig gennem denne periode med økonomisk og finansiel krise. De foreslåede sanktioner er
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forholdsmæssige og nødvendige, og de vil forhåbentlig virke demotiverende for de
upassende handelsmetoder, som forskellige parter bruger i handelstransaktioner.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Det var vigtigt, at beslutningen om direktivet
om forsinket betaling blev vedtaget, og derfor stemte jeg for beslutningen. Denne morgens
forhandling viste også, at konsekvenserne af krisen, der på det seneste ikke har skånet
medlemsstaterne, stadig mærkes tydeligt. Vi har brug for adskillige ændringer for at sikre,
at det indre marked kan fungere effektivt. Som en del af disse ændringer anbefaler ordføreren
i betænkningen med rette en ændring til en kultur, hvor rettidig betaling er normen. Derved
kan der indføres konsekvenser i forbindelse med forsinkede betalinger, der vil gøre dem
ufordelagtige.

I henhold til den konsekvensanalyse, der blev udarbejdet før revisionen, er myndighederne
i adskillige medlemsstater berygtede for deres dårlige betalingspraksis. Jeg håber inderligt,
at dagens beslutning også vil ændre det. Endelig er det også vigtigt, at vi gør livet nemmere
for de små og mellemstore virksomheder. De foreslåede alternative tvistbilæggelsesordninger
kan være en løsning, ligesom det kan være en løsning at offentliggøre medlemsstaternes
praksis. Ved at udnytte de muligheder, der tilbydes via den europæiske e-justice-portal,
kan vi hjælpe med at sikre, at kreditorer og virksomheder kan arbejde med færre
bekymringer.

Miroslav Mikolášik (PPE),    skriftlig. – (SK) Jeg glæder mig over Kommissionens forslag
til løsning at problemet med forsinket betaling, som er ved at vokse sig til et alvorligt
problem, navnlig i grænseoverskridende handelstransaktioner, fordi det krænker den
juridiske sikkerhed.

For at konsekvenserne af forsinket betaling skal være afskrækkende, skal der indføres
hurtigtvirkende procedurer for inddrivelse af ubestridte udeståender i forbindelse med
forsinket betaling, og der skal skabes en kultur, hvor hurtig betaling er normen.
Ændringsforslaget, som er rettet mod håndhævelsen af betalingskrav mod virksomheder
eller offentlige myndigheder via en bredt tilgængelig onlineprocedure, vil være et positivt
skridt i retningen mod forenklet og hurtigere inddrivelse af denne form for udeståender.
Det vil primært være til gavn for små og mellemstore virksomheder, som lider værst under
forsinket betaling og besværlige inddrivelsesprocedurer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Udestående gæld repræsenterer en betydelig
finansiel risiko, især for små og mellemstore virksomheder. Manglende betalingsmoral
kan, især i krisetider, begrænse likviditeten alvorligt. Der kan bestemt opnås fordele ved
foranstaltninger, som fører til større bevidsthed omkring betaling. Jeg undlod at stemme,
fordi jeg ikke er overbevist om, at dette skal reguleres på paneuropæisk plan, eller at det
vil have en positiv indvirkning på betalingsmoralen.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Betænkningen omhandler problemet med
forsinket betaling, et problem, der destabiliserer markedet og primært skader de små og
mellemstore virksomheder, som jeg har særlig fokus på. Min stemme for betænkningen
skal ses som et håb for indførelsen af en ny handelskultur, hvor rettidig betaling i højere
grad er normen, og hvor forsinket betaling betragtes som et uacceptabelt misbrug af
handelspartnerens position og et kontraktbrud og ikke som almindelig praksis.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne retsakt,
fordi betalingsordninger, der forvaltes bedre, efter min mening er gavnlige for små og
mellemstore virksomheder og forretningskulturen generelt. En af de bestemmelser, der
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foreslås i dokumentet, er efter min mening særlig progressiv, nemlig opfordringen til at
offentliggøre lister over hurtige betalere. Disse foranstaltninger vil ikke kun motivere
virksomheder (særlig små og mellemstore virksomheder) til at betale hinanden til tiden,
men vil også forbedre disse virksomheders troværdighed og konkurrencedygtighed.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Weilers betænkning, eftersom
det efter min mening er afgørende, at vi fastlægger en maksimumsperiode for betalinger
til virksomheder. Dette behov er endnu mere presserende og vigtigt i disse krisetider. Små
og mellemstore virksomheder spiller sammen med iværksættere en vigtig rolle i alle vores
økonomier, og de er centrale skabere af beskæftigelse og indkomst og drivkraften bag
innovation og vækst. Desværre har vi i den seneste tid oplevet situationer, hvor
virksomheder, der har millioner til gode hos offentlige myndigheder, desværre tvinges til
at lukke eller erklære sig konkurs netop på grund af disse forsinkede betalinger. Jeg håber
derfor, at andre faktorer også inddrages i overvejelserne i gennemførelsesfasen, så
stabilitetspagtens bånd løsnes for de offentlige myndigheder, og så betalingsperioden
gradvist reduceres. Dette ville forene kravene, og det vil gavne alle ordningerne i landet.
Jeg håber, at direktivet hurtigt gennemføres i medlemsstaterne, så det kan fungere effektivt
så hurtigt som muligt. Det er en pligt for os som lovgivere og en ret for
kreditorvirksomhederne.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Forsinkede betalinger kan skabe finansielle
vanskeligheder og endda resultere i konkurs for visse virksomheder, navnlig små og
mellemstore virksomheder. I henhold til Kommissionen koster forsinkede betalinger hvert
år den europæiske økonomi omkring 180 mia. EUR. I henhold til andre undersøgelser er
beløbet 300 mia. EUR om året, et beløb, der svarer til Grækenlands offentlige gæld. I den
nuværende økonomiske situation glæder det mig, at Rådet og Parlamentet fra starten har
været enige om en ambitiøs revision af den europæiske lovgivning på dette område.
Parlamentets bidrag var væsentligt i denne sag. Det lykkedes for os at sikre, at teksten er
inspireret af de mange forbedringer, der blev stemt om i Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse, herunder især højere morarenter i tilfælde af forsinket betaling; en
standardtidsfrist på 30 dage i forbindelse med handelstransaktioner med en forlængelse
til 60 dage, som kan forlænges under visse betingelser; en maksimumsperiode på 60 dage
for offentlige institutioner; større fleksibilitet for sundhedssektoren og for offentlige
sundheds- og socialinstitutioner, og endelig en forenkling af erstatningen for
inddrivelsesomkostninger (et fast beløb på 40 EUR).

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske fru Weiler med hendes
enestående arbejde. Parlamentet har givet det grønne lys for nye love med henblik på at
begrænse omfanget af forsinkede betalinger fra offentlige myndigheder til deres
leverandører, som i de fleste tilfælde er små og mellemstore virksomheder. Parlamentet
har afgjort, at offentlige myndigheder skal betale for tjenester eller varer inden for 30 dage.
Hvis de ikke gør det, skal de betale mindst 8 % i morarenter.

Princippet om at betale for arbejde til tiden er et grundlæggende princip for god adfærd,
men det er også afgørende, når en virksomheds soliditet, tilgængelige midler og adgang til
kredit og finansiering skal afgøres. Dette nye direktiv, som nu skal gennemføres i de
nationale lovgivninger inden for 24 måneder efter vedtagelsen, vil gerne gavne hele den
europæiske økonomi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Forsinket betaling er et fænomen
med adskillige indbyrdes forbundne årsager, og derfor kan det kun bekæmpes med en bred
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række supplerende foranstaltninger. Parlamentet finder derfor, at en fuldstændig legalistisk
tilgang er nødvendig for at forbedre retsmidlerne ved forsinket betaling, men det er ikke
nok. Kommissionens "hårde" tilgang med fokus på skarpe sanktioner og afskrækkende
midler skal udvides til at omfatte "bløde" foranstaltninger, der fokuserer på positive
incitamenter med henblik på at bekæmpe forsinket betaling.

Desuden skal praktiske foranstaltninger, som f.eks. brugen af elektroniske fakturaer,
fremmes parallelt med gennemførelsen af direktivet.

Marco Scurria (PPE),    skriftlig. – (IT) Italien er det land, hvor virksomheder lider mest
under forsinkede betalinger fra de offentlige myndigheders side, og hvor
gennemsnitsperioden for betaling af leverandører er 180 dage sammenlignet med det
europæiske gennemsnit på 67 dage. Dette skaber finansielle problemer, en drastisk
reduktion i investeringsmulighederne og et tab af konkurrenceevne, navnlig for små og
mellemstore virksomheder.

Det direktiv, vi har stemt om i dag, motiverer skyldnere til ikke at betale for sent og sætter
kreditorer i stand til effektivt at beskytte deres interesser mod sådanne forsinkede betalinger,
herunder retten til morarenter ved forsinket betaling, når dette ikke er anført i kontrakten.
Det tvinger også de offentlige myndigheder til at betale inden for højst 60 dage efter
betalingsanmodningen, hvis tjenesten er leveret på tilfredsstillende vis.

Vedtagelsen af dette direktiv er en stor hjælp for vores virksomheder. I dag lukkes hver
fjerde virksomhed som følge af problemer med utilstrækkelig likviditet. De nye regler om
betalinger vil sikre, at virksomheder genvinder deres konkurrencedygtighed, og at
arbejdspladser ikke går tabt.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Med en klar flertalsvedtagelse af betænkningen
fra min kollega, Barbara Weiler, om forslaget til et direktiv om forsinket betaling har
Parlamentet skabt afbalancerede og klare regler, der fremmer solvens, innovation og
beskæftigelse. Små virksomheder og offentlige hospitaler vil nyde godt af de
foranstaltninger, vi foreslår.

Førstnævnte risikerer ikke længere finansielle problemer på grund af forsinkede betalinger,
og sidstnævnte vil kunne udnytte en forlænget betalingsperiode på 60 dage på grund af
deres særlige status, hvor finansieringen kommer fra godtgørelser under de sociale
sikringsordninger. Den aftale, vi indgår med Rådet, vil desuden sikre en hurtig ikrafttræden
af direktivet og gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning med virkning fra januar 2011.
Jeg glæder mig over effektiviteten af denne afstemning.

Salvatore Tatarella (PPE),    skriftlig. – (IT) I de senere år er forsinkede betalinger blevet
en stadig større byrde for den finansielle administration af virksomheder. De repræsenterer
et alvorligt og farligt problem, der skader kvaliteten af udbudssystemet, undergraver de
små virksomheders overlevelsesmuligheder betydeligt og bidrager til den europæiske
økonomis tab af konkurrenceevne. Statistikkerne er alarmerende, og det gælder navnlig
Italien, hvor den gennemsnitlige betalingsperiode er 186 dage med en maksimal periode
på 800 dage fra regionale regeringer i forbindelse med sundhedssektoren. Det er en sand
skændsel, der har tvunget mange små og mellemstore virksomheder til at lukke. Via denne
betænkning tager vi et stort skridt fremad ved at fastsætte 60 dage som grænsen for
betalinger fra den offentlige sektor til den private sektor. Vedtagelsen af denne lovgivning
vil naturligvis ikke løse problemet med et trylleslag, men den repræsenterer et udgangspunkt
for nedbrydningen af den onde cirkel i forbindelse med handel primært med offentlige
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myndigheder. Den effektivitet og hurtighed, hvormed offentlige organer betaler fakturaer,
er et vigtigt led, som også vil være gunstig for den europæiske økonomi. Jeg håber, at
medlemsstaterne og navnlig Italien hurtigt gennemfører denne lovgivning.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning har ydet et væsentligt bidrag i
indsatsen for at løse problemet med forsinkede betalinger i handelstransaktioner mellem
virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige organer. Via initiativet tilstræbes
der større likviditet blandt EU's virksomheder gennem harmonisering. Kampen mod
forsinkede betalinger er særlig velkommen i den aktuelle krise, hvor store forsinkelser
påvirker virksomhedernes aktiviteter negativt. Foranstaltningen søger at bidrage til et
velfungerende indre marked ved omgående at reformere den krævede tidsfrist og de
sanktioner, der kan anvendes, hvis den ikke overholdes.

I den forbindelse glæder jeg mig over lovgivningsforslaget, som omhandler en generel
betalingsfrist på 30 dage ved handelstransaktioner mellem virksomheder og mellem
virksomheder og offentlige organer – hvor sidstnævnte i særlige tilfælde kan anvende en
frist på 60 dage. Denne bestemmelse vandt bred støtte i Gruppen for Det Europæiske
Folkeparti (Kristelige Demokrater), som jeg er medlem af.

Jeg tilslutter mig også indførelsen af en rente for forsinket betaling baseret på Den
Europæiske Centralbanks referencesats plus 8 %. Denne foranstaltning er efter min mening
et stærkt skub til de økonomiske aktiviteter i små og mellemstore virksomheder, der ofte
oplever, at deres økonomiske resultater skades alvorligt af bureaukratiske hindringer.

Marianne Thyssen (PPE),    skriftlig. – (NL) Vi har netop stemt om det reviderede direktiv
om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Jeg støtter denne aftale af hele
mit hjerte. Overdrevent lange betalingsperioder og forsinket betaling er en trussel mod
sund virksomhedsledelse, mindsker konkurrencedygtigheden og rentabiliteten og kan i
sidste ende bringe en virksomheds fortsatte eksistens i fare. Eftersom det nuværende direktiv
tilsyneladende ikke er tilstrækkelig effektivt til at forhindre forsinket betaling, støtter jeg
også en skærpelse af de eksisterende regler. Hvad angår de maksimale betalingsperioder,
indfører vi yderligere garantier for virksomhederne, idet betaling i princippet skal ske inden
for 30 dage. Dette er især vigtigt i forbindelse med betalinger mellem virksomheder og
offentlige organer. Fra nu af skal medlemsstaterne og regeringerne trods alt foregå med et
godt eksempel. Det er et spørgsmål om troværdighed, dvs. et spørgsmål om, at europæiske
institutioner i fremtiden skal overholde de samme juridiske tidsfrister som alle andre. I
direktivet anføres det tydeligt, at enhver kontraktlig afvigelse fra
standardbetalingsbetingelserne kun er mulig af objektive og rimelige årsager, og det er en
vigtig faktor for håndhævelsen af direktivet. Endelig håber jeg, at det faste
kompensationsbeløb for inddrivelsesomkostninger vil tvinge sene betalere ind på dydens
smalle sti og holde dem der. Det ville være godt for virksomhederne og for beskæftigelsen.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Weilers betænkning om bekæmpelse
af forsinket betaling i handelstransaktioner.

Virksomhedernes aktiviteter hæmmes alvorligt af gæld eller forsinkede betalinger, der
medfører, at ellers solvente virksomheder må lukke som følge af en slags dominoeffekt.
Forsinket betaling er en almindelig begivenhed i Europa, der er skadelig for virksomhederne,
navnlig de små virksomheder.

I de fleste medlemsstater betaler offentlige myndigheder almindeligvis for sent, hvis der er
finansielle vanskeligheder. Vi skal derfor styrke de eksisterende juridiske foranstaltninger
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ved at bekæmpe forsinket betaling med henblik på at støtte virksomheder, navnlig små og
mellemstore virksomheder, og vi skal fastlægge klare betingelser og passende sanktioner
for alle, der overtræder disse betingelser.

Betænkning: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi fattigdom
er et meget alvorligt problem, der har ramt 85 mio. af vores medborgere i Europa, så ingen
kan tillade sig at være ligegyldig over for det. Det skal stå forrest blandt vores prioriteter,
og det fortjener et kollektivt svar, som sikrer, at alle socialt udsatte mennesker kan leve
med et minimum af værdighed. Fattigdom rammer unge og ældre, men i stigende grad
også arbejdstagere. 6 mio. arbejdspladser er gået tabt alene i de sidste to år, og det lave
niveau og ustabiliteten af lønninger er blevet forværret, også for de arbejdstagere, der har
fastholdt deres beskæftigelse. Vi har brug for en systemisk tilgang, der omhandler og
afhjælper årsagerne til problemerne, så vi standser problemerne i opløbet. Samtidig kan
vi dog i øjeblikket ikke omgående og hurtigt reagere over for deres konsekvenser. På den
baggrund er det både en nødvendighed og et krav, at vi sikrer, at alle udsatte mennesker i
vores samfund modtager en mindsteindkomst, de kan leve af, og omgående sættes i stand
til at komme ud af denne situation. Vi skal godkende dette, og vi skal opnå det på en
ansvarlig og hurtig måde.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) EU har demonstreret sin vilje til at bekæmpe
fattigdom i Europa inden for rammerne af initiativer, der fremmes for 2010, det europæiske
år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og i forbindelse med opfyldelsen af
FN's millenniumudviklingsmål. Alvoren af den økonomiske og sociale krise og dens
indvirkning på stigningen i fattigdom og social udstødelse har betydet, at især en række
sårbare befolkningsgrupper, som f.eks. kvinder, børn, ældre og unge, har oplevet de negative
virkninger af situationen. Selv om en mindsteindkomst kan være en passende ordning til
beskyttelse af disse grupper, tager den i denne situation ikke højde for
subsidiaritetsprincippet og den kendsgerning, at dette område derfor er de enkelte
medlemsstaters ansvar.

Der er forskelle mellem lønniveauerne og de sociale niveauer i Europa, og derfor er det
vanskeligt at fastsætte en fælles mindsteindkomsttærskel. Det ville i stedet være bedre, hvis
vi tilskyndede de enkelte medlemsstater til at forbedre den politiske indsats med henblik
på at bekæmpe fattigdom og fremme aktiv inddragelse, tilstrækkelige indtægter, adgang
til kvalitetstjenester og retfærdig fordeling af velstanden. Frem for alt skal medlemsstaterne
opfordres til mere effektivt at udnytte de strukturfonde, de har til rådighed.

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Det internationale samfund har ved flere lejligheder
bekræftet sin vilje til at bekæmpe fattigdom. En sådan global tilgang er nødvendig, fordi
fattigdom ikke er begrænset til de underudviklede lande i Afrika syd for Sahara eller Asien,
men også har ramt 17 % af EU's befolkning.

Sidste måneds FN-topmøde markerer efter min mening en vigtig tendens, som vil føre til
vedtagelsen af en specifik handlingsplan for opnåelsen af millenniumudviklingsmålene.
EU har fra sin side foreslået, at antallet af mennesker, der lever i fattigdom, skal reduceres
med 25 % inden 2020, og 0,7 % af BNP afsættes til udviklingsstøtte. Parlamentet opfordrer
med vedtagelsen af denne betænkning endvidere til aktiv inddragelse af dårligt stillede
grupper, så der skabes effektiv økonomisk og social samhørighed.
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Jeg vil gerne fremhæve Rumæniens store bidrag til FN-programmerne for bekæmpelse af
fattigdom, som beløber sig til 250 mio. EUR. Da udviklingsstøtte skal være gensidig, vil
mit land fortsat overholde sine forpligtelser. Vi skal dog i højere grad fokuserer på de
grupper, der er mest udsatte for fattigdom, f.eks. befolkningen i landdistrikterne og den
etniske mindretalsgruppe romaerne.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    skriftlig. – (ES) Formålet med dette initiativ er at
sikre vedtagelsen af forskellige foranstaltninger på europæisk plan for at bekæmpe fattigdom
og social udstødelse. Den økonomiske krise har forværret mange europæeres situation.
Ledigheden er steget, og under disse omstændigheder er situationen for de svageste grupper,
som f.eks. kvinder, børn, unge og ældre, særlig uholdbar. Vi skal derfor vedtage
foranstaltninger på europæisk og nationalt plan, og mindsteindkomsten er et godt redskab
til at sikre de mennesker, der har brug for dem, en værdig tilværelse. Det endelige mål er
dog fuld integration på arbejdsmarkedet. Det er nemlig det, der muliggør ægte social
samhørighed. I den henseende håber jeg, at vi kan sikre, at økonomisk udvikling ledsages
af social udvikling, og at vi kan påvirke udviklingen af den sociale økonomi. Jeg håber også,
vi kan opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien om at reducere antallet af
fattigdomstruede mennesker med 20 mio.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
europæiske borgere trods alle erklæringerne om bekæmpelse af fattigdom stadig lever i
fattigdom. De sociale uligheder er vokset, og antallet af fattige arbejdstagere stiger også.
EU skal gennemføre mere aktive foranstaltninger med henblik på at bekæmpe fattigdom
og social udstødelse og lægge særlig vægt på arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold,
arbejdsløse, familier, ældre, kvinder enlige mødre, vanskeligt stillede børn, syge og
handicappede. Mindsteindkomsten er en af de grundlæggende foranstaltninger til
bekæmpelse af fattigdom, som kan bringe disse mennesker ud af fattigdom og sikre dem
en værdig tilværelse. Jeg vil understrege, at mindsteindkomsten kun vil bidrage til at
bekæmpe fattigdom, hvis medlemsstaterne iværksætter konkrete tiltag med det formål at
garantere en mindsteindkomst og gennemfører programmer til bekæmpelse af fattigdom.
I nogle medlemsstater ligger mindsteindkomstordningerne endvidere under den relative
fattigdomsgrænse. Kommissionen skal derfor tage fat om god og dårlig praksis i
evalueringen af de nationale handlingsplaner. Mindsteindkomsten – hovedelementet i den
sociale beskyttelse – er derfor uden tvivl vigtig for at sikre beskyttelsen af mennesker, der
trues af fattigdom, og deres lige muligheder i samfundet.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Næsten 300 000 familier i Rumænien
modtager en garanteret mindsteindkomst fra staten under en lov, der har været i kraft siden
2001, og som har fået bevilget næsten 300 mio. EUR. På baggrund af den aktuelle
økonomiske krise, hvis konsekvenser især rammer borgere fra de lande, som er mindre
veludviklede økonomisk, er Parlamentets anbefaling om indførelsen af en
mindsteindkomstordning i alle medlemsstater en indlysende løsning. Selv om behovet for
en sådan garanteret mindsteindkomstordning er indiskutabelt, kan en sådan ordning
naturligvis misbruges.

Der kræves en god tidsramme og effektive kontrolmekanismer for ordningen, fordi der er
risiko for, at denne ordning vil tilskynde mennesker til ikke at arbejde. Netop for at sikre,
at det ikke sker, anbefales det, at alle, der modtager denne indkomst, skal yde nogle timers
arbejde til gavn for samfundet. Ved udgangen af 2008 levede 85 mio. mennesker under
fattigdomsgrænsen i EU. Dette tal understreger behovet for støtte, navnlig når vi taler om
unge og ældre.
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Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Den økonomiske krise har forværret fattigdommen
betydeligt. Mere end 85 mio. mennesker lever i øjeblikket under fattigdomsgrænsen i EU.
I forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
glæder jeg mig over Parlamentets engagement for at sikre stærk og effektiv økonomisk og
social samhørighed.

I Figueiredo-betænkningen påpeges det, at indførelsen af en mindsteindkomst på nationalt
plan er en af de mest effektive metoder til bekæmpelse af fattigdom. Jeg er dog modstander
af en mindsteindkomst på EU-plan. En sådan foranstaltning vil være demagogisk og
fuldstændig malplaceret i den aktuelle situation. Strukturfondene spiller også en vigtig
rolle for bekæmpelsen af social udstødelse. Navnlig Den Europæiske Socialfond er en stærk
europæisk investering, som er udformet til at gøre arbejdsmarkedet tilgængeligt for dårligt
stillede borgere. Det skal forblive et stærkt instrument under samhørighedspolitikken i
perioden 2014-2020.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for denne særdeles gode
betænkning, fordi den understreger behovet for at iværksætte specifikke foranstaltninger
med henblik på at bekæmpe fattigdom og social udstødelse gennem fremme af en retfærdig
fordeling af indkomst og velstand, så der garanteres en tilstrækkelig indkomst, og det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse får reel betydning. I
betænkningen opfordres medlemsstaterne til at revidere deres indkomstsikringspolitikker,
eftersom fattigdomsbekæmpelse forudsætter skabelse af anstændige og varige job. I henhold
til betænkningen skal sociale målsætninger udgøre en integreret del af strategien til
bekæmpelse af krisen, og jobskabelse skal være en prioritet for Kommissionen og
medlemsstaternes regeringer som et første skridt i bekæmpelsen af fattigdom.
Mindsteindkomsten bør fastsættes på et niveau svarende til mindst 60 % af
gennemsnitsindkomsten i den pågældende medlemsstat. I betænkningen understreges
vigtigheden af, at der findes arbejdsløshedsgodtgørelser, som garanterer en anstændig
levestandard for modtagerne, men også behovet for at forkorte fraværet fra arbejdsmarkedet
ved f.eks. at gøre de offentlige arbejdsformidlinger mere effektive. Endvidere understreges
behovet for at vedtage regler om socialsikring for at skabe en forbindelse mellem den
fastlagte mindstepension og den tilsvarende fattigdomsgrænse.

Ole Christensen (S&D),    skriftlig. – (DA) Vi, de danske socialdemokrater i
Europa-Parlamentet (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Ole
Christensen), har stemt for initiativbetænkningen: "om mindsteindkomstens betydning
for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle". Vi mener, at alle
EU-lande bør vedtage fattigdomsmål og indføre mindsteindkomstordninger. Samtidig
mener vi, at disse mål og ordninger skal tilpasses forholdene i den enkelte medlemsstat.
Vi mener, at der er flere måder, man kan opgøre fattigdom på, og det bør være op til den
enkelte medlemsstat at finde den bedste måde at opgøre fattigdom på og udforme en
mindsteindkomstordning, der er tilpasset medlemsstaten.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Den nuværende økonomiske krise har haft alvorlige
konsekvenser og har øget arbejdsløsheden, den ukontrollerede forarmelse og den sociale
udstødelse af mennesker i hele Europa. Fattigdom og social udstødelse har nået uacceptable
niveauer. Næsten 80 mio. europæere lever under fattigdomsgrænsen. 19 mio. af disse er
børn – dvs. næsten to ud af 10 børn. Mange andre oplever alvorlige hindringer med hensyn
til adgang til beskæftigelse, uddannelse, boliger samt sociale og finansielle tjenesteydelser.
Arbejdsløsheden har også nået hidtil ukendte højder i alle medlemsstater med et europæisk
gennemsnit på 21,4 %, hvoraf hver femte unge er arbejdsløs. Denne situation er uacceptabel,
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og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe med at bekæmpe denne tragedie, som disse
mennesker oplever.

Til det formål er 2010 udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af denne plage med
henblik på at styrke EU's politiske engagement og iværksætte foranstaltninger, der effektivt
kan bidrage til at udrydde fattigdom. Jeg er enig i, at alle medlemsstater skal indføre en
mindsteindkomst ledsaget af en strategi for social reintegration og adgang til
arbejdsmarkedet.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Økonomisk og social samhørighed er en grundlæggende
forudsætning for enhver fælles politik, både i Europa og i mindre sammenhænge. Når der
er forskellige interesser, vil målsætningerne adskille sig, og fælles tiltag kan ikke planlægges.
Forbedring af levestandarden for alle, der lever under fattigdomsgrænsen, er afgørende.
Offentlige ressourcer, der udnyttes i denne sammenhæng, er uden tvivl en mellemlangsigtet
investering, da de kan udløse selvforstærkende vækst, hvis de fordeles effektivt. Overførsel
af faste beløb er altid en usikker foranstaltning, hvis de ikke ledsages af bredere
tilskyndelsesprogrammer. To situationer kræver en anden tilgang. Den første situation,
som vedrører den sociale velfærd, er, når en arbejdstager på grund af fysiske eller mentale
handicap eller lignende ikke kan tjene nok til at leve en anstændig tilværelse. Den anden
situation, som vedrører retlige og økonomiske forhold, omhandler stivheden af
arbejdsmarkedet, der ikke i tilstrækkelig grad sætter lighedstegn mellem produktivitet og
løn, eller som ikke giver arbejdstagere mulighed for at arbejde så meget, de ønsker, eller i
henhold til det, de ønsker at tjene for at leve en anstændig tilværelse. I disse to situationer
kan og skal den offentlige sektor gribe ind og sikre, at andre tilskyndes til at arbejde hårdt
– aldrig det omvendte.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Omkring en femtedel af EU's befolkning lever
under fattigdomsgrænsen, og fattigdom er mere udbredt blandt børn, unge og ældre.
Andelen af fattige arbejdstagere stiger parallelt med udbredelsen af usikre og dårligt lønnede
job. I 10 medlemsstater lider næsten en fjerdedel af befolkningen under materielle mangler.
I Rumænien og Bulgarien gælder det mere end halvdelen af befolkningen. Alle disse faktorer
betyder, at EU står over for et fattigdomsproblem, der ikke kun er blevet forværret af
recessionen, men også af de antisociale politikker, der føres af højreorienterede regeringer.
Mindsteindkomsten kan garantere social beskyttelse for brede grupper af befolkningen,
som i øjeblikket lever i fattigdom. Mindsteindkomsten vil spille en absolut afgørende rolle
for forebyggelsen af tragiske situationer forårsaget af fattigdom og for bekæmpelsen af
social udstødelse. For effektivt at bekæmpe fattigdom skal vi også forbedre kvaliteten af
job og lønninger, indføre retten til en indkomst og sikre de nødvendige midler til at levere
sociale velfærdsydelser, pensioner og overførsler. 2010 er det europæiske år for bekæmpelse
af fattigdom og social udstødelse, hvor kampagnen for et inklusivt samfund, som blev
vedtaget ved Lissabontraktaten, fortsættes. Det er endnu en grund til, at jeg stemte for
denne kampagne.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Der skal efter min mening iværksættes
foranstaltninger på både europæisk og nationalt plan med det formål at beskytte forbrugere
mod uretfærdige betingelser for tilbagebetaling af lån og kreditkort og for at fastsætte
betingelser for adgang til lån, der vil forhindre, at familier pådrager sig uoverskuelig gæld,
og som dermed beskytter dem mod fattigdom og social udstødelse.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) I Europa har 20 medlemsstater gennemført
national lovgivning, som fastsætter en mindsteindkomst, og der er meget store forskelle
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mellem landene. Mindsteindkomsten i Luxembourg er f.eks. ca. 1 682 EUR, mens den i
Bulgarien kun er 123 EUR.

Derfor har Parlamentets gentaget sin opfordring til en europæisk mindsteindkomst. Denne
mindsteindkomst kan være en af de mulige metoder til at forhindre, at millioner af
europæere skubbes ud i fattigdom. Det skal dog påpeges, at garantien om en
mindsteindkomst skal ledsages af en generel social strategi, der omfatter adgang til
grundlæggende tjenester, som f.eks. sundhedsydelser, bolig, uddannelse og livslang læring,
og dette skal gælde for alle aldersgrupper og på en måde, der er tilpasset hvert land.

Medlemmerne af Parlamentet har fremhævet, at mindsteindkomstordningernes egentlige
formål ikke kun er at hjælpe, men hovedsageligt at ledsage modtagerne i overgangen fra
social udstødelse til en aktiv tilværelse.

Christine De Veyrac (PPE),    skriftlig. – (FR) Min støtte til denne betænkning afspejler
vigtigheden af solidaritet i vores europæiske samfund, navnlig i det europæiske år for
bekæmpelse af fattigdom.

Visse medlemsstater, herunder Frankrig, har været pionerer ved at indføre en garanteret
mindsteindkomst for 20 år siden. Erfaringerne har dog vist os, at dette system kan have
negative virkninger og f.eks. kan tilskynde visse mennesker til ikke at arbejde. Derfor skal
EU overveje foranstaltninger, der som det franske "revenu de solidarité active" (tjent
indkomsttilskud) skaber ansvarlighed hos modtagerne og tilskynder dem til at søge
beskæftigelse, som er det første reelle element af social integration.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg har altid opfordret til indførelsen af en
mindsteindkomst svarende til mindst 60 % af gennemsnitsindkomsten for alle borgere i
EU, og det var en del af mit valgprogram i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet
i 2009. I dag har Parlamentet desværre stemt imod dette lovgivningsforslag på EU-niveau.

I 2010, som er det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom, er jeg overbevist om, at et
rammedirektiv om mindsteindkomst kunne have været en referencetekst for nationale
politikker og lovgivninger.

Dette var efter min mening den mest effektive metode til at bekæmpe fattigdom og bringe
20 mio. mennesker ud af fattigdom inden 2020. Vi skal huske, at 80 mio. mennesker lever
under fattigdomsgrænsen i Europa.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Risikoen for en forværring af fattigdommen i Europa
skal for enhver pris undgås, da det kan have meget alvorlige strukturelle konsekvenser på
lang sigt, både socialt og økonomisk. Jeg stemte for denne betænkning, fordi vi skal
garantere en rimelig mindsteindkomst for at sikre et anstændigt niveau af social beskyttelse,
navnlig til de mest udsatte grupper, der er blevet hårdt ramt af de spareprogrammer, som
de europæiske regeringer har gennemført under den nuværende økonomiske og finansielle
krise.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Uden at være ufølsom over for de alvorlige konsekvenser
af den nuværende krise for offentligheden, hvor den skaber eller forværrer fattigdommen
for mange europæere, kan jeg ikke tilslutte mig den holdning, der søger at løse dette problem
med flere sociale ydelser, som f.eks. en mindsteindkomst fastsat på europæisk plan.
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Flere sociale ydelser kræver flere penge fra staten, og de kan kun fremskaffes ved at hæve
skatterne, eftersom dette ikke skaber nogen indtægter. Det betyder øget beskatning af alle,
så alle bliver fattigere og mere afhængige af den blodsugende stat.

Kampen mod fattigdom skal føres ved hjælp af beskæftigelsespolitikker og økonomisk
konkurrencedygtighed. Hvis adskillige virksomheder ikke lukkede uge efter uge i Portugal,
ville der ikke være så mange arbejdsløse og fattige i Portugal. Kampen mod fattigdom skal
derfor føres ved at stimulere økonomien og markedet, ikke ved hjælp af tilskud, som altid
skal finansieres af skatter, der som bekendt lammer skatteyderne og økonomien og er en
hindring for økonomisk konkurrencedygtighed.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Som jeg sagde i Parlamentet for et år siden,
er jeg fortaler for et nyt socialitetskoncept i EU, der kan sikre alle borgere en grundlæggende
levestandard. I et Europa, der er socialt bevidst, retfærdigt, udviklet og samhørigt, er det
afgørende, at vi i lyset af de ødelæggende virkninger af den aktuelle økonomiske krise
gennemfører foranstaltninger, som kan udrydde og minimere risikoen for social dumping
og nedbrydning af levevilkårene for befolkningen. For at gøre Europa stærkere og mere
forenet skal vi sikre beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for alle i Europa. Jeg
erkender, at der er behov for minimumsstandarder inden for sundhedspleje, uddannelse
og sociale pensioner og endda lønninger, så der opnås større ensartethed med hensyn til
beskæftigelsesvilkår. I det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
glæder jeg mig over denne betænkning og opfordringen til alle medlemsstater om at opfylde
deres ansvar med hensyn til aktiv integration ved at bekæmpe sociale skævheder og
marginalisering. Der skal dog være en realistisk balance og respekt for
subsidiaritetsprincippet. På den baggrund stemte jeg for betænkningen og imod
ændringsforslagene.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg vil understrege betydningen af
Parlamentets vedtagelse af denne betænkning, som foreslår, at mindsteindkomstordninger
indføres i alle medlemsstater, og som jeg var ordfører for. Den blev vedtaget på plenarmødet
med 437 stemmer mod 162, idet 33 undlod at stemme, og har vist sig at være en specifik
foranstaltning i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

I betænkningen anføres det, at "indførelsen af mindsteindkomstordninger i alle
EU-medlemsstater – omfattende specifikke tiltag til fordel for personer, hvis indkomst er
utilstrækkelig, med økonomisk hjælp og lettere adgang til tjenesteydelser – er en af de mest
effektive metoder til at bekæmpe fattigdom, garantere en passende levestandard og fremme
social integration".

I henhold til den vedtagne beslutning bør mindsteindkomsten fastsættes på et niveau
svarende til mindst 60 % af gennemsnitsindkomsten i den pågældende medlemsstat.
Kommissionen opfordres til at udarbejde en handlingsplan, som skal ledsage
implementeringen af et EU-initiativ om mindsteindkomst i medlemsstaterne.
Opmærksomheden henledes på det stigende antal fattige arbejdstagere og behovet for at
håndtere denne nye udfordring, og der opfordres til en retfærdig indkomstfordeling.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Jeg har sjældent oplevet en så demagogisk og
urealistisk betænkning. Demagogisk, fordi den søger at indføre en mindsteindkomst
svarende til mindst 60 % af gennemsnitsindkomsten i alle medlemsstater og for alle uden
krav om nationalitet. Er det den gennemsnitlige bruttoindkomst eller den gennemsnitlige
nettoindkomst? Er det den gennemsnitlige levestandard, der bruges til at beregne
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fattigdomsgrænsen? I mit land vil dette opfordre til statsstøttet inaktivitet og vil skabe en
stærk magnet for indvandring.

I henhold til den anvendte definition kan denne indkomst nemlig være højere end
mindstelønnen, som er det, 15 % af de franske arbejdstagere tjener – en rekord blandt de
udviklede lande. Europæerne har ikke brug for statslig støtte, men reelle job, der giver dem
en anstændig løn. Alligevel – og det er den urealistiske del – står der intet i betænkningen
om de egentlige årsager til fattigdommen, nemlig presset på lønningerne fra den eksterne
konkurrence fra lavomkostningslande, hvor social dumping praktiseres, og fra den interne
konkurrence fra ikkeeuropæisk indvandring samt eksplosionen i arbejdsløsheden,
udflytninger og virksomhedslukninger som følge af uhæmmet globalisering. Den overser
den særdeles bekymrende forarmelse af Europas middelklasse. Vi skal prioritere
bekæmpelsen af disse årsager.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Selv om EU er et af de rigeste områder i verden, er
der stadig en høj procentdel af europæiske borgere, som lever i indkomstfattigdom, der
begrænser deres adgang til grundlæggende elementer, som f.eks. fødevarer, sundhed, energi
og uddannelse. 85 mio. mennesker i Europa er berørt af fattigdom. Den nuværende
finansielle og økonomiske nedgang betyder endvidere, at der er endnu større risiko for
fattigdom, der navnlig rammer børn, unge og ældre, og som bringer mange husstande i
risikozonen og mindsker deres adgang til medicin, sundhedspleje, skoler og beskæftigelse.
Vi skal sikre, at velstanden fordeles ligeligt blandt rige og fattige medlemsstater, blandt
store og små lande og blandt deres borgere.

Der skal bevilges flere penge til forskellige undersøgelser og analyser vedrørende fattigdom
og social udstødelse med henblik på at sammenligne systemerne i de 27 medlemsstater
og finde frem til de politikker, der fungerer bedst. Vi skal fortsætte bekæmpelsen af fattigdom
og social udstødelse i Europa og resten af verden ved at indføre omgående foranstaltninger
og – endnu vigtigere – ved at arbejde solidarisk trods de forskellige skattemæssige eller
politiske former for pres, vi oplever.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) I dag lever 17 % af den europæiske befolkning
eller ca. 85 mio. mennesker under fattigdomsgrænsen. Bag disse tal er ekstrem fattigdom
det mest bekymrende og voksende element, navnlig i disse tider med recession, og derfor
er en mindsteindkomst afgørende.

2010 er det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. I forlængelse
af verdensdagen for bekæmpelse af fattigdom stemte vi i Parlamentet for en beslutning,
der opfordrer til en europæisk mindsteindkomst svarende til 60 % af
gennemsnitsindkomsten i alle medlemsstater.

I vores betænkning understreges det, at indførelsen af mindsteindkomstordninger i alle
medlemsstater er en af de mest effektive foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom,
sikring af en anstændig levestandard og fremme af social integration, og jeg glæder mig
over vedtagelsen af denne beslutning.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg støttede betænkningen, som opfordrer
medlemsstaterne til at bekæmpe fattigdom ved at indføre mindsteindkomstordninger
baseret på den franske RSA-model ["revenu de solidarité active" – tjent indkomsttilskud]
(tidligere RMI ["revenu minimum d’insertion" – garanteret grundlæggende indkomst]).
Det anerkendes klart, at sådanne redskaber er nyttige, når det drejer sig om at håndtere
usikkerhed med hensyn til beskæftigelse.
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I teksten foreslås det, at denne form for mindsteindkomst skal udgøre 60 % af
gennemsnitslønnen for hvert land, og at den indgår i en omfattende integrationsstrategi
for varig tilbagevenden til beskæftigelse og adgang til offentlige tjenester, primært boliger.

Teksten blev vedtaget, men de alternative versioner, der blev foreslået af de politiske grupper
på venstrefløjen, og som opfordrede til et bindende rammedirektiv for gennemførelsen af
mindsteindkomsten i hele EU, blev desværre forkastet. Vores holdning for disse
mindsteindkomstordninger er derfor opmuntrende, men sandsynligvis utilstrækkelig.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Aktuelle data viser, at fattigdomsniveauerne
i EU stiger. I mange medlemsstater rammer fattigdommen primært børn og ældre, og den
stigende brug af kortvarige ansættelseskontrakter samt lave og usikre indkomster spreder
risikoen for forværrede levevilkår til hele samfundet. Til dette skal vi føje den demografiske
krise, der berører nogle lande, så har vi opskriften på garanteret økonomisk nedgang. Det
er vores opgave at sikre alle borgere anstændige levevilkår.

Vi kan ikke tillade, at vores børn og børnebørn skal leve under truslen om sult, arbejdsløshed
og social udstødelse. Vi skal garantere de fremtidige generationer anstændige lønniveauer,
karrierestabilitet, adgang til offentlige tjenester og social integration gennem hele deres liv
– fra vugge til grav.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. – (EN) Det anslås, at omkring 85 mio. mennesker i EU lever
i fattigdom eller er fattigdomstruet, og på europæisk plan skal vi efter min mening gøre
alt, hvad vi kan, for at løse dette problem. Det er afgørende, at procedurer som denne
gennemføres for at hjælpe med at reducere antallet af fattigdomstruede mennesker i EU,
så vi kan opfylde EU 2020-målet om at bringe 20 mio. europæiske borgere ud af fattigdom.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Den økonomiske og finansielle krise
har forværret situationen på det europæiske arbejdsmarked. For nylig er
5 mio. arbejdspladser gået tabt, og det har skabt fattigdom og social udstødelse i
medlemsstaterne. Jeg støtter på det kraftigste denne betænkning, fordi der efter min mening
er behov for omgående foranstaltninger med henblik på at reintegrere alle de berørte på
arbejdsmarkedet, og der er behov for en garanteret mindsteindkomst, som kan sikre en
anstændig levestandard og menneskeværdige levevilkår. Vi skal udvikle relevante
indikatorer, der sætter os i stand til at indføre mindsteindkomstordninger i medlemsstaterne,
så vi kan sikre en tilstrækkelig levestandard, der kan fremme social integration samt social
og økonomisk samhørighed i hele EU.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Et effektivt redskab til
bekæmpelse af fattigdom er en garanti til EU-borgere om en mindsteindkomst, der omfatter
løn, pensioner og ydelser. En mindsteindkomst skal være en universel ret og ikke afhænge
af egne bidrag.

Vi skal især være opmærksomme på sociale grupper, der er særlig udsatte for fattigdom
og social udstødelse, dvs. navnlig handicappede, storfamilier og familier med én forsøger,
kronisk syge og ældre. En analyse af erfaringerne fra en række medlemsstater viser os, hvor
vigtige mindsteindkomster er for bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse, og derfor
stemte jeg for fru Figueiredos betænkning.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Det er i dag vigtigt at inddrage forebyggelsen
og bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse i andre EU-politikker med henblik på
at garantere respekt for de grundlæggende menneskerettigheder, universel adgang til
grundlæggende offentlige tjenester og retten til sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse.
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Alt dette kræver, at de makroøkonomiske politikker er socialt bæredygtige. Det kræver en
ændring af de monetære prioriteter og politikker, herunder i stabilitets- og vækstpagten,
og af politikkerne for det indre marked samt budget- og skattepolitikkerne. I betænkningen
anvendes termen "mindsteindkomst" – en kontroversiel term, der defineres som et
instrument, som gør det muligt at ledsage modtagerne i overgangen fra social udstødelse
til en aktiv tilværelse. Endvidere understreges betydningen af bredere politikker, der også
omhandler andre behov, som f.eks. sundhedspleje, uddannelse, undervisning, sociale
ydelser og bolig.

Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg støtter idéen om en europæisk
koordinationsstrategi. Baseret på subsidiaritetsprincippet mener jeg dog, at
mindsteindkomsten er de enkelte medlemsstaters ansvar. De store forskelle med hensyn
til lønninger og leveomkostninger generelt gør det vanskeligt at fastsætte en mindstegrænse
i de forskellige medlemsstater.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) Lissabontraktatens tekst, bestemmelserne i
Europa 2020-strategien og principperne bag millenniumudviklingsmålene afspejles ikke
i den foruroligende virkelighed eller i fremtidsudsigterne, idet mange mennesker lever i
elendighed selv i dag. I Europa alene lever næsten 80 mio. borgere i fattigdom, og 19 mio. af
disse er børn. De ambitiøse politikker, som det internationale samfund har vedtaget for
bekæmpelse af fattigdom, har alt for ofte vist sig at være ineffektive og vanskelige at
gennemføre eller gennemføres blot som sociale velfærdsforanstaltninger.

Målsætningerne skal i stedet opnås ved at benytte en mere strukturel tilgang, hvor vi
evaluerer specifikke initiativer, der koordineres på europæisk plan, og som kan have en
indvirkning på indkomst, sociale ydelser og sundhedspleje med henblik på at afhjælpe
konsekvenserne af finanskrisen, som ramte de mest udsatte på arbejdsmarkedet, nemlig
kvinderne, de ældre og navnlig de unge. Vurderingen af de europæiske initiativer, der har
til formål at fastsætte en mindsteindkomst, kan efter min mening være en af metoderne
til at bekæmpe fattigdom, såfremt subsidiaritetsprincippet respekteres.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Gennemførelsen af mindsteindkomsten i alle
EU-lande er en afgørende foranstaltning, hvis vi skal bekæmpe fattigdommen. Jeg stemmer
derfor for denne vigtige betænkning.

Mindsteindkomsten beregnes dog for hvert land og bidrager dermed ikke til social
konvergens i Europa. De nationale uligheder fastholdes under den krise, vi oplever i
øjeblikket. Der er derfor behov for flere tværgående sociale politikker på europæisk plan
med henblik på at sikre en mere retfærdig fordeling af velstanden. Dette er en vigtig del af
EU's rolle.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) EU har altid hævdet, at "social integration" er et
af dets grundlæggende principper. Det er vanskeligt at bekæmpe de mange forhold, der
fører til marginalisering, udstødelse og opgivelse. Blandt disse ligger fattigdom bestemt
højt på listen. I modsætning til årsager, som f.eks. sygdom, antisocial adfærd, race eller
køn, repræsenterer dette et forhold, som civiliserede lande bør gennemføre forebyggende
foranstaltninger mod.

En mindsteindkomst til borgerne er et afhjælpende middel, ikke en løsning. I beslutningen
støtter jeg Kommissionens opfordring til at medtage statslige foranstaltninger inden for
en ramme af europæisk koordinering og sikre, at mindsteindkomsten ledsages af en
integreret tilgang, der omfatter sundhedspleje, uddannelse og bolig. Jeg vil også personligt
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opfordre Kommissionen til at prioritere foranstaltninger, der kan støtte social integration
med henblik på forebyggelse, i platformen for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Medlemsstaterne kan ikke være ufølsomme over for
tilfælde af ekstrem fattigdom, og de skal sikre, at ingen overlades til deres egen skæbne i
situationer, som ofte er dybt fornedrende. Ekstraordinær og undtagelsesvis hjælp skal
overvejes i netop disse tilfælde.

Erfaringer, som f.eks. Portugals erfaringer med udbetaling af mindsteindkomster uden
effektiv overvågning, men med et enormt antal mennesker, der er registreret som modtagere,
som kunne og burde arbejde, men som hverken arbejder eller forsøger at arbejde, er dog
en forvanskning af denne tilgang, som vi skal tage fat om. Jeg undlod derfor at stemme,
fordi de aspekter af tilstrækkelig overvågning af ordningen, som jeg har beskrevet, sætter
spørgsmålstegn ved ordningen fra både et finansielt og moralsk synspunkt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Medlemsstaterne kan ikke være ufølsomme over for
tilfælde af ekstrem fattigdom, og de skal sikre, at ingen overlades til deres egen skæbne i
situationer, som ofte er dybt fornedrende. Ekstraordinær og undtagelsesvis hjælp skal
overvejes i netop disse tilfælde.

Erfaringer, som f.eks. Portugals erfaringer med udbetaling af mindsteindkomster uden
effektiv overvågning, men med et enormt antal mennesker, der er registreret som modtagere,
som kunne og burde arbejde, men som hverken arbejder eller forsøger at arbejde, er dog
en forvanskning af denne tilgang, som vi skal tage fat om. Jeg undlod derfor at stemme,
fordi de aspekter af tilstrækkelig overvågning af ordningen, som jeg har beskrevet, sætter
spørgsmålstegn ved ordningen fra både et finansielt og moralsk synspunkt.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for Parlamentets beslutning om
mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund
med plads til alle, fordi jeg er enig i de fleste af dens opfordringer og holdninger, herunder
f.eks. at medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen skal gennemføre "konkrete
foranstaltninger, som kan udrydde fattigdom og social udstødelse", og at
"fattigdomsbekæmpelse forudsætter skabelse af anstændige og varige job til grupper, der
er dårligt stillede på arbejdsmarkedet". På det punkt er dens opfordring til fastsættelsen af
en mindsteindkomst i alle medlemsstater af stor værdi, så alle kan leve en værdig tilværelse,
uanset om de er i beskæftigelse eller ej. Jeg støttede denne beslutning, fordi den generelt
kræver forstærkede sociale foranstaltninger med henblik på at bekæmpe den fattigdom,
som millioner af borgere lider under. Til det formål kræves det, at medlemsstaterne og de
europæiske institutioner gennemfører konkrete foranstaltninger med henblik på at fremme
reintegrationen på arbejdsmarkedet af alle, der lever i fattigdom.

Siiri Oviir (ALDE),    skriftlig. – (ET) Som kvindeligt medlem generer det mig især, at
kvinder under den nuværende økonomiske krise i højere grad trues af ekstrem fattigdom
end mænd. I henhold til tallene fra Eurostat er 27 % af alle kvinder i dag truet af fattigdom
inden modtagelse af sociale sikringsydelser. I det europæiske samfund viser den konstante
udvikling hen imod kvindeliggørelsen af fattigdom, at den eksisterende ramme af sociale
sikringsordninger og de forskellige social-, økonomi- og beskæftigelsespolitiske tiltag, som
er vedtaget i EU, ikke er udformet ud fra kvinders behov eller med det formål at afskaffe
de uligheder, kvinder udsættes for i forbindelse med beskæftigelse. Jeg støtter derfor
ordføreren, som siger, at kvinders fattigdom og sociale udstødelse i Europa kræver konkrete,
forskelligartede og kønsbaserede politiske løsninger, og jeg støttede derfor fremhævelsen
af dette problem med min stemme.
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Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Figueiredos betænkning. Arbejde
er den største prioritet for befolkningen. Den solidaritet, som den europæiske model for
den sociale markedsøkonomi er baseret på, og koordineringen af de nationale aktiviteter
er afgørende. Initiativer, der gennemføres af individuelle medlemsstater, vil være ineffektive,
medmindre vi koordinerer indsatsen på EU-plan. Det er derfor afgørende, at EU taler med
én stærk stemme, har én fælles vision og derefter giver de enkelte medlemsstater fleksibilitet
med hensyn til den konkrete gennemførelse af foranstaltninger i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet. I den sociale markedsøkonomi, som er omhandlet og skabt i
traktaten, skal de offentlige myndigheder gennemføre etableringsforanstaltninger med
henblik på at sætte skub i og fremme indsatsen for at skabe balance og undgå vanskeligheder
eller i det mindste minimere dem for offentligheden. Vi har brug for sociale politikker, der
kan beskytte familier, begrænse uligheden og minimere indvirkningen af krisen. Vi skal
forbedre de sociale beskyttelsesordninger ved at gennemføre langsigtede politikker, også
med hensyn til job, så beskæftigelsesstabiliteten forbedres, samtidig med at ikkebæredygtig
belastning af de nationale budgetter undgås.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for forslag til beslutning –
ændringsforslag 3 – (forretningsordenens artikel 157, stk. 4) om at indgive et alternativt
beslutningsforslag i forbindelse med et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag
(A7-0233/2010) om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og
fremme af et samfund med plads til alle. Navnlig under denne økonomiske krise er denne
bestemmelse ikke i strid med princippet om en social markedsøkonomi, et princip, jeg
tilslutter mig uden forbehold.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Fattigdom er et alvorligt socialt problem
i hele verden, og desværre er EU ikke immunt. Den allerede langtrukne finansielle og
økonomiske krise, som vi oplever, har endvidere forværret fattigdommen blandt
europæerne og har skabt en ny bølge af fattige i visse lande, som f.eks. Portugal, og endda
rammer den gruppe, der almindeligvis betegnes som middelklassen.

Indførelsen af en mindsteindkomst er en vigtig social foranstaltning, der økonomisk kan
have stor betydning, og som betragtes som en moralsk forpligtelse af mange. Det er
afgørende, at mindsteindkomsten reguleres, så den fungerer som en løftestang, der kan
løfte mennesker, der lever i fattigdom, til en acceptabel levestandard, og så den aldrig kan
blive en tilskyndelse til mennesker om at forblive passive i en vanskelig situation, herunder
f.eks. manglende engagement ved søgningen efter arbejde.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Fattigdom er en kendsgerning, der rammer
mennesker, hvis indkomst er utilstrækkelig til at sikre dem anstændige levevilkår, og antallet
af mennesker i denne situation er stigende under den aktuelle krise. I 2008 var 17 % af EU's
befolkning (ca. 85 mio. mennesker) udsat for risikoen for fattigdom. Fattigdomsrisikosatsen
var højere for børn og unge op til 17 år end for den samlede befolkning, og i 2008 nåede
den op på 20 % i EU-27, idet den højeste sats blev registreret i Rumænien (33 %).
Fattigdomsrisikosatsen for personer i beskæftigelse lå gennemsnitligt på 8 % i EU-27, igen
med den højeste sats i Rumænien (17 %).

Jeg stemte for indførelsen mindsteindkomstordninger (svarende til mindst 60 % af
gennemsnitsindkomsten i den pågældende medlemsstat) i alle EU-medlemsstater omfattende
specifikke tiltag til fordel for personer, hvis indkomst er utilstrækkelig, med økonomisk
hjælp og lettere adgang til tjenesteydelser. Dette ville være en af de mest effektive metoder
til at bekæmpe fattigdom, garantere en passende levestandard og fremme social integration.
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Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) At bringe 20 mio. europæiske borgere ud af
fattigdom inden 2020 – det er det ambitiøse mål i EU 2020-strategien, et mål, der risikerer
at ende som et fromt håb, hvis Europa ikke får styr på den voksende forarmelse, der i dag
berører mere end 80 mio. borgere.

Derfor er indførelsen af en mindsteindkomst på europæisk plan eller udvidelsen af den til
alle medlemsstater vigtig. Mindsteindkomsten, der skal fungere som et "sidste sikkerhedsnet"
spiller allerede en rolle i bekæmpelsen af social udstødelse.

Vi skal nu styrke dens effektivitet, men vi skal dog huske følgende tre vigtige forhold: Vi
skal bevare forskellen mellem mindsteindkomsten og den garanterede mindsteløn, fordi
det stadig skal være attraktivt at arbejde, og fordi det at være i beskæftigelse er det bedste
værn mod fattigdom. Mindsteindkomsten skal være en del af en koordineret og omfattende
politik, der har til formål at hjælpe udsatte mennesker (adgang til bolig, sundhedspleje,
børnepasning og hjemmepleje). Endelig skal vi overstrege overskrift I med hensyn til
integrationen af målsætninger, der er knyttet til den, og udnytte mindsteindkomsten som
en metode til på et bestemt tidspunkt økonomisk at hjælpe en person eller familie i
vanskeligheder.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) 85 mio. mennesker trues af fattigdom i
Europa. Den økonomiske krise, vi oplever, gør unge (hvoraf hver femte er ledig), kvinder
og enlige forældre endnu mere sårbare. Usikre ansættelsesforhold vinder større udbredelse.
I øjeblikket er 19 mio. arbejdstagere med usikre ansættelsesforhold berørt af fattigdom.
2010 er udråbt som det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse,
og en nylig undersøgelse fra Eurobarometer om borgernes holdning til EU viser, at 74 %
af dem forventer, at EU spiller en væsentlig rolle på dette område. Lad os lytte til dem og
handle. Jeg støttede beslutningen om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af
fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle. Desværre har ikke alle de
27 medlemsstater indført en national mindsteindkomst. Jeg støttede derfor opfordringen
til Kommissionen om, at den skal udnytte sin initiativret til at foreslå et rammedirektiv,
der omhandler princippet om en passende mindsteindkomst i Europa baseret på fælles
kriterier, men denne opfordring blev desværre forkastet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Med vores forslag til et rammedirektiv
om mindsteindkomst havde Parlamentet i dag chancen for at give Europa et vigtigt redskab,
der reelt kunne bekæmpe fattigdommen og give alle unge, voksne og ældre retten til en
indkomst, der er tilstrækkelig høj til at bringe dem ud af fattigdom og sætte dem i stand til
endelig at leve en værdig tilværelse. Dette krævede politisk dristighed og mod – at sætte en
stopper for den skændige skandale, som langvarig fattigdom er.

På grund af fejhed og politisk inkonsekvens vil den europæiske højrefløj nu bære det tunge
ansvar for Europa 2020-strategiens fiasko og vil skabe endnu mere skuffelse blandt vores
medborgere og alle de organisationer, der hver eneste dag kæmper for de svageste.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) I et moderne samfund med ærlige og aktive borgere
ville det være en fremragende idé at indføre en mindsteindkomst for dem, der tilfældigvis
er arbejdsløse. I realiteten fordrejer det arbejdsmarkedet, hvis der garanteres en indkomst
til dem, der ikke arbejder. Mange mennesker ville faktisk foretrække ikke at søge arbejde
og ville supplere deres garanterede mindsteindkomst med sort arbejde eller småkriminalitet.

Sådanne negative situationer ville bestemt ramme befolkningsgrupper, der har ringere
overlevelsesmuligheder, navnlig familier fra tredjelande, som ofte er tvunget til at dele små
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og derfor billige boliger. Garantien om bred velfærd vil ganske givet få de fattigste mennesker
i verden til at forsøge at komme til Europa, fordi en sådan garanti – uanset hvor lille den
måtte være – jo er bedre end ingenting. Jeg er derfor stærk modstander af denne betænkning.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Fattigdom og social udstødelse er en
manifestation af manglende respekt for den menneskelige værdighed. Bekæmpelsen af
dette fænomen er en prioritet i EU og er også omhandlet i millenniumudviklingsmålene.
Hvad kan vi gøre, og hvilke opgaver skal vi påtage os i den henseende? De vigtigste faktorer
er uddannelse og etablering af betingelser for udvikling, eftersom borgerne derved kan
lære, hvordan de selv kan håndtere problemet med fattigdom ved hjælp af deres eget
potentiale med støtte fra systemiske løsninger. Vi skal med andre ord give dem den
knowhow, de har brug for.

I udviklingslandene er det vigtigt at støtte opbygningen af infrastruktur, navnlig ved at give
befolkningerne adgang til rent vand. Udviklingsstøtte skal kædes sammen med indførelsen
af betingelser for udviklingen af handelen. Fremme af udvikling og nye arbejdspladser er
den bedste metode til at bekæmpe fattigdom i forskellige regioner i verden – rige såvel som
fattige. Fattigdom kan ikke afhjælpes effektivt blot ved hjælp af administrative bestemmelser,
heller ikke bestemmelser om mindsteindkomster.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Den økonomiske krise har forværret de sociale
uligheder i EU. Ved udgangen af 2008 levede næsten 17 % af den europæiske befolkning,
dvs. 85 mio. mennesker, under fattigdomsgrænsen. Virkningerne af krisen – øget
arbejdsløshed og færre jobmuligheder – har efterladt mange mennesker i en vanskelig
situation. Det er vigtigt, at Europa deltager i indsatsen for at fremme et samfund med plads
til alle ved hjælp af foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom. 2010 er det europæiske
år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og et af målene i
Europa 2020-strategien er at reducere antallet af fattigdomstruede mennesker med 20 mio.
Sandheden er, at niveauet af fattigdom ikke kun påvirker den sociale samhørighed, men
også økonomien.

Derfor og i betragtning af Parlamentets vilje til at deltage i kampen mod fattigdom og social
udstødelse er mindsteindkomstordningen baseret på 60 % af gennemsnitsindkomsten i
den pågældende medlemsstat et vigtigt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed.
Jeg stemte for betænkningen af ovennævnte grunde, og fordi den fremhæver behovet for
en konkret indsats hen imod mere effektiv social og økonomisk samhørighed, der
respekterer subsidiaritetsprincippet.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod denne betænkning, fordi den
vender medlemsstaternes budgetmæssige konsolidering på hovedet og bruger de sædvanlige
kommunistiske gloser om mellemstatslige overførsler. Der er desuden tale om en klar
krænkelse af subsidiaritetsprincippet på det sociale område. I Tyskland er de sociale ydelser
og de statsgaranterede indkomster via de langvarige arbejdsløshedsgodtgørelser under
Hartz IV allerede så høje, at det ikke kan betale sig at arbejde for lavtlønnede. I den
forbindelse skal der være en obligatorisk mindsteforskel mellem velfærdsydelser og
indkomst. Forudsætningen for velstand er som altid sund økonomisk vækst.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Trods alle erklæringer om bekæmpelse af
fattigdom er den sociale ulighed vokset – næsten 85 mio. EU borgere lever i risiko for
fattigdom. Det er et stort problem for Litauen, eftersom 20 % af vores befolkning er
fattigdomstruet. Vi har brug for en stærk beskæftigelsespolitik, der kan stimulere vækst og
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konkurrencedygtighed i den europæiske sociale markedsøkonomi, forhindre
makroøkonomiske skævheder og garantere social integration.

Det er dog ikke nok at bekæmpe arbejdsløsheden. At være i beskæftigelse er ikke en
beskyttelse mod fattigdom. Stigningen i usikker beskæftigelse og lave lønninger betyder,
at andelen af fattigdomstruede arbejdstagere er stigende.

I henhold til EU-undersøgelser udgør indkomsten for mere end 20 % af
fuldtidsarbejdstagerne i Litauen mindre end 60 % af gennemsnitsindkomsterne, mens
EU-gennemsnittet er 14 %. En stigning i den månedlige mindsteløn vil hjælpe med at
mindske fattigdommen, men vil ikke garantere et samfund uden isolation. Oftest forlader
unge mennesker Litauen, ikke kun på grund af mangel på penge og arbejde (sidste år nåede
arbejdsløsheden blandt Litauens unge op på næsten 30 %), men også fordi de føler sig
forladte og magtesløse over for beslutninger, der har betydning for deres dagligdag. Det
skal ændres.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Trods en indsats i hele verden og tilsagn fra
mange internationale institutioner, herunder EU, har vi stadig langt fra vundet kampen
mod fattigdom. Procentdelen af mennesker, der lever i fattigdom steg fra 16 % til 17 % i
perioden 2005-2008. I hele Europa er der enighed mellem både regeringer og befolkninger
om, at vi skal kæmpe for at udrydde fattigdom. Når vi overvejer
Europa 2020-forpligtelserne, skal vi igen overveje, hvilke foranstaltninger der kan
iværksættes med henblik på at bekæmpe fattigdom.

Jeg støtter Figueiredo-betænkningen, som opfordrer til en fornyet vurdering af EU's tilsagn
med hensyn til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og til medtagelsen af
udfordrende, men realistiske og klare mål på Europa 2020-dagsordenen. Jeg gentager den
europæiske befolknings opfordring til at udrydde fattigdom og ulighed via gennemførelsen
af effektive, inklusive og fremadrettede strategier, der proaktivt bekæmper den globale
fattigdom.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Omkring 85 mio. mennesker i EU er i dag
truet af fattigdom. Det omfatter meget forskellige grupper – børn og unge op til 17 år har
en højere fattigdomsrisikosats, der konkret betyder, at hvert femte barn eller unge menneske
er offer for fattigdom. Ældre mennesker er også mere udsatte for fattigdom end
befolkningen generelt. I 2008 lå fattigdomsrisikosatsen for mennesker over 65 år på 19 %.
Fattigdomsrisikosatsen for personer i beskæftigelse – de arbejdende fattige – lå dog i
gennemsnit på 8 % i 2008. Indførelsen af en mindsteindkomst vil yde et væsentligt bidrag
til den sociale integration af de udsatte grupper. I udformningen af direktivet skal der dog
lægges størst muligt fokus på maksimal kontrol og forhindring af enhver mulig "udnyttelse"
af denne sociale ydelse. Hvis vi blot ser på antallet af mennesker, der modtager
arbejdsløshedsgodtgørelser, er der 23 mio. mennesker, som skal modtage
arbejdsløshedsgodtgørelser for at leve en værdig tilværelse.

Betænkning: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
støtter fortsættelsen af det arbejde, der er udført i Det Særlige Udvalg om den Finansielle,
Økonomiske og Sociale Krise, som siden sin etablering er nået frem til en konklusion og
er kommet med særlige henstillinger på visse områder. Der er dog behov for mere
dybdegående arbejde for at nå frem til en udveksling med de nationale parlamenter på
dette grundlag, gennemføre disse henstillinger i lovgivningsforslag og oversætte de
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resulterende målsætninger til et arbejdsprogram. Hvis dette særlige udvalgs arbejde standses,
vil det give det indtryk, at krisen er overvundet på et tidspunkt, hvor situationen på det
finansielle marked ikke er blevet stabiliseret, og de økonomiske og sociale konsekvenser
af denne enorme nedsmeltning stadig er ukendte og vil have dybdegående indvirkning på
lang sigt. Alle de sager, der er åbnet nu eller snart åbnes, dvs. Europa 2020-strategien og
nye direktiver, økonomiske styringsstrukturer, finansielle overslag, regulering og tilsyn,
reform af strukturerne til global styring og EU-repræsentation, skal indledes med en
anerkendelse af den nuværende models krise. Blandt andet vil en sådan fortsættelse sikre,
at denne komplekse dagsorden følges op i detaljer, og at den analyse og de politiske
henstillinger, der udvikles med udgangspunkt i et arbejdsprogram, som skal defineres, vil
kunne danne udgangspunkt for udformningen af den anden halvdel i 2011.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen,
fordi angrebet på arbejderklassen fra det kapitalistiske system og dets politiske
repræsentanter er et tæppeangreb, der ikke har noget at gøre med hverken finansielle
underskud eller uoverskuelig gæld. Den holdning, som EU's embedsmænd indtager, og
som tilkendegives i Parlamentets beslutning, bekræfter dette. Den interne magtkamp
mellem imperialisterne kan ikke standses og vil progressivt blive værre. EU og G20
udarbejder simple planer for at amputere græsrøddernes lønninger, overdrage
græsrøddernes ejendom til de store virksomheder og øge deres overskud, styrke udnyttelsen
af arbejderklassen og reducere forsikrings- og arbejdstagerrettighederne. De valgte
foranstaltninger styrker monopolerne og overfører byrden fra den kapitalistiske krise til
arbejderne. Samtidig forsøger EU og plutokratiet at indsukre den bitre pille ved at fremme
nye modeller for økonomisk styring og grønne økonomier og lover, at der er lys for enden
af tunnelen, for at skabe et falsk håb og besnakke samfundet til at samtykke. De massive
demonstrationer i Grækenland, Frankrig, Italien og andre lande er direkte bevis for, at det
kapitalistiske systems valg forkastes af arbejderne. Denne forkastelse kan og skal blive en
forkastelse af monopolerne og imperialismen og skal vendes til en kamp for græsrøddernes
magt.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Europa 2020-strategien er afgørende for EU's
konkurrenceevne, bæredygtighed og sociale karakteristika, og jeg stemte for det, der nævnes
i betænkningen om at øge opmærksomheden på energi-, forsknings- og
innovationssektoren samt sundheds- og uddannelsesforhold i de kommende år. Jeg er helt
enig i, at uddannelsesforhold skal være kernen i EU's økonomiske strategi, og at der skal
være mere støtte til programmer, som f.eks. livslang læring, Erasmus og Leonardo for
mobilitet inden for uddannelse og lærlingeuddannelse, så disse i højere grad bliver generelt
tilgængelige for europæerne. Forskning og udvikling er afgørende for konkurrenceevnen,
og studerende og forskere skal have støtte og tilskyndelse til at udnytte grænseoverskridende
mobilitet, mens adgangen til finansiering skal være gennemsigtig og enkel.

Jeg støtter også det, der nævnes i betænkningen om forbedring af de små og mellemstore
virksomheders muligheder for at få kredit, mindskelse af bureaukratiet i forbindelse med
offentlige indkøbskontrakter for små og mellemstore virksomheder og etablering af
kvikskranker i forbindelse med alle administrative spørgsmål for de små og mellemstore
virksomheder.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    skriftlig. – (ES) Den aktuelle krise har været præget
af forskellige faktorer, som f.eks. de finansielle markeders spekulative fremgangsmåder og
de senere års udvikling af intern efterspørgsel baseret på bl.a. forbrugerkredit. Der er mange
årsager, som vi har drøftet i detaljer i Parlamentet, men vi skal se fremad. Fremtiden handler
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om at udfylde indholdet i dette initiativ. For at gøre det skal Europa overvinde problemet
med den aldrende befolkning. Det skal regulere, omorganisere og overvåge EU's finansielle
marked, forbedre dets koordinering og bruge denne styrke til at spille en aktiv rolle på
globalt plan. Det skal vedtage foranstaltninger med henblik på at forbedre koordineringen
mellem forskellige styringsniveauer, definere en ny model for økonomisk vækst, der går
hånd i hånd med menneskelig og social udvikling, og fokusere på europæisk solidaritet,
forbedring af konkurrenceevnen, kvalitet, forbedring af uddannelserne, innovation, nye
teknologier og viden. Det er vores eneste mulighed for at sikre, at Europa ses som en
mulighed af resten af verden.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi har stemt om en ekstrem lang og meget
kompliceret betænkning med en indviklet tekst og struktur. Der er dog én ting, som slet
ikke er overbevisende, nemlig at der ikke er tilstrækkeligt fokus på den reelle, dybt
forankrede årsag til udbruddet af den økonomiske krise, vi befinder os i, selv om den er
omhandlet i tekstens betragtninger. Årsagen var ikke tilfældig, men strukturel – og ikke
kun økonomisk set. Den finansielle krise blev primært forårsaget af den illusion, som var
næret af verdens finansielle og politiske elite, om, at økonomien og velstanden i det tredje
årtusinde i højere grad kunne baseres på finans end på produktion af varer, mere på den
forbløffende udvikling af finansieringstekniske produkter end på det, der virkelig skabes,
produceres, sælges og markedsføres af millioner af virksomheder i hele verden. Medmindre
vi anerkender den økonomiske og politiske betydning af genopretningen af realøkonomien
i stedet for den virtuelle økonomi, risikerer betænkningen at begå en fatal fejltagelse, nemlig
at foreslå veje ud af krisen, som i sidste ende ikke er en reel løsning. Europa har ikke brug
for yderligere centralisering af den økonomiske magt på EU-plan. Europa har brug for
virksomhedsaktiviteter og mindre bureaukrati. Jeg stemte derfor imod betænkningen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
nuværende finansielle krise, som har ramt de økonomiske og finansielle sektorer, har skabt
en generel økonomisk og social krise, hvor europæiske borgere fortsat lever i fattigdom,
hvor sociale uligheder bliver mere og mere udtalte, og hvor antallet af fattige arbejdstagere
også stiger.

Jeg vil understrege, at recessionen blev yderligere forværret af den kendsgerning, at de
forskellige nationale økonomiske genopretningsplaner ikke er tilstrækkelig koordinerede,
fordi der er stor sandsynlighed for, at de med koordinering på EU-plan kunne have haft en
større indvirkning end den, der kan opnås med de fleste programmer på nationalt plan. I
henhold til Europa 2020-strategien har EU forpligtet sig til at bekæmpe arbejdsløshed, øge
beskæftigelsen og bekæmpe fattigdom og social udstødelse, men denne strategi skal
gennemføres via en koordineret indsats – som en del af krisestyringen og den strategiske
planlægningsproces efter krisen.

Jeg er enig med Parlamentet i, at denne strategiske målsætning for EU også skal forfølges
gennem tæt samarbejde med nationale regeringer, arbejdsmarkedets parter og
civilsamfundet, og at Parlamentet i højere grad skal involveres i dens udførelse.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Vedtagelsen af denne komplekse betænkning
repræsenterer et meget vigtigt skridt for det europæiske samfund, der højlydt kræver en
klar reaktion og hurtige løsninger for at overvinde denne vanskelige økonomiske krise.
Jeg stemte for, fordi den tekst, som blev vedtaget i dag, indeholder principper, der altid har
dannet grundlaget for min gruppes økonomiske politik. Jeg tænker f.eks. på behovet for
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større budgetmæssig konsolidering, styrkelsen af stabilitets- og vækstpagten og fuldførelsen
af det indre marked.

Jeg er faktisk overbevist om, at Europa har brug for radikal transformation for at fordoble
sit vækstpotentiale, og det kan kun opnås via øget koordinering af medlemsstaternes
økonomi- og skattepolitikker. Jeg mener dog, vi først skal revidere reguleringen af den
finansielle sektor, som har vist sig at være både uholdbar og en af hovedårsagerne til krisen.
EU skal hurtigt imødegå forskellige udfordringer begyndende med beskæftigelsen, den
demografiske udfordring og pensionssystemet. Før dette skal vi gennemføre politikker til
støtte for små og mellemstore virksomheder, som er drivkraften og det økonomiske hjerte
i Europa, ved først og fremmest at fremme skattepakker og incitamenter, der giver nemmere
adgang til kredit.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da
jeg er enig i, at Kommissionen skal påtage sig det fulde ansvar for at sikre styringen og
finansieringen af projekter på følgende områder: nye investeringer i forskning, udvikling
og udnyttelse af vedvarende energikilder, energieffektivitet, især i den europæiske
byggesektor, samt i effektiv ressourceudnyttelse generelt; styrkelse af det europæiske
energinetværk ved at forbinde de nationale net indbyrdes og fordele energi fra store centraler
for produktion af vedvarende energi til forbrugerne, indførelse af nye former for
energilagring og det europæiske "supernet" af højspændingsledninger med jævnstrøm
(HVDC); fremme af rumbaserede EU-infrastrukturer inden for radionavigation og
jordobservation med henblik på at stimulere udviklingen af nye EU-tjenester og innovative
anvendelser og fremme gennemførelsen af EU-lovgivning og politikker; udbud af hurtig
internetadgang overalt i EU, der sikrer hurtig gennemførelse af EU's digitale dagsorden og
giver alle borgere mulighed for fri og stabil adgang.

David Casa (PPE),    skriftlig. – (EN) I denne betænkning undersøges årsagerne til den
økonomiske krise og tiltagene på EU-plan med henblik på at forebygge, forhindre eller i
det mindste mindske indvirkningen af fremtidige kriser på en detaljeret og grundig måde.
Konklusionerne i betænkningen er meget afbalancerede og giver et nøjagtigt overblik over
krisens årsager og virkninger. Betænkningen føjer også merværdi til den aktuelle debat om
de forskellige løsninger i den henseende. Jeg har derfor valgt at stemme for denne
betænkning.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Den recession, vi har gennemgået siden
sommeren 2007, vil koste 60 bio. USD, og genopretning kan ikke garanteres, men jeg
stemte for denne betænkning, fordi jeg med denne afstemning sammen med andre
medlemmer af Parlamentet ønskede at vise, at politisk ansvarlighed og ambition kan gå
hånd i hånd. Som et alternativ til kakofonien mellem Kommissionen, Van
Rompuy-arbejdsgruppen og Merkel-Sarkozy-duoen om økonomisk styring fremlægger
vi et klart forslag, nemlig at skabe en hr. og fru Euro, der skal være ansvarlige for den interne
og eksterne ensartethed af EU's økonomipolitiske valg.

Nessa Childers (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for Berès-betænkningen, fordi jeg
støtter størstedelen af dens indhold. Vi skal dog fortsat drøfte ét spørgsmål i detaljer, nemlig
et fælles, konsolideret grundlag for selskabsskat. Vi skal sikre, at forskellige ordninger for
selskabsskat ikke giver selskaber mulighed for at unddrage sig ansvaret for at støtte
samfundet med en del af deres overskud via en retfærdig ordning for selskabsskat.

Vi skal dog være særlige opmærksomme på den negative indvirkning, som et fælles,
konsolideret grundlag for selskabsskat kan have på små lande, som f.eks. Irland, hvis
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velstand og beskæftigelsesniveau i høj grad afhænger af dets evne til at tiltrække udenlandske
investeringer. Jeg vil også bemærke, at det irske Labour-Parti ikke støtter et fælles,
konsolideret grundlag for selskabsskat.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen, fordi
venstrefløjen ikke kan acceptere en betænkning, der er baseret på et kompromis mellem
socialdemokraterne og den europæiske højrefløj, en betænkning, der ikke omhandler
problemets kerne, nemlig de grundlæggende årsager til den økonomiske og sociale krise.
Betænkningen binder Parlamentet politisk til de katastrofale nyliberale forslag fra fru Merkel,
hr. Sarkozy og taskforcen om at skærpe traktaterne og stabilitetspagten, som vil nedbryde
socialstaten og umyndiggøre arbejdstagerne.

Vores side har kritiseret den antisociale og vækstdræbende stabilitetspagt, ØMU'ens
institutionelle og politiske svagheder, Den Europæiske Centralbanks antidemokratiske
funktionsmåde og den skæve vækst i EU, og vi har foreslået veje ud af krisen, som respekterer
arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder. Desværre er teksten i sin ånd og tekst tro
mod de katastrofale nyliberale politikker, der arbejder til skade for arbejdstagerne, fører
til recession og arbejdsløshed og forværrer krisen.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Krisen har givet os erfaringer på den hårde måde og vil
stadig give os erfaringer om de statiske og dynamiske aspekter af økonomisk politikker.
Det er vores opgave at drage nytte af disse erfaringer og udnytte dem i praksis for igen at
skabe fremdrift. Vi skal undgå de fejl, som er begået i fortiden, og anerkende de fænomener,
der ikke tidligere var blevet identificeret, men vi skal først og fremmest være grundige, når
vi etablerer forholdene mellem realøkonomien og finans, og vi skal beskytte beskæftigelsen
og den almene velfærd mod chok af denne art. EU skal dog gøre mere. EU skal skabe
merværdi, styrke de instrumenter, der har fungeret godt (f.eks. valutaen), forfine dem, der
kan forbedres (f.eks. koordineringen af skatte- og budgetpolitikker), og sikre stordriftsfordele
med henblik på hurtig og vedvarende genopretning. Det er positivt, at Parlamentet overvejer
disse spørgsmål, og at det forsat overvåger situationen, så længe disse tegn omsættes til
håndgribelige og effektive foranstaltninger.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Alf Svensson
(PPE),    skriftlig. – (SV) Vi stemte for denne betænkning, men vi stemte imod og er stærke
modstandere af henstillingen om indførelsen af en skat på finansielle transaktioner og
fordelingen af gæld blandt landene i euroområdet.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning af to grunde. Den
først grund er, at ordførerne har gjort et fantastisk stykke arbejde, hvilket kommer til udtryk
i en omfattende analyse af den økonomiske krises årsager og virkninger for den globale
økonomi på den ene side og for den europæiske økonomi på den anden side. Den anden
grund til, at jeg stemte for den, er, at betænkningen indeholder en række vigtige henstillinger
i det afsnit af betænkningen, der har titlen "Fremtiden – et Europa med merværdi". Vi skal
erkende, at et kortsigtet og snævert fokus på profit har betydet, at et kolossalt antal
arbejdspladser er gået tabt i Europa inden for brancher, der tilbyder høj merværdi, og i
stedet skabt usikre job af dårlig kvalitet. Tiden er inde til at vende tendensen og
reindustrialisere EU og genoprette vores evne til at være innovative og skabe job i sektorer
med tilknytning til F&U og nye teknologier.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over denne afstemning, for det var
vigtigt i det mindste at nævne spørgsmålet om sanktioner for manglende overholdelse af
stabilitets- og vækstpagten, som medlemsstaterne alt for ofte vælger at overse.
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Vi er nødt til at indføre et effektivt system med incitamenter og sanktioner vedrørende
gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, som vil bidrage til at sikre, at den aktuelle
krise ikke bliver værre, og at vi undgår alle fremtidige kriser. Derfor støttede jeg det punkt,
hvor Kommissionen anmodes om at indføre et bindende system af sanktioner, der helt
entydigt er under Kommissionens kontrol, for at tvinge medlemsstaterne til at overholde
reglerne for stabilitets- og vækstpagten.

Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) Krisen har afsløret manglerne ved Den Økonomiske
og Monetære Union. Den tvang nærmest euroen i knæ og har betydet millioner af tabte
arbejdspladser over hele kontinentet. Med Pervenche Berès' betænkning har
Europa-Parlamentet netop vedtaget et sammenhængende strategiforslag for at bringe
Europa ud af recessionen og løse dennes finansielle, økonomiske og sociale følgevirkninger.

Dette forslag omfatter indførelsen af et konkret finansielt tilsyn, hvilket vi er gået i gang
med at gennemføre, men det vil skulle forstærkes betydeligt, beskatning af finansielle
transaktioner for at regulere markederne, finansiere offentlige aktiver og nedbringe de
offentlige underskud, koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og budgetter
til gavn for en bæredygtig vækst, udnævnelse af en hr. eller fru Euro til ansvarlig for
euroområdet og for at sikre en samlet repræsentation ved G20 og IMF samt oprettelsen af
det europæiske energifællesskab.

Nu er tiden inde til at få Europa i gang igen. Det forventer befolkningen. I en verden i
konstant forandring er inerti lig med tilbagegang. Derfor skal vi nu komme videre fra denne
betænkning og træffe praktiske foranstaltninger.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om den finansielle,
økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der
bør træffes, fordi den indeholder konkrete foranstaltninger til løsning af den økonomiske
og sociale krise gennem indførelsen af en ægte europæisk social markedsøkonomi med
sigte på vedvarende vækst, beskæftigelse og social integration.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Virkningerne af den økonomiske og
finansielle krise varer længere, end vi havde håbet, med endnu alvorligere sociale
følgevirkninger. Som jeg har anført, og som det også siges i denne betænkning, har krisen
vist, at vi har behov for mere Europa. I et stort område med åbne grænser for fri
bevægelighed og et indre marked er det blevet uacceptabelt at gå imod et system med
mægling, overvågning og tilsyn baseret på de enkelte staters beføjelser, som har begrænset
omfang i lyset af situationen i Europa og resten af verden. Styrkelsen af den økonomiske
forvaltning, det finansielle tilsyn og beføjelser til at koordinere politikker samt økonomiske
og monetære anliggender på EU-institutionernes vegne vil sikre større stabilitet og bedre
evne til at handle hurtigt og effektivt. Jeg vil gerne sætte fokus på anerkendelsen af Europa
2020-strategiens betydning, hvor forskning og innovation er af central betydning for
virksomhedernes konkurrenceevne og jobskabelse. Jeg vil gerne gentage den betydning,
som det indre marked og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) har for genskabelsen
af en dynamisk økonomi, og med henblik på dette gennemfører man foranstaltninger for
at fremme disses konsolidering og fortsatte udvikling.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte imod denne betænkning, fordi
ordførerens oprindelige forslag er blevet forvansket, og man har medtaget synspunkter,
hvor man tilskynder til indførelse af de foranstaltninger, der lå til grund for krisen. Man
opfordrer også til sanktioner for medlemsstater, der ikke overholder stabilitets- og
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vækstpagten. Selv om man har beholdt et par forslag hist og her på det sociale område,
går den generelt i den gale retning.

Derimod blev det forslag, som vi stemte for på plenarmødet, forkastet og navnlig på
følgende områder:

Afvisning af Kommissionens seneste lovgivningsforslag om økonomisk forvaltning,
herunder sanktioner – der vil hæmme de allerede svage vækstrater i medlemsstaterne –
mens vi samtidig anbefaler en ambitiøs europæisk investeringsplan til fremme af
jobskabelse.

Vi glæder os over den store deltagelse i den europæiske demonstrationsdag mod krisepakker
og usikkerhed, der blev afholdt af fagforeningerne den 29. september 2010, og understreger
dens store politiske betydning og udtrykker vores støtte til deres krav, kræver sikre job til
en løn, der er til at leve af, stærk social sikring og beskyttelse af købekraften, garanti for
bedre pensioner og garanti for offentlige og sociale tjenester af høj kvalitet, der er
tilgængelige for alle.

Fordømmer på det kraftigste skattelyenes rolle for tilskyndelse til og gennemførelse af svig,
skatteunddragelse og kapitalflugt.

Bruno Gollnisch (NI)  , skriftlig. – (FR) Som altid når man står over for den økonomiske,
sociale og finansielle krise her i Parlamentet, overser man i Berès' betænkning de centrale
spørgsmål og koncentrerer sig om at redde systemet frem for grundlæggende at sætte
spørgsmålstegn ved det. Denne betænkning føjer endda en forsikring om tiltro til markedets
selvregulerende dyder, idet man foregiver, at markedet kan gøres mere etisk.

Man tror på fordelene ved global konkurrence og den frie og ubegrænsede bevægelighed
for kapital og varer. At føre tilsyn med et system, der ikke virker, vil ikke give os mulighed
for at undgå de værste fejl. Banksystemet har demonstreret sin kynisme ved på forhånd at
betale sin statsstøtte tilbage, som trods alt forhindrede det i at gå under, således at det kan
undgå at ændre adfærd, herunder dens mest skandaløse praksis.

Som det det globale finanssystem ser ud i dag, er det skadeligt for realøkonomien. Det
tilskynder til spekulation og indførelse af komplicerede produkter, som ofte er
uigennemsigtige og potentielt skadelige. Det frembringer rigdom baseret på varm luft. Det
tvinger virksomhederne til at følge ekstremt kortsigtede strategier, og det tilgodeser
aktionærerne på bekostning af andre økonomiske interessenter. Det er ikke nok at lade,
som om man fører tilsyn. Det skal laves om.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Ud over tabet af millioner af arbejdspladser
over hele det europæiske kontinent og de forskellige trusler mod euroen har recessionen
sat fokus på manglen på en stærk og harmoniseret økonomisk styring inden for EU og
manglerne ved finanstilsynet.

Så når jeg stemte for beslutningsforslaget, var det, fordi man hermed ønsker at rette op på
disse dårligdomme og fremme indførelsen af en skat på finansielle transaktioner, hvilket
vil have den fordel, at det begrænser spekulationen i finansielle transaktioner, regulering
af markederne, finansiering af offentlige aktiver, men også en reduktion af de offentlige
underskud. Dette er en effektiv foranstaltning, som jeg har bedt om i lang tid, og jeg hilser
den velkommen.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen af min franske
socialistiske kollega, fru Berès, om den finansielle, økonomiske og sociale krise. I denne
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ambitiøse tekst foreslår man mange idéer og løsninger for at slippe ud af recessionen, sikre
en bæredygtig genopretning og forhindre, at den slags finanskriser opstår igen, gennem
styrings- og tilsynsmekanismer.

Med denne afstemning beviser Europa-Parlamentet, at politisk ansvar og ambitioner kan
gå hånd i hånd. Man prioriterer beskæftigelsen, eftersom den økonomiske genopretning
risikerer at ske, uden at arbejdsløsheden falder. I teksten opfordrer man til indførelsen af
et reelt europæisk energifællesskab. Udnævnelsen af en hr./fru Euro, der skal være ansvarlig
for EU's økonomiske og monetære valg, vil også være et stort fremskridt. Endelig minder
teksten os om behovet for en skat på finansielle transaktioner, så de ansvarlige for
recessionen endelig kan få lov at betale.

Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins og Seán Kelly (PPE),    skriftlig. – (EN)
Medlemmerne af Europa-Parlamentet fra Fine Gael støtter ikke forslaget om et direktiv om
et fælles, konsolideret virksomhedsbeskatningsgrundlag, men anså det ikke for tilstrækkelig
grund til at stemme imod denne vigtige betænkning som helhed.

Anne E. Jensen (ALDE),    skriftlig. – (DA) Venstre afstod fra at stemme ved den endelige
afstemning om betænkningen af Beres om finanskrisen, da den indeholdt en positiv
anbefaling af etableringen af en skat på finansielle transaktioner.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. – (EN) Sammen med mine Labour-kolleger stemte jeg for
Berès-betænkningen, fordi jeg støtter langt størstedelen af dens indhold. Der er imidlertid
behov for en fortsat og detaljeret debat om især et spørgsmål, en CCCTB. Jeg er enig i, at
det er nødvendigt at sikre, at forskellige virksomhedsbeskatningsordninger ikke giver
virksomhederne mulighed for at undslå sig deres ansvar for at støtte samfundet med en
del af deres overskud via en retfærdig virksomhedsbeskatningsordning. Men man skal også
være særligt opmærksom på de negative virkninger, som en CCCTB kan have på små lande
som Irland, hvis vækst- og beskæftigelsesniveauer i vid udstrækning afhænger af evnen til
at tiltrække udenlandske investeringer. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at det irske
Labour-parti ikke støtter en CCCTB.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    skriftlig. – (EL) Berès-betænkningen vedrører
spørgsmål af betydning for stabiliteten i euroområdet, og her stemte jeg for.

Men jeg stemte hverken for eller imod ved den endelige afstemning, fordi jeg mener, at
man for det første anvender en generel og forenklet fremgangsmåde over for de økonomiske
og finansielle problemer i EU og over for de foranstaltninger, der skal gennemføres, og for
det andet indeholder den henvisninger til Kommissionens forslag om sanktioner mod
udisciplinerede medlemsstater såsom de andre finanspolitiske eller finansielle
foranstaltninger, som Europa-Parlamentet endnu ikke har diskuteret, og som det endnu
ikke er nået frem til nogen konklusioner om.

Derfor forbeholder jeg mig retten til at udtrykke en specifik holdning på et senere tidspunkt.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for Berès-betænkningen, fordi jeg tror
på behovet for et effektivt samarbejde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen for
at finde en vej ud af den økonomiske og finansielle krise.

Den Internationale Valutafond offentliggjorde for nylig en analyse af verdensøkonomiens
aktuelle tilstand, som viste, at genopretningsprocessen stadig er skrøbelig og sporadisk.
Vi står rent faktisk over for to forskellige scenarier. På den ene side en fase med stærk vækst
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for de nye vækstlande og på den anden side høj arbejdsløshed og generelt lav
genopretningstakt i de lande, hvor det økonomisk set går bedre.

Derfor tror jeg, at det vil være nyttigt at slå ind på en vej, der kan sikre en hensigtsmæssig
soliditet i de offentlige finanser for at bevare tilliden til markederne og sikre, at befolkningen
igen kan tro på værdien i det europæiske projekt.

Thomas Mann (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen fra Det Særlige Udvalg
om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise, som er udtryk for et konstruktivt
kompromis mellem alle de involverede grupper. Vi har ikke brug for mindre Europa, vi
har brug for mere! Vores nationale økonomier hænger tæt sammen – national egoisme vil
kun intensivere krisen. I denne betænkning opfordres Europa til at udtrykke sig enstemmigt
om centrale spørgsmål. En bæredygtig finansiel og økonomisk politik samt
beskæftigelsespolitik for EU skal være hovedhjørnestenen i vores indsats. Henstillingerne
vedrørende foranstaltninger viser klart vejen frem. Fremover skal virksomhederne skal
have deres kreditværdighed vurderet af et uafhængigt vurderingsagentur på EU-niveau.
Der skal sættes en stopper for risikable spekulationer gennem en skat på finansielle
transaktioner. Stabilitets- og vækstpagten skal knyttes bedre sammen med Europa
2020-strategien. Vi er klare i mælet, når vi beder Kommissionen skabe balance mellem
vækst, lige muligheder og stabilitet på de finansielle markeder. Der er behov for at sænke
skatten på arbejde for at styrke investeringerne og dermed Europas konkurrenceevne. De
små og mellemstore virksomheder har navnlig brug for lettere adgang til kredit.

På det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område har fremme af menneskelige ressourcer
– gennem konkrete foranstaltninger for at få folk uddannet og kvalificeret – topprioritet.
Talrige offentlige høringer, workshops og analyser har givet os som udvalgsmedlemmer
mulighed for at yde velfunderede, faktabaserede bidrag til den offentlige debat. Det er
vigtigt for Parlamentet at komme med klare svar på kriser. Kun på den måde kan vi styrke
vores troværdighed og pålidelighed i borgernes øjne.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte udelukkende for betænkningen på grund
af den nye aftale, som vi har opnået, især takket Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater). Det oprindelige forslag fra ordføreren var en klar ideologisk
provokation og måtte derfor ændres helt. Ifølge Den Internationale Valutafond skal vi
prioritere at rette op på de resterende svagheder inden for den finansielle sektor, sikre stærk
vækst i efterspørgslen og beskæftigelsen, bevare bæredygtighed i vores gæld, arbejde for
større ligevægt i væksten på verdensplan og løse udfordringerne, der skyldes kapitalens
udbredte og flygtige bevægelighed. I betænkningen anerkender man, at det er tvingende
nødvendigt at sikre den tilstrækkelige soliditet i de offentlige finanser for at opretholde
tilliden til det finansielle og det reelle marked, og dette er helt i overensstemmelse med det
seneste budget, som blev vedtaget af italienske regering, hvor man sigter mod at bringe
underskuddet under tærsklen på 3 %.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Mandatet for Det Særlige Udvalg om den Finansielle,
Økonomiske og Sociale Krise (CRIS) var, at det skulle diagnosticere de faktorer, der førte
til krisen, finde frem til, hvad EU overså, hvilket betød, at krisen var uventet, og udforme
fremtidige foranstaltninger og initiativer for at undgå lignende situationer og kunne sætte
fornyet skub i økonomierne og sætte en endelig stopper for de krisescenarier der fortsat
findes i nogle medlemsstater. Jeg mener, at Det Særlige Udvalg om den Finansielle,
Økonomiske og Sociale Krise har udført sine opgaver korrekt, og at det i dette dokument
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skitserer de veje, foranstaltninger og initiativer, der skal forberede EU langt bedre på
eventuelle kriser, der måtte opstå i fremtiden.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg støtter fru Berès' betænkning, hvor der opfordres
til mere Europa og ikke mindre, til større effektivitet og mindre bureaukrati og til, at EU
skal tale med én stemme på den internationale scene.

På trods af, at vi er vendt tilbage til vækst, må vi ikke fejlagtigt tro, at vi har lagt recessionen
endegyldigt bag os, eller især at vi har afhjulpet dens årsager. Hvis der en ting, vi kan lære
af denne krise, er det manglen på styring i verden (en manglende verdensstat). Vi har brug
for en mere rimelig fordeling af rigdom mellem landene og inden for de enkelte lande. Heri
ligger den virkelige krise. Derfor er jeg tilhænger af, at Det Europæiske Råd skal indkalde
til et G20-topmåde, der udelukkende skal beskæftige sig med dette spørgsmål.

Med hensyn til udvikling vil jeg gerne understrege – som fru Berès gør i sin betænkning –
at det er vigtigt, at medlemsstaterne honorerer deres forpligtelser fra 2005 med hensyn til
officiel udviklingsbistand. Intet kan retfærdiggøre en reduktion af den officielle
udviklingsbistand. Den officielle udviklingsbistand bør sættes i vejret og bør ikke rammes
af konsekvenserne af finanskrisen.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Finanskrisen satte en stopper for eventyret om
selvregulerende finansmarkeder. Navnlig den manglende gennemsigtighed af finansielle
produkter og strukturerede produkter med høj risiko skabte sammen med USA's bløde
valutapolitik og interessekonflikter vedrørende kreditvurderinger en global finanskrise.
EU's medlemsstater og deres befolkninger har fået noget at tænke over i forbindelse med
den deraf følgende økonomiske krise med dens stigende arbejdsløshed og nedskæringer
inden for den sociale servicesektor. Redningspakkerne kunne blot bremse den nedadgående
spiral på kort sigt. På længere sigt flytter de kun de underliggende problemer. Krisen må
absolut ikke bruges til at udvide EU's kompetencer.

Eurokrati og bureaukrati er ikke svaret på krisen. Men takket være deres påtvungne
konformitet og deres manglende hensyntagen til kulturforskelle bidrog de til at skabe den.
Jeg er en varm tilhænger af bedre koordinering og høring på EU-niveau. Vi skal imidlertid
på det kraftigste afvise økonomisk styring på europæisk plan, og derfor afviser jeg på det
bestemteste denne betænkning.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne midtvejsbetænkning fra Det
Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise. Som medlem af Det
Særlige Udvalg deltog jeg aktivt i diskussionerne og bidrog til udarbejdelsen af denne
betænkning. Jeg mener navnlig, at det offentlige system bør foretage nogle justeringer
inden for den sociale markedsøkonomi, der anerkendes og gøres til et mål i traktaten, for
at undgå tab og problemer eller begrænse dem så meget som mulig. I stedet for at overlade
bestræbelserne på at finde nye veje til produktionssektoren, som skal undergå radikale
forandringer, skal vi arbejde med forandringsplaner, kreditter, kursændringer og andre
velegnede midler. Europa skal endnu en gang tiltrække investering og produktion og
etablere sig som en model på verdensplan for innovation og vækst. De offentlig og private
finansielle institutioner skal gøre deres bedste for at sikre, at markederne fungerer til gavn
for realøkonomien og de små og mellemstore virksomheder for at sætte dem i stand til at
bidrage til økonomisk genopretning og vækst i Europa.

Georgios Papastamkos (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte hverken for eller imod
Berès-betænkningen, fordi forslaget om europæisk økonomisk styring ikke tager fat på de
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strukturelle problemer med en ufuldstændig økonomisk union og ikke afhjælper
asymmetrien mellem en "opsplittet" økonomisk union og fuldgyldig monetær union.
Nærmere bestemt stemte jeg hverken for eller imod, fordi man ikke fører de økonomiske
politikker og den økonomiske risiko op på europæisk plan. Man fører kun sanktionerne,
som nu er endnu strengere, op på europæisk plan. Der findes overhovedet ingen strategiske
retningslinjer til at sikre en afbalanceret vækst og stimulere konkurrenceevnen i alle
medlemsstater.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning,
fordi jeg mener, at Kommissionen skal sikre styring og finansiering af projekter på følgende
områder: (1) forskning, udvikling og udrulning af vedvarende energi, (2) styrkelse af det
europæiske energinet sammen med anvendelse af nye former for oplagring af energi og
det europæisk super-elnet til højspændingsjævnstrøm (HVDC), (3) fremme af den
rumbaserede infrastruktur i EU inden for radionavigation og jordobservation, (4) levering
af hurtige internetforbindelser, (5) udvikling af en førerposition for EU inden for e-sundhed,
(6) færdiggøre udviklingen af og etablering af fælles standarder for elektrisk mobilitet.
Inden for finansiel regulering bør Parlamentet søge at indføre et regulerings- og
tilsynssystem, der omfatter samtlige finansielle markeder, instrumenter og institutioner.
Derfor er følgende vigtigt: (1) indførelse af mere modcyklisk regulering, (2) begrænsning
af de systemiske risici, der skyldes store institutioner og derivatmarkeder, (3) styrkelse af
paneuropæiske og globale regulerings- og tilsynsstrukturer, (4) undersøgelse af brugen af
ikke-balanceførte transaktioner, (5) indførelse af en skat på finansielle transaktioner, (6)
indførelse af nye standarder for statistiske data om den finansielle sektor.

Mario Pirillo (S&D),    skriftlig. – (IT) Denne midtvejsbetænkning om den finansielle,
økonomiske og sociale krise er et nyttigt værktøj, når man skal analysere den nuværende
finansielle situation i Europa, men viser især, hvilken vej Europa skal have modet til at slå
ind på for at forhindre, at denne type situationer opstår igen.

Jeg mener, at for at kunne gøre dette, som det også siges i betænkningen, skal Europa straks
etablere stærke og autoritative instanser, der kan tilbyde standardstyring for de økonomiske
politikker i alle lande. Jeg er overbevist om, at Europa ikke længere kan stå og kigge på,
mens medlemsstaterne indfører fragmenterede og inkonsekvente løsninger på økonomiske
kriser, hvis konsekvenser udgør en reel trussel mod vækstpotentialet i vores økonomier.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Processen, hvor medlemsstaterne omsætter
EU's 2020-strategi til nationale programmer, skal bidrage til at skabe en mere
konkurrencedygtig, social og bæredygtig Europæisk Union, hvor borgerne og
miljøbeskyttelsen er i centrum af den politiske beslutningsproces.

Medlemsstaternes prioriteringer skal være fokuseret på job af høj kvalitet og på at sikre, at
arbejdsmarkederne fungerer korrekt, samt på at sikre, at de hensigtsmæssige sociale
betingelser er til stede til at forbedre beskæftigelsesresultaterne. Arbejdsløsheden hos EU's
befolkning ligger i gennemsnit på 10 % og når op på 20 % i nogle lande og mere end 40 %
for unge. Dette viser betydningen af høj kvalitet, en ansvarlig offentlig udgiftspolitik
kombineret med fremme af den private sektors iværksætter- og innovationspotentiale med
henblik på at være styrende for de økonomiske og sociale fremskridt.

Jeg stemte for kravet om, at medlemsstaterne skal udarbejde bære programmer, der vil
styrke arbejdsmarkedet gennem at skabe bedre incitamenter og betingelser for
arbejdstagerne, idet man samtidig gør incitamenterne mere attraktive for arbejdsgiverne,
når de skal ansætte og beholde medarbejdere. Samtidig skal vægten lægges på ordentligt
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arbejde, hvilket også omfatter bekæmpelse af sort arbejde, og at give de mennesker, der i
øjeblikket er udelukket fra arbejdsmarkedet, adgang til det.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg måtte med beklagelse stemme imod
Berès-betænkningen. Den første udgave var helt klart lovende, både med hensyn til analysen
af årsagerne til krisen og mange af forslagene til løsning af krisen. Men kravene fra grupperne
til højre har forvansket den oprindelige betænkning på centrale områder. Selv om adskillige
gode forslag er bevaret – f.eks. om oprettelse et europæisk kreditvurderingsinstitut – gælder
det også, at man med hensyn til økonomisk styring er vendt tilbage til
"Bruxelles-konsensussen" i betænkningen. Eftersom valget står mellem underskud og
offentlig gæld eller vækst og beskæftigelse, og eftersom betænkningen er uafklaret i dette
vigtige spørgsmål, kan jeg ikke støtte den.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er enig i,
at Kommissionen skal tage ansvaret for at sørge for tilsyn med og finansiering af projekter,
navnlig på områder med nye investeringer i forskning, udvikling og udrulning af vedvarende
energi og ligeledes levering af hurtige internetforbindelser over hele EU, hvorved man
sikrer en hurtig gennemførelse af EU's digitale dagsorden. Inden for finansiel regulering
bør Parlamentet søge at indføre et regulerings- og tilsynssystem, der omfatter samtlige
finansielle markeder, instrumenter og institutioner. For at nå frem til en sådan aftale vil de
paneuropæiske og globale regulerings- og tilsynsstrukturer skulle styrkes.

Carmen Romero López og Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg er
glad for, at betænkningen blev vedtaget med overvældende flertal, men især fordi ALDE's
forsøg på at svække punktet om skat på finansielle transaktioner slog fejl, og fordi teksten
baseret på vores ændringsforslag, hvor vi opfordrer til indførelse af en skat på finansielle
transaktioner på EU-plan som et første skridt, blev vedtaget.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Denne betænkning er resultatet af et kompromis,
fordi der blev stillet ikke mindre end 1 625 ændringsforslag til den, og den er opdelt i en
række nøglepunkter, der drejer sig om årsagerne til krisen, lige fra ejendomsboblen til
ikkesikrede bankprodukter, den manglende europæiske skatteharmonisering og den
manglende overholdelse af stabilitets- og vækstpagten. Vi kan alle se virkningerne, nemlig
mindre rigdom og arbejdsløshed.

Reaktionen kan kun være at skabe ny beskæftigelse ved at fremme iværksætteri samt
forskning og udvikling, indføre foranstaltninger, der belønner gennemsigtighed og fremmer
fælles europæiske regler, f.eks. vedrørende skat, moms og indirekte beskatning.

Det eneste tvivlsomme er indførelsen af en ny skat på finansielle transaktioner, som rent
faktisk kan blive den første europæiske skat, der direkte finansierer EU's budget. Vi kan
ikke acceptere, at Europa stikker hænderne ned i borgernes allerede tomme lommer i en
krisetid som den, vi oplever i øjeblikket.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) EU oplever i øjeblikket det, der vil blive den
alvorligste økonomiske og sociale krise siden oprettelsen. Dette skaber store udfordringer
med at finde svar på den aktuelle situation med henblik på det langsigtede perspektiv.

Jeg hilser oprettelsen af Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale
Krise velkommen sammen med denne betænkning. Jeg understreger, at der er behov for
økonomiske styringsmekanismer, ikke mindst gennem koordinering af og tilsyn med
medlemsstaternes politikker for de offentlige finansers bæredygtighed.
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Men jeg finder det beklageligt, at Europa-Parlamentet ikke er mere involveret i denne
strategiske øvelse med at finde løsninger på krisen. Det er ønskeligt, at både
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inddrages mere fremover. Jeg vil gerne
understrege betydningen af samhørighedsinstrumenter i denne proces.

For det første skal EU styrke koordineringen og blive bedre til at udnytte samarbejdet
mellem de forskellige administrative niveauer og de forskellige politikker. For det andet
skal der tages hensyn til territoriale særtræk og krisens asymmetriske konsekvenser. Som
det understreges i betænkningen, er styrken ved samhørighedspolitikken som bindeled
mellem genopretning og langsigtet vækst netop udarbejdelse af strategiske retningslinjer
og at give medlemsstaterne og regionerne grund til at gennemføre dem samt give dem
instrumenterne til at forfølge målsætningerne.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Europa er blevet offer for ikke bare den
finansielle og sociale krise. Vi oplever også en kæmpemæssig krise i befolkningens tillid.
Både i Litauen og over hele Europa skal vi genskabe befolkningens tillid til vores finansielle
og politiske institutioner og etablere et levedygtigt og bæredygtig finansielt system, der
kan yde beskyttelse mod fremtidige kriser. Vi har brug for en gennemsigtig
reguleringsmekanisme på flere niveauer baseret på sund moral, som kan være til gavn for
befolkningen.

Finanskrisen var særligt hård ved Litauen – i 2009 skrumpede vores økonomi med 15 %.
Når vi udformer en strategi for at komme ud af krisen, skal vi tage hensyn til de regionale
træk og krisens varierende konsekvenser. Jeg glæder mig over, at Det Særlige Udvalg
understreger, at samhørighedsinstrumenterne er vigtige for at kunne yde bistand til de
EU-regioner, der har størst behov. De kan hjælpe os med at klare konsekvenserne af krisen
ved at støtte centrale investeringer i infrastruktur, virksomheder og jobskabelse.

Genopretningens succes afhænger også i høj grad af EU 2020-strategiens succes. Det er
vigtigt, at alle langsigtede EU-investeringsstrategier sigter mod at bevare konkurrenceevnen
og styrke det indre marked (et af de vigtigste lokomotiver for europæisk vækst).

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) De seneste år har vist, at vores økonomier er
indbyrdes afhængige og de problemer, der kan opstå ved manglende regulering af
lovgivningen eller samhørighed mellem økonomierne i Europa. Når vi styrer ud af krisen,
skal vi kigge efter europæiske løsninger, der giver løfte om at kunne opbygge en stærkere
europæisk økonomi og bedre integrerede finansielle systemer, der gavner befolkningen i
Wales og hele EU.

Derfor stemte jeg for henstillingerne vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør
træffes som følge af den finansielle, økonomiske og sociale krise, der findes i
Berès-betænkningen. Vi skal søge efter fælles løsninger på Europas problemer, idet vi
samtidig respekterer de enkelte EU-medlemsstaters valg ved at lade dem beslutte, hvordan
vi kommer videre. Rådet, Kommissionen og Parlamentet skal arbejde sammen for at sikre,
at vi skaber en stærkere og mere robust global økonomi, der fungerer for EU som helhed.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Europa-Parlamentet har i dag,
onsdag den 20. oktober, vedtaget betænkningen fra Det Særlige Udvalg om den Finansielle,
Økonomiske og Sociale Krise.

Vi fra Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre stemte imod
denne betænkning, fordi dens forslag er noget surrealistiske og fuldstændig ignorerer de
demonstrationer, der har fundet sted gennem adskillige måneder i EU's medlemsstater
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imod kriseplaner, antisociale foranstaltninger og afviklingen af social sikringssystemer og
offentlige tjenester. Det er kun foranstaltninger, der har til formål at begrænse
medlemsstaternes budgetunderskud.

Denne betænkning er en opfølgning på den anti-reform af pensionsområdet, som Nicolas
Sarkozy og hans regering har foreslået, og som den franske protestbevægelse har kæmpet
imod og fordømt i adskillige uger nu.

I denne betænkning fortsætter man således med at rose stabilitetspagten og de
foranstaltninger og politikker, vi har fordømt i årevis, og som vores medborgere i stigende
grad anser for en fejl.

Det meget store flertal (501 stemmer for), der stemte for denne betænkning, forstår åbenbart
ikke budskabet fra de borgere, der gennem adskillige uger har protesteret over hele Europa
imod kriseplaner og de tilhørende anti-reformer.

Betænkning: Diego Feio (A7-0282/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen, der blev forelagt
og behandlet her i dag, eftersom den udgør et fremskridt for EU ved at anbefale oprettelsen
af en institution svarende til Den Europæiske Valutafond (EMF) og dermed indførelse af
en tilsynsmyndighed for udviklingen i landenes statsgæld som et supplement til stabilitets-
og vækstpagten og en sidste udvej for medlemsstaterne. Det er også værd at fremhæve
forslaget om at nedsætte en politisk gruppe på højt plan under forsæde af Kommissionen
med mandat til at undersøge potentielle institutionelle ændringer inden for de igangværende
reformer af den økonomiske styring, herunder muligheden af at oprette en fælles europæisk
finansforvaltning med henblik på at udstyre EU med egne finansieringsressourcer og
mindske afhængigheden af nationale overførsler samt udarbejde en
gennemførlighedsanalyse, så man på lang sigt kan indføre et system, hvor medlemsstaterne
deltager i udstedelse af fælles europæiske obligationer. Med en korrekt konsekvensvurdering
og en detaljeret beskrivelse af de forskellige juridiske alternativer sammen med en tydelig
definition af målene for og finansieringen af den europæiske infrastruktur vil de langsigtede
strategiske projekter vedrørende opbygningen af et stærkere EU blive lettere at gennemføre.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Den aktuelle
økonomiske, finansielle og sociale krise har vist, at den eksisterende økonomiske
styringsmodel i EU ikke har fungeret så effektivt som planlagt. I de senere år har der været
utilstrækkelig konvergens mellem medlemsstaterne, og de makroøkonomiske og
finanspolitiske skævheder har fortsat været til stede og er endda blevet større i det seneste
årti. Tilsynsrammerne var også for svage, og stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser
blev ikke overholdt i tilstrækkelig grad, især ikke med hensyn til de forebyggende
bestemmelser. Jeg tilslutter mig forslaget i dokumentet om, at vi skal sigte mod en bedre
koordination af foranstaltningerne med og mellem medlemsstaterne, navnlig for at undgå
en gentagelse af situationen for nylig. Det er vigtigt, at medlemsstaterne følger alle
bestemmelser og beslutninger, der vedtages på EU-niveau, såsom bestemmelserne og
instrumenterne i stabilitets- og vækstpagten. Især bør fokus rettes mod langsigtet,
bæredygtig vækst, der sikrer betingelserne for at skabe kvalitetsjob, snarere end kortsigtet
overskud, som har gjort den finansielle stabilitet på de europæiske markeder ubodelig
skade.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    skriftlig. – (ES) Den aktuelle økonomiske krise har
vist, at koordineringen af den økonomiske politik ikke har fungeret i EU, heller ikke
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rammerne for styring, for økonomisk tilsyn eller for regulering af finansielle ydelser. Alt
dette har skabt ustabilitet og nedgangstider i Europa. Her vil jeg gerne understrege og takke
for de henstillinger, der ledsager forslaget, nemlig til at skabe sammenhængende og
gennemsigtige rammer for tilsynet med makroøkonomiske processer i EU og
medlemsstaterne samt forbedret tilsyn, forbedring af bestemmelserne i stabilitets- og
vækstpagten, forbedring af den økonomiske styring, oprettelse af en stærk mekanisme for
at forhindre og løsning af problemerne med uforholdsmæssig stor gæld i euroområdet
samt en revision af de budgetmæssige, finansielle og finanspolitiske værktøjer. Jeg vil gerne
påpege, at jeg helt klart tilslutter mig en forbedring af EU's repræsentation udadtil på
området økonomiske og monetære anliggender.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne takke hr. Feio for hans fremragende
arbejde med denne komplekse betænkning. Jeg stemte for den, fordi jeg mener, at det er
bydende nødvendigt at forbedre den økonomiske styring i EU. Den finansielle krise har
bestemt understreget manglen på reel politisk og økonomisk koordinering mellem
medlemsstaterne og på effektive kontrolinstrumenter. Tiden er derfor nu inde til, at Europa
indfører mere pålidelige retlige rammer, som overholder målsætningerne i EU
2020-strategien og også indfører større kontrol med gæld og offentlige indtægter,
finanspolitiske incitamenter til SMV, udvikling af det indre marked og integration af
arbejdsmarkederne. I lyset af de seneste aftaler støtter jeg imidlertid ikke indførelsen af
numeriske regler, for det kan blive for mekanistisk for nogle medlemsstater og for vanskeligt
at gennemføre. Vi må ikke glemme, at giftige aktiver og endnu mere uforholdsmæssigt
stor personlig gæld (de såkaldte sub prime-lån) er roden til den finansielle krise. Krisen
skyldes med andre ord ubalancen mellem den private sektor og banksektoren, ikke staternes
offentlige gæld. Til sidst tilslutter jeg mig henstilling 3 om at styrke den statslige
koordinering gennem årlige tilsynsrapporter for euroområdet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da
jeg mener, at vi skal indføre sammenhængende og gennemsigtige rammer for at sikre
multilateralt tilsyn med den makroøkonomiske udvikling i EU og i medlemsstaterne. Jeg
vil gerne opfordre til en årlig debat mellem Parlamentet, Kommissionen, Rådet og
repræsentanterne for de nationale parlamenter om stabilitets- og konvergensprogrammerne
og de nationale reformprogrammer samt om bedømmelse af nationale økonomiske
udviklinger som led i det europæiske semester. Jeg vil også opfordre til, at man på nationalt
plan indfører en mekanisme til at vurdere gennemførelsen af Europa 2020-strategiens
prioriteringer og virkeliggørelsen af de relevante nationale mål i de nationale
reformprogrammer som baggrund for EU-institutionernes årlige evaluering.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen, der af
hensyn til den økonomiske styring i EU indfører en suveræn opfattelse af og politik med
hensyn til den strenge disciplin i stabilitetspagten og støtter forebyggende sanktioner på
bekostning af medlemsstater, der "overtræder" Maastricht-indikatorerne. Det foreslås at
indføre et mål for budgetmæssig stabilitet og stramt tilsyn med nationale budgetter og
ender med vedtagelsen af barske foranstaltninger på bekostning af arbejdstagernes indtægter,
pensioner samt arbejdsmarkeds- og forsikringsrettigheder. Alt det til trods for, at vi kan
se følgerne af disse politikker i Grækenland, Irland, Spanien, Portugal og andre steder. Alt
dette i en tid, hvor arbejdstagerne i mange lande i Europa demonstrerer i protest mod at
blive ofre for krisen og det neoliberale modangreb iværksat af EU, ECB og IMF.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Indførelsen af euroen var et sats af grundlæggende
betydning for EU. Den største risikofaktor hænger ikke så meget sammen med den
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monetære teknik, hvor Den Europæiske Centralbank gør et fremragende arbejde, men
med økonomisk samhørighed og forbindelsen til realøkonomien. Problemet har kunnet
mærkes under krisen. Den fælles valuta giver mindre og mindre mening for et marked, der
stadig er opsplittet, og med finanspolitikker, der ikke altid er tilstrækkeligt homogene.
Disse spørgsmål bør ikke og skal ikke være en blot og bar øvelse eller undskyldning for at
kræve lovgivningsmæssig suverænitet over forhold, der i øjeblikket er de enkelte nationers
ansvar. I stedet når der indføres en konsekvent, systematisk tilgang til økonomisk handling
i lyset af de mere og mere komplekse situationer, hvor valutaudfordringerne ikke er de
samme som før og kræver forskellige instrumenter og mål, hvor teknikernes ansvar bør
understøttes af løbende, konsekvent tilsyn og en politik baseret på en velovervejet holdning
til fremtiden og en indsats for at løse eventuelle problemer.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic og
Alf Svensson (PPE),    skriftlig. – (SV) Vi stemte for denne betænkning uden på nogen
måde at give afkald på vores modstand mod en europæisk skat. Vi vil også fortsat sige nej
til at indføre den gruppe på højt niveau, som skal drøfte muligheden af at indføre en fælles
europæisk finansforvaltning for at give EU sine egne finansieringsressourcer. Også på de
andre punkter har vi brugt vores stemme til at udtrykke en anden holdning.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Spørgsmålet om økonomisk styring på EU-niveau
er følsomt, og den tøvende holdning, som nogle medlemsstater udviser med hensyn til
overførsel af suverænitet er forståelig. Krisen i Grækenland har understreget
begrænsningerne ved de nuværende interventionsmekanismer for ikke at nævne
instrumenternes manglende kapacitet til at sikre overholdelse af konvergenskriterierne,
især i de lande, der er med i euroområdet. Indførelse af sammenhængende, gennemsigtige
rammer, der støtter det multilaterale tilsyn med makroøkonomiske tendenser i EU og
medlemsstaterne, sammen med en konsolidering af det finanspolitiske tilsyn, som foreslået
i dokumentet, markerer et skridt i den rigtige retning, om end det kan føre til en delvis
ændring af forfatningstraktaten. Generelt er henstillingerne i dette dokument vigtige og
drejer sig om reelle spørgsmål med relevante løsninger. Derfor stemte jeg for at vedtage
dette dokument.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er med tilfredshed og en følelse af ansvarlighed,
at jeg stemmer for henstillingen om at forbedre EU's økonomiske styring som foreslået i
denne betænkning. EU står over for kraftig konkurrence fra de nye vækstøkonomier, og
stabile offentlige finanser er vigtige for at styrke vores muligheder, fremme innovation og
økonomisk vækst, der er grundlæggende elementer i et europæisk videnbaseret samfund.
Økonomisk vækst og bæredygtige offentlige finanser er en forudsætning for økonomisk
og social stabilitet i EU og for den langsigtede finanspolitiske konsolidering, og derfor har
de nuværende bestemmelser i stabilitets- og vækstpagten sammen med den mangelfulde
gennemførelse af dem vist sig utilstrækkeligt til at sikre sunde makroøkonomiske politikker
og budgetpolitikker. Derfor er det vigtigt at støtte en mere stringent anvendelse af
forebyggende foranstaltninger og sanktioner og tilskynde til forbedret tilsyn og økonomisk
styring gennem mere nøjagtige og sammenlignelige statistikker om medlemsstaternes
politikker og økonomiske situation, især i euroområdet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Med vedtagelsen af beslutningsforslaget om
økonomisk styring styrker Europa-Parlamentet sine vigtigste målsætninger for
forhandlingerne om Kommissionens seks lovgivningsforslag.
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Medlemmerne beklager, at gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten er utilstrækkelig,
og foreslår indførelsen af en effektiv mekanisme med incitamenter og sanktioner, og de
understreger betydningen af at investere i energi, forskning, innovation, sundhed og
uddannelse.

For at få vendt recessionen skal vi planlægge den nødvendige finansiering på europæisk
niveau, og tanken om egne ressourcer bør omsættes til praksis. Vi mener, at indførelse af
en afgift på finansielle transaktioner vil mindske spekulation og forbedre det indre markeds
funktion. Indtægterne fra denne afgift kan desuden bidrage til at finansiere globale offentlige
goder og nedbringe budgetunderskuddet. Denne afgift bør indføres på det bredest mulige
grundlag og bestemt på EU-plan som en begyndelse.

Diane Dodds (NI),    skriftlig. – (EN) Det er bestemt det rette tidspunkt, at Parlamentet
behandler denne sag, kun et par dage efter aftalen mellem præsident Sarkozy og kansler
Merkel om at søge at ændre Lissabontraktaten for at give mulighed for at løse problemet
med gældskrisen i euroområdet. Naturligvis skal alt dette ses på baggrund af krisen i
euroområdet, for hver dag, der går, viser, hvor tåbelig den fælles valutamodel er, men det
sker også noget andet. Hvis vi går videre med dette, bliver koalitionsregeringen i Det
Forenede Kongerige tvunget til at afholde en folkeafstemning.

Det har David Cameron lovet, og til forskel fra hans stålsatte forsikring fra tidligere, vil vi
holde ham fast på dette løfte. Hvis Frankrig og Tyskland kan få ændret Lissabontraktaten,
er det vigtigt, at Det Forenede Kongeriges regering bruger genforhandlingsprocessen til at
genvinde beføjelser til vores suveræne parlament.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Feio-betænkningen, der er resultatet
af vellykkede forhandlinger mellem de politiske grupper i Europa-Parlamentet, og er baseret
på bred enighed om behovet for at gennemføre vækst- og beskæftigelsespolitikker og
dermed forbedre den økonomiske styring, så vi kan komme ud af krisen og skabe nyt liv
i europæisk økonomi.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) I kølvandet på den aktuelle økonomiske,
finansielle og sociale krise har Parlamentet taget føringen og givet EU nogle mekanismer,
der kan sikre effektive indgreb, som ikke blot kan forhindre nye kriser, men frem for alt
sikre den stabilitet, der er nødvendig for bæredygtig udvikling og samhørighed i Europa.
Denne betænkning konkretiserer Parlamentets ansvar for den institutionelle konsolidering
af EU, så der kan skabes større enhed i Europa og i den globale økonomi, hvilket er i den
europæiske offentligheds interesse. De foreslåede henstillinger er en betydelig kvalitativ
udvikling med hensyn til at forbedre den økonomiske styring i EU og understreger styrkelsen
af bestemmelserne om at fremme stabilitet og vækst i medlemsstaterne og i EU, samt
mekanismer til at forhindre og også rette op på og løse problemer og udfordringer for
strategien for EU's udvikling. Pålidelige EU-statistikker er også et vigtigt element, der kan
give strukturer og myndigheder bedre muligheder for at bedømme og fastlægge indgreb.
Jeg vil også understrege, at det er vigtigt at forebygge situationer med offentlig gæld og
offentlige budgetunderskud.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Dette drejer sig ikke om at forbedre den økonomiske
styring på EU-niveau, men om at have magten over medlemsstaternes økonomiske
politikker og deres finans- og skattepolitik, som er underlagt det centrale krav ikke om at
skabe økonomisk fremgang, men om at sikre det indre markeds og Bruxelles' interesser.
Det drejer sig også om at genoplive og forværre stabilitetspagten, der fortsætter med at
volde skade.
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Dette er ikke acceptabelt, og det er indførelsen af en fælles offentlig finansforvaltning med
ansvar for at administrere en europæisk skat og institutionaliseringen af en europæisk
økonomisk regering (der skal gøre hvad?) heller ikke. Det er korrekt, at omfanget af de
offentlige underskud og den offentlige gæld, hvoraf størstedelen er optaget i udlandet, er
farligt både økonomisk og med hensyn til suveræniteten. Men underskuddet og gælden
ville uden tvivl være lavere, hvis det ikke var for Deres politikker og kravet om, at staterne
skal optage lån på markederne. Næsten en sjettedel af det franske statsbudget bruges til at
betale renter på statsgælden. Så længe vi skal betale dem, kan vi ikke bruge pengene på
andre ting.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Den økonomiske og finansielle krise har med al
tydelighed vist os, at der findes et tvingende behov for at forbedre det økonomiske
samarbejde inden for EU. For at gøre dette skal stabilitets- og vækstpagten genoplives og
udvides til at omfatte hensigtsmæssige og effektive sanktionsmuligheder. Der er imidlertid
også et behov for at holde bedre øje med de nationale budgetter og medlemsstaternes
konkurrenceevne.

Fremover skal vi kunne identificere ubalancer mellem landene i euroområdet og eventuelle
mangler i konkurrencen tidligere, og vi skal have mulighed for at kræve effektive
modforanstaltninger. Formålet skal være at sikre den monetære union og gøre euroen
stærk på lang sigt for at kunne forhindre en krise som den i Grækenland.

Anne E. Jensen (ALDE),    skriftlig. – (DA) Venstre stemte imod et specifikt ændringsforslag
i betænkningen af Feio, der anbefaler et studie af fordelene ved at etablere en europæisk
skatteopkrævning. Venstre stemte for den samlede betænkning, der i øvrigt var afbalanceret.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. – (EN) Det er meget vigtigt, at reglerne om økonomisk
forvaltning håndhæves på ny, navnlig i lyset af den økonomiske krise, som mange EU-lande
stadig befinder sig i. Men jeg er enig i Parlamentets ændringsforslag, hvor man fjerner
henstillingerne om automatiske sanktioner over for medlemsstater, der har
uforholdsmæssigt store underskud, for, som krisen har vist, er det nødvendigt under
ekstraordinære omstændigheder at overskride underskudskravene for at afhjælpe de mere
alvorlige økonomiske virkninger af en krise.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Betænkningen med henstillinger til Kommissionen
om forbedring af den økonomiske forvaltning og stabilitetsrammerne i EU, navnlig i
euroområdet, som vi netop har stemt om, er en del af en bredere diskussion, der har varet
i adskillige måneder, om initiativer til bekæmpelse af finanskrisen. Der er ved at tegne sig
et klart behov for en stærk økonomisk styring af EU, navnlig efter hvad der skete i
Grækenland for nogle måneder siden.

Nu kan vi når som helst se den endelige rapport fra den europæiske taskforce om økonomisk
forvaltning, der blev nedsat af formanden for Det Europæiske Råd, hr. Van Rompuy. Men
allerede nu kan vi imidlertid sige, at der findes et helt klart behov for at identificere regler
for tilsyn med økonomiske politikker, regler, der ikke er mekaniske, men realistiske og
bæredygtige, der kan styrke finanspolitikken og forbedre den europæiske forvaltning som
helhed.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) En af de ting, man kunne iagttage under
den seneste periode med økonomisk og finansiel krise, var, at tilsynet og den økonomisk
koordination på EU-plan skal styrkes betydeligt. Man kunne konstatere omfattende
makroøkonomiske ubalancer, og nogle stater står med en kraftigt stigende offentlig gæld
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også som en procentdel af deres BNP. Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg helt klart
støtter alle otte henstillinger fra ordføreren med henblik på at skabe forsvarlig forvaltning
og økonomisk stabilitet i EU.

Jeg tror, at vi kommer til at stå over for betydelige udfordringer i de kommende år. Vi skal
kunne opstille endelige prioriteringer og træffe nogle vanskelige valg for at støtte EU's
økonomiske vækstpotentiale og konsolidere de offentlige finanser. Koordinering på EU-plan
bliver vigtigt i denne henseende og kan bidrage til at fjerne de negative virkninger.

Astrid Lulling (PPE),    skriftlig. – (FR) Forhandlingen under ét om Det Europæiske Råd,
G20, betænkningen fra Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale
Krise og betænkningen om europæisk forvaltning har ikke ført til klare retningslinjer eller
relevante henstillinger vedrørende finanskrisen. Alle har kunnet give deres besyv med og
er kommet med deres egen personlige fortolkning af disse forvirrede og uldne tekster.
Sådan er virkeligheden desværre for disse initiativbetænkninger, der samler store flertal,
men samtidig ikke har det store indhold.

Feio-betænkningen blev drøftet alt for sent, idet Kommissionen allerede havde fremlagt
direktiverne, der skal reformere stabilitetspagten og forvaltning af euroområdet. Hvad
nytter det under disse omstændigheder at stemme om henstillinger til Kommissionen?

Parlamentet burde give sig selv en langt strammere forretningsorden og overholde dens
bestemmelser. Dets effektivitet og troværdighed står på spil.

Reformen af stabilitetspagten og forvaltningen af euroområdet når sin afgørende fase, når
lovgivningsteksterne analyseres. Sammen med mine kolleger vil jeg gå i gang med dette
arbejde med et åbent sind og med rettidig omhu. Det er vigtigt, at Parlamentet støtter en
realistisk, men alligevel ambitiøs reform for at opbygge Den Monetære Union på et nyt
fundament. Det er kun gennem et minutiøst stykke arbejde, at en institution kan opnå sin
legitimitet inden for den europæiske struktur, ikke ved ...

(Stemmeforklaringen er afkortet i henhold til Forretningsordenens artikel 170)

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Uden regler eller tilsyn kan man ikke gøre fremskridt.
At anvende de regler, vi har indført for os selv i disse krisetider, at forbedre koordinering
og tilsyn i økonomiske anliggender er det mindste vi skal kræve af os selv og af
medlemsstaterne. I samme ånd giver betænkningen af hr. Feio os mulighed for at fokusere
på nogle betydelige forvridninger, når vi kigger på "den seneste økonomiske udvikling
tydeligt har vist, at koordinationen af den økonomiske politik i Unionen og især i
euroområdet ikke har fungeret tilstrækkelig godt, og at medlemsstaterne trods deres
forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
ikke har formået at betragte deres økonomiske politikker som et spørgsmål af fælles
interesse". Derfor stemmer jeg uden at tvivle for betænkningen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den nuværende finansielle og økonomiske krise har
vist, at EU må styrke sin økonomiske og monetære forvaltning yderligere, således at euroens
og selve Den Monetære Unions stabilitet ikke undergraves. Dermed bør man med Europa
2020-strategien søge at fremme økonomisk vækst og skabe job, idet det kraftige fald i
BNP, den faldende industriproduktion og det store antal arbejdsløse er en stor social og
økonomisk udfordring, som kun kan klares med en stærk, harmonisk og forenet forvaltning.
Hr. Feio påpeger i sin betænkning metoder og definerer strategier, der går i retning af en
reel styrkelse af den økonomiske forvaltning og af EU's stabilitetsrammer, idet det centrale
fokus ligger på euroområdet. Eksemplerne på dette omfatter bl.a. indførelsen af en
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sammenhængende og gennemsigtige rammer for tilsyn, en styrkelse af reglerne for
stabilitets- og vækstpagten og en styrkelse af den økonomiske forvaltning i euroområdet.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Den økonomiske, finansielle og sociale krise har
vist grænserne for den europæiske model for økonomisk forvaltning. Derfor har vi brug
for en aftale på det næste møde i Det Europæiske Råd om økonomisk forvaltning og om
stabilitetspagten. Der findes et tvingende behov for at vedtage reformer, der vil give os
mulighed for at tage et stort skridt fremad rent kvalitetsmæssigt med hensyn til økonomisk
forvaltning og for at indføre gennemsigtige og målrettede tilsynsinstrumenter.

Jeg går også ind for hr. Feios betænkning, fordi den støtter Kommissionens forslag, som
efter min mening er et afbalanceret kompromisforslag. Jeg går ind for et større
parlamentarisk engagement i EU's økonomiske forvaltning og for en centralisering på
europæisk plan af de eksklusive tilsynsbeføjelser med de store grænseoverskridende
finansielle institutioner. Jeg mener også, at det ville være nyttigt at udstyre EU med egne
økonomiske ressourcer for at gøre det lettere at planlægge foranstaltninger og aktiviteter.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Efter min mening er betænkningen den mest
professionelle betænkning, vi har set i de seneste tre måneder. Alle de spørgsmål og
løsninger, der beskrives i betænkningen, er utroligt relevante. Manglen på information,
forvrænget rapportering og til tider direkte løgne fra EU-landenes regeringer har ført til
skrækkelige resultater. Ved frygtsomt at skjule de gabende huller i deres budgetter har
Grækenland, Letland og Ungarn rystet tilliden til euroen. Kommissionen og
Europa-Parlamentet skal reagere strengt og effektivt, når fakta forvrides og sandheden
gemmes væk. Det er af central betydning at udforme foranstaltninger over for uærlige
politikere, som er skyld i, at EU er havnet i en krise. For at slippe ud af denne komplicerede
økonomiske situation skal vi ikke kun udarbejde forordninger om tilsyn og statistik, men
også en plan for at afhjælpe krisen. Dette betyder for det første klare kriterier for
finanspolitikken og frister og garantier for skatteyderne. Vi skal også sikre os, at denne
skattelovgivning ikke ændres hver eneste dag på det mindste lille vink fra investorerne.
Desværre ændrer den lettiske regering i dag sine bestemmelser afhængigt af sindsstemningen
hos embedsmændene fra Den Internationale Valutafond og Den Europæiske
Investeringsbank. Jeg håber, at Feio-betænkningen kan fungere som et signal til
Kommissionen om, at tiden nu er inde til at smøge ærmerne op.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen af hr. Feio, men som
jeg allerede tidligere har understreget, har Europa virkelig behov for omfattende reformer
på dette område, selv om Europas nye økonomiske forvaltning ikke udelukkende skal se
på den samlede offentlige gæld. Vi har ikke brug for mekanismer til at håndtere gælden,
der er overdrevet automatiske og procykliske, som risikerer ikke at opfylde målsætningen
og om noget vil hindre foranstaltninger til fremme af den økonomiske vækst. Jeg går i
stedet ind for vedtagelse af tilsynsmekanismer, der er udstyret med fleksible og fornuftige
formler, som medlemsstaterne nemt kan gennemføre. Resultaterne og de budgetmæssige
fordele ved omfattende reformer på det sociale og økonomiske område, især
pensionsreformer, ses ikke i det følgende finansår, men efter en årrække på mellemlangt
og langt sigt ved, at der opnås bæredygtighed i de offentlige finanser. Disse reformer er
under alle omstændigheder de vigtigste og mest nødvendige. Derfor skal vi overveje de
nødvendige strukturreformer, der kan stimulere konkurrenceevne og økonomisk vækst i
Europa, nærmere. Konkurrenceevnen skaber økonomisk vækst, og vækst giver flere
skatteindtægter og en effektiv finansiel konsolidering.

151Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-10-2010



Georgios Papastamkos (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte hverken for eller imod
Feio-betænkningen, fordi forslaget om europæisk økonomisk forvaltning ikke indeholder
nogen løsning på de strukturelle problemer med en ufærdig økonomisk union og ikke
fjerne asymmetrien mellem en "opsplittet" økonomisk union og en fuldstændig monetær
union. Jeg stemte nærmere bestemt hverken for eller imod, fordi de ikke bringer de
økonomiske politikker og den økonomiske risiko op på europæisk plan. Det er kun
sanktionerne, som er gjort endnu strengere, der bringes op på europæisk plan. Der er
overhovedet ingen strategiske retningslinjer, der kan sikre en afbalanceret vækst og
genoplive konkurrenceevnen for alle medlemsstaterne.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning,
fordi jeg tror, at: (1) der bør indføres en sammenhængende og gennemsigtig ramme for
multilateralt tilsyn med den makroøkonomiske udvikling i EU og medlemsstaterne, idet
man indfører en årlig debat mellem Parlamentet, Kommissionen, Rådet og repræsentanter
fra nationale parlamenter om stabilitets- og konvergensprogrammerne og de nationale
reformprogrammer og om vurdering af den nationale økonomiske udvikling, og at (2) der
bør indføres en mekanisme på nationalt plan, der skal anvendes til at vurdere
gennemførelsen af prioriteringerne for Europa 2020 og resultaterne af de relevante nationale
mål, der er medtaget i det nationale reformprogram for at støtte den årlige evaluering, der
foretages af EU-institutionerne.

Jeg mener også, at reglerne for stabilitets- og vækstpagten bør styrkes med henblik på at
(1) tage større hensyn til gældsætningsniveau, gældsprofil og gældsdynamikken i
konvergenspagten for de medlemsstatspecifikke, mellemsigtede finanspolitiske mål, der
skal medtages i stabilitets- og konvergensprogrammerne, (2) tilskynde til indførelsen af
budgetkontrolmekanismer med tidlig varsling på nationalt plan og (3) indførelse af
foruddefinerede og foregribende foranstaltninger inden for euroområdet, både for den
præventive og den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Betænkningen af hr. Feio drejer sig om det
centrale spørgsmål i den europæiske økonomiske koordinering. Man søger at yde vejledning
med henblik på Kommissionens lovgivningsdokumenter, og den diskuteres 24 timer efter,
at synspunktet hos det fransk-tyske direktorat blev kendt. De positive forslag i betænkningen
er koordineret helt forkert, enten på grund af den fransk-tyske holdning eller på grund af
forslaget om automatiske sanktioner, der allerede fandtes i teksterne fra Kommissionens
og Rådets taskforce. Betænkningen gør dog ikke op med moden med disciplinære sanktioner
i Bruxelles-konsensussen, men søger kun at udvande disse. Denne aftale kan ikke reformeres,
men kan kun erstattes af en anden, der sætter beskæftigelse og korrektion af alvorlige
uligheder i centrum for den økonomiske koordinering.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, idet jeg er enig i,
at der bør indføres sammenhængende og gennemsigtige rammer for multilateralt tilsyn
med den makroøkonomiske udvikling i EU og i medlemsstaterne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Den globale økonomiske krise har
udfordret de nuværende mekanismer til koordinering af den økonomiske politik i EU og
har afsløret nogle af deres svagheder.

Den Økonomiske og Monetære Unions funktion har været under særligt pres på grund af
de tidligere problemer med at overholde de underliggende regler, og fordi de eksisterende
tilsyns- og koordineringsprocedurer ikke har været omfattende nok. Formålet med denne
initiativbetænkning er at fastslå Parlamentets holdning til lovgivningspakken om
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koordinationen af den økonomiske politik (seks forslag, inklusive fire under den fælles
beslutningsprocedure), som Kommissionen offentliggjorde to uger tidligere. Rådet ventes
at tage stilling ved udgangen af oktober gennem den endelige rapport fra Van
Rompuy-taskforcen om økonomisk forvaltning.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Efter den økonomiske og finansielle krise har
Europa-Parlamentet vedtaget en række betænkninger og direktiver fra Kommissionen om
krisens følger og mulighederne for at bekæmpe den. For at undgå gentagelser af
spekulationsbobler som den, vi i øjeblikket kæmper med at slippe ud af, er det tvingende
nødvendigt at indføre en række foranstaltninger og kontroller blandt og sammen med
medlemsstaterne. Det er for eksempel af central betydning at overholde stabilitets- og
vækstpagten. En seriøs og vidtgående overvågning ville formentlig have betydet, at vi kunne
have undgået de ekstreme situationer i Grækenland og Spanien.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Den aktuelle økonomiske, finansielle og sociale
krise har vist, at EU's økonomiske forvaltningsmodel ikke har fungeret ideelt. Derfor er
det nødvendigt at finde løsninger med henblik på en bedre og mere effektiv økonomisk
forvaltning i Europa for at undgå, at de allerede alvorlige virkninger af krisen bliver værre.

I denne forbindelse anbefaler ordføreren, at Kommissionen udformer en sammenhængende
ramme for økonomisk tilsyn, styrker reglerne for stabilitets- og vækstpagten og for
økonomisk forvaltning i euroområdet og reviderer EU's budgetmæssige, finansielle og
finanspolitiske instrumenter.

Man foreslår endvidere at indføre en robust og troværdig mekanisme til forebyggelse og
afhjælpning af uforholdsmæssig stor gæld i euroområdet. Endelig foreslås det, at man
forbedrer EU-statistikkernes pålidelighed samt EU's repræsentation udadtil inden for
økonomiske og monetære anliggender.

Det er desuden nødvendigt, at medlemsstaterne fuldt ud overholder EU's regler og
beslutninger. Jeg vil også gerne understrege betydningen af, at reformen bringes i
overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien, ikke mindst med henblik på at
styrke det indre marked og de små og mellemstore virksomheders rolle som centrale
drivkræfter bag den økonomiske vækst.

Jeg stemmer for betænkningen af ovenstående årsager.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) De nuværende bestemmelser for stabilitets-
og vækstpagten og det svage system for gennemførelsen har ikke kunnet sikre en
tilstrækkeligt stærk finanspolitik og makroøkonomisk politik. Henstillingerne i denne
betænkning er en god begyndelse. Ordføreren bemærker helt korrekt, at vi skal videre med
strukturreformer for social- og arbejdsmarkedspolitikken og integrationen af
arbejdsmarkederne samt med beskatningsmæssige incitamenter til små og mellemstore
virksomheder. Processen med at nedbringe de langsigtede underskud skal kombineres
med andre bestræbelser, der kan stimulere økonomien, såsom forbedrede
investeringsbetingelser og en forbedring af det indre marked, hvilket vil styrke
konkurrenceevnen. Jeg glæder mig også over, at ordføreren anerkender, at ingen af de
foreslåede foranstaltninger må have uforholdsmæssige følger for de mest sårbare
medlemsstater, navnlig de baltiske lande. Dette ville hæmme vores bestræbelser på at skabe
økonomisk vækst og samhørighed. Sidste år blegnede entusiasmen for euroen en smule i
de medlemsstater, der ikke er medlemmer af euroområdet, også i Litauen. Derfor der et
vigtigt for os at erkende, at de beslutninger, der er taget i det første halvår for at sikre euroens
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stabilitet, kun er midlertidige og vil skulle understøttes af en bedre økonomisk
forvaltningsramme på EU-niveau.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) EU's 2020-mål genskaber behovet for en tættere
integration af medlemsstaternes økonomier over hele EU med henblik på at tilskynde til
produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Den nuværende økonomiske krise har vist, at
den nuværende økonomiske forvaltningsmodel ikke er vidtgående nok og ikke giver
mulighed for den gradvise integration, der vil sikre EU-økonomiernes stabilitet.

Derfor stemmer jeg for henstillingerne i Feio-betænkningen, hvor man sætter fokus på at
styrke EU's økonomiske bestemmelser samt revidere og forbedre dem på langt sigt. Jeg
forstår, at Europa skal se kritisk på sine nuværende planer for økonomisk og finansiel
stabilitet for sammen at kunne gå videre i retning af en stærkere og tættere forbundet
økonomi, der giver Europa mulighed for at opfylde sit potentiale som en global økonomisk
supermagt.

8. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl.14:00 og genoptaget kl. 15:05)

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
Næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

10. Stabilitetsinstrumentet – Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde –
Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på
verdensplan – Instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande
– Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende
betænkninger:

– betænkning af Franziska Katharina Brantner for Udenrigsudvalget Betænkning om forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1717/2006
om oprettelse af et stabilitetsinstrument (KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 –
2009/0058(COD)) (A7-0066/2009),

– betænkning af Gay Mitchell for Udviklingsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et
instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af forordning (EF) nr.
1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og
menneskerettigheder på verdensplan (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 –
2009/0060A(COD)) (A7-0078/2009),

– betænkning af Kinga Gál og Barbara Lochbihler Udenrigsudvalget om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006
om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af
forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af
demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (KOM(2009)0194 – C7-0158/2009
– 2009/0060B(COD)) (A7-0188/2010),
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– betænkning af Helmut Scholz, for Udvalget om International Handel om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006
om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og
andre højindkomstlande og -territorier (KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 –
2009/0059(COD)) (A7-0052/2010) og

– betænkning af Charles Goerens for Udviklingsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et
instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (KOM(2010)0102 – C7-0079/2010
– 2010/0059(COD)) (A7-0285/2010).

Franziska Katharina Brantner,    ordfører. – (DE) Hr. formand! Vi har en række
finansieringsinstrumenter, som vi skal behandle i dag. Vi har allerede drøftet et aspekt her
til formiddag, men jeg vil begynde med at tale om stabilitetsinstrumentet. Dette instrument
blev indført i 2006 og er det mest velfinansierede instrument på områderne ikkespredning
af masseødelæggelsesvåben, konfliktforebyggelse, civil katastrofehjælp, civile fredsskabende
foranstaltninger og ligeledes til retsvæsen og politiarbejde inden for terrorbekæmpelse. Til
trods for dette er finansieringen af en forholdsvis beskeden størrelse. Indtil videre udgør
den kun 1,4 mia. EUR i de finansielle overslag. Det er ikke ret mange penge, men det er
gode penge, fordi de kan anvendes ret fleksibelt. Man har flere gange overvejet at beskære
beløbet, men hidtil er det altid lykkedes os at sikre, at budgettet ikke er blevet beskåret.
Hvad drejer midtvejsrevisionen af dette instrument sig om? Hvad skal der forhandles om?
Det er en række mindre punkter, men nogle af dem har et vigtigt indhold. Først og fremmest
er de langsigtede foranstaltninger under artikel 4, stk. 3, beregnet på at gøre det muligt at
indføre foranstaltninger for at fremme kvindernes stilling i politiske processer, navnlig
med hensyn til medierne. Det, vi rent faktisk taler om her, er derfor overførslen af et allerede
meget vellykket område til artikel 4, stk. 3. Hidtil har man ydet støtte til, at afghanske
kvinder, der stiller op til parlamentsvalget, kan komme i medierne. Vi vil gerne have dette
indarbejdet i de langsigtede foranstaltninger i stedet for kun de kortsigtede, således at disse
kvinder fortsat kan støttes på denne måde på længere sigt.

For det andet ønsker vi at se fredsopbygningspartnerskabet nævnt udtrykkelig i direktivet,
ikke kun for at belønne etableringen af en formel dialog med det civile samfund, men også
for at bringe begrebet ind i den nye æra med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Det må
ikke få lov til at forsvinde, og derfor anser vi det for vigtigt, at det nævnes specifikt her.

For det tredje stemmer vi for en forøgelse af andelen af finansiering af langsigtede
foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 3, fra 5 til 10 %. Men jeg vil gerne endnu en
gang erindre den højtstående repræsentant om, at Udenrigsudvalget støttede denne
forhøjelse i sidste øjeblik, fordi vi blev lovet, at man fremover vil gennemføre omfattende
foranstaltninger inden for rammerne af instrumentet i kampen mod landminer,
klyngebomber og efterladt ammunition. Med andre ord blev denne forhøjelse i de
langsigtede foranstaltninger fra 5 % til 10 % af den samlede budgetkonto aftalt på visse
betingelser, og vi forventer, at De, Baroness Ashton, og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
vil holde denne aftale, og at dette kommer til at fremgå af strategidokumentet for
2012/2013. Dette er med andre ord vigtigt for os. Det ville stride mod ånden i aftalen at
gøre det på andre måder.

Hvis Parlamentet og Kommissionen sejrer, vil den største nyskabelse i tekstens indhold
ved midtvejsrevisionen blive den udtrykkelige udvidelse af dækningsområdet til at omfatte
håndskydevåben og lette våben. Her vil jeg gerne endnu en gang opfordre formandskabet
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til at godtage denne idé. Den Europæisk Unions Domstol har afsagt en positiv kendelse
om dette. Jeg ved, at det stadig piner nogen at acceptere dette, men jeg håber, at vi med
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil nu måske vil kunne løse denne strid mellem Rådet
og Kommissionen og nå frem til en aftale om, hvordan vi skal komme videre i spørgsmålet
om håndskydevåben og lette våben. Det er efter min mening et meget vigtigt punkt.

Mit sidste punkt drejer sig om spørgsmålet delegerede retsakter. Vi har allerede drøftet
dette spørgsmål her til formiddag. Jeg mener, at vi har behov for en politisk løsning på
dette og ikke en juridisk, som ville blive en blindgyde. Et sidste ganske kort punkt. Med
hensyn til stabilitetsinstrumentet og programmering inden for Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil er vi helt overbeviste om, at planlægningen og programmeringen fortsat skal ligge
hos de personer, der hidtil har haft ansvaret for dette, og at disse mennesker ikke skal
degraderes til "finansiel forvaltning", men i stedet skal blive ved med at stå for den
indholdsmæssige planlægning.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne give udtryk form min utilfredshed
med, at når vi her i dag behandler vigtige emner som finansiering, udviklingsbistand og
demokratisk principper, er kun 14 medlemmer – jeg tror, jeg har talt rigtigt – mødt op,
åbenbart på grund af en konkurrerende eller dårligt planlagt begivenhed, fordi alle andre
har været disciplinerede nok til at deltage i den anden begivenhed. Det er urimeligt over
for dem, der skal fremlægge deres indlæg og fungere som ordførere i dag, og ligeledes for
kollegerne, og jeg vil så ikke en gang nævne Kommissionens medarbejdere og
repræsentanter, der skal sidde her i en tom sal.

Formanden.   – Kære kolleger! Dette er ikke et indlæg til forretningsordenen. Det er et
interessant punkt, og det kan være, at det kommer i lokal-tv et sted, men det er ikke et
indlæg til forretningsordenen. Jeg vil bede Dem undlade at afbryde mødet med den slags
indlæg.

Iva Zanicchi,    ordfører. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Ordføreren fra
Udviklingsudvalget, hr. Mitchell, har bedt mig overtage hans fremlæggelse, fordi han ikke
kan være til stede i dag. Jeg vil gerne takke ham for det arbejde, han har udført med sin
sædvanlige grundighed og for kvaliteten af hans forslag, der blev vel modtaget – faktisk
vedtaget enstemmigt – i Udviklingsudvalget. Af de grunde, jeg skal komme ind på, men
frem for alt på grund af det arbejde, hr. Mitchell har udført indtil i dag, er jeg overbevist
om, at betænkningen kan vedtages med stort flertal.

Og nu til betænkningen. I løbet af 2009 fremlagde Kommissionen forslag til ændringer af
forordning 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af
udviklingssamarbejde. Gennem dette forslag bad Kommissionen Parlamentet vedtage en
ændring, således at ikkestatslige organisationer kunne opnå skattefritagelse for deres arbejde
i udviklingslandene. Vi accepterede denne anmodning.

Men forordningen om udviklingssamarbejde indeholder også gennemførelsesbestemmelser
for EU's udviklingspolitik. I henhold til disse regler skal Kommissionen følge
komitologiprocedurerne, når den godkender finansiering. Dette betyder, at Parlamentet
kan gennemgå disse finansieringsforslag, og hvis Kommissionen overskrider sine beføjelser,
kan Parlamentet vedtage beslutningsforslag for at bede Kommissionen ændre de pågældende
beslutninger.

Alene mellem 2006 og i dag har Parlamentet ment, at Kommissionen har overskredet sine
udøvende beføjelser i mindst 12 tilfælde, men kun i tre af disse har Kommissionen rent
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faktisk ændret sit forslag til beslutning eller trukket det tilbage. Efter Lissabontraktatens
ikrafttræden har Udviklingsudvalget foreslået, at man benytter proceduren for delegerede
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Indførelsen af denne procedure ville betyde, at Parlamentet ville få en større rolle, i det
mindste ved de strategiske finansieringsbeslutninger, som Kommissionen skal vedtage. I
henhold til Lissabontraktaten kan Parlamentet i visse veldefinerede tilfælde uddelegere
beføjelserne til at træffe strategiske beslutninger til Kommissionen, men hvilke beslutninger
kan der være tale om? Efter vores mening har den lovgivende myndighed ansvaret for at
beslutte, hvilke lande EU skal yde udviklingsbistand.

Så er der spørgsmålet om, hvilke sektorer man skal prioritere at yde finansiering til.
Uddannelse, sundhed, miljøbeskyttelse, kapacitet til forsvarlig regeringsførelse eller
udvikling af små virksomheder? Og hvordan sikrer vi gennemsigtighed i forvaltningen af
udviklingsbistanden?

Det er de valg og de områder, hvor Europa-Parlamentet skal spille en større rolle end
tidligere. Inden for disse sektorer er det den lovgivende magt, der udsteder præcise
anvisninger til den udøvende magt. I sidste ende tror jeg på, at dette også er i henhold til
de europæiske borgeres ønsker. Jeg håber virkelig, at der vil være den størst mulige enighed
om hr. Mitchells betænkning.

Kinga Gál,    ordfører. – (HU) Hr. formand, hr. kommissær, fru Ashton, mine damer og
herrer! Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder er det
finansieringsinstrument, der støtter menneskerettigheder, retsstatsprincippet, beskyttelse
af demokratiet og forebyggelse af konflikter rundt om i verden. Modtagerne under dette
finansieringsinstrument er i første række civilsamfundets organisationer, de organisationer
og enkeltpersoner i civilsamfundet, der kæmper for menneskerettigheder under de
vanskeligste betingelser i tredjelande. Den store fordel ved dette finansieringsinstrument
i modsætning til andre geografiske instrumenter er, at udbetalingerne kan ske uden
samtykke fra regeringen i det land, der modtager bistanden. Derfor spiller det en stor rolle.
Men for dette instrument har det ikke været muligt at finansiere udgifterne til momsbetaling
på Fællesskabets midler. Derfor foreslog man i Kommissionens initiativ en ændring, der
ville have hjulpet de organisationer fra civilsamfundet, der arbejder og fungerer i tredjelande
med disse midler. Eftersom disse organisationer er af stor betydning for fremme af
menneskerettigheder i disse lande og for den udviklingspolitiske pluralisme, er det meget
vigtigt ikke at gøre arbejdet for disse organisationer, der allerede befinder sig i vanskelige
situationer, endnu vanskeligere. Derfor hilser vi Kommissionens initiativ velkommen, og
med støtte fra min ordførerkollega, fru Lochbihler, vil vi give det vores fulde støtte. Men
det er kun den ene side af sagen.

På den anden side har vi sagens politiske betydning. Spørgsmålet om det finansielle
instrument er blevet en del af den interinstitutionelle kamp, der nu har varet i et år. Det er
netop, fordi instrumentet for finansiering af menneskerettigheder er af central betydning
for civilsamfundets organisationer, at det er vigtigt for Europa-Parlamentet at deltage i
udformningen af de strategiske og flerårige rammeprogrammer. Det, vi kæmper for, er, at
Europa-Parlamentet skal have noget at skulle have sagt, hvis det finder det nødvendigt, i
forbindelse med udarbejdelsen af strategiske planer for finansieringsinstrumentet gennem
årlige gennemgange snarere end med syv års mellemrum i forbindelse med budgetcyklerne.
Det er formålet med ændringsforslaget, som vi hermed ønsker at støtte. I Lissabontraktaten
bekræftede man Europa-Parlamentets tilsynsret, hvilket rent faktisk er indførelsen af en
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delegeret retsakt, som mine kolleger allerede har nævnt, og som vi efter vores mening er
nødt til at håndhæve og gennemføre i dette tilfælde. Den foreliggende sag er rent faktisk
det første eksempel på Europa-Parlamentets styrkede rolle siden den 1. december 2009.

Efter vores hidtidige diskussioner og forhandlinger i parlamentet er vi, ordførerne for
finansieringsinstrumenterne, nået frem til den fælles konklusion, at sagen bør sendes til
andenbehandling, og vi sender et seriøst politisk budskab til institutionerne, for i dag, siden
Lissabontraktaten trådte i kraft, skal vi handle i traktatens ånd. Vi mener, at det netop er i
forbindelse med disse instrumenter, at det er vigtigst, at Parlamentet virkelig udøver sin
demokratiske tilsynsret.

Barbara Lochbihler,    ordfører. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Det europæiske
instrument for demokrati og menneskerettigheder er et meget nyt instrument. Men man
kan allerede sige, at det opfylder en betydningsfuld og vigtig mission. Det fremgår af alle
de tilbagemeldinger, vi får fra repræsentanter for civilsamfundet, både inden for og uden
for EU. Det er også et meget positivt supplement til vores menneskerettighedspolitik i
Europa-Parlamentet og i EU som helhed.

Arbejdet med menneskerettigheder foregår ofte under meget vanskelige betingelser. Derfor
er det særligt vigtigt, at disse instrumenter giver EU mulighed for at yde økonomisk støtte
til organisationer i civilsamfundet, uden at den pågældende regering skal give sit samtykke,
og eventuelt uden at EU behøver at underrette den om den pågældende økonomiske
bistand. Vi bør understrege ofte, at denne bistand skal bevares og – om nødvendigt –
udbygges.

I lighed med min medordfører, fru Gál, kan jeg støtte Kommissionens forslag om, at der
bør indføres afgiftsfritagelse i de lande, hvor udbetalinger fra dette finansieringsinstrument
stadig beskattes. Det ville lette arbejdet for de pågældende ngo'er betydeligt.

Men jeg opfatter det som en konstant udfordring i arbejdet med dette
finansieringsinstrument, og vi på den ene side også får klager eller negative tilbagemeldinger
i denne forbindelse, der gør det helt klart, at dette kan føre til yderligere bureaukrati for de
organisationer fra det civile samfund, der søger om støtte fra dette instrument. På den
anden side findes der naturligvis et behov for gennemsigtighed med hensyn til, hvad
pengene bruges på, samt hvorvidt og hvordan de bruges. Men vi skal tage de gentagne
klager fra de små organisationer alvorligt, navnlig at de afskrækkes fra at udnytte denne
støtte, og det er et spørgsmål, som vi er nødt til at løse nu.

I samme boldgade ser jeg det som en udfordring, at det er vanskeligt at nå en lang række
lokale organisationer på landet, ikke i de store byer på den sydlige halvkugle, med andre
ord at gøre dem opmærksom på, at der findes et finansieringsinstrument af denne art, og
hvordan de administrere det. Forestil Dem følgende situation: I et landdistrikt, hvor der
ikke altid er elektricitet, er dokumentation måske snarere undtagelsen end reglen – som
gør det nødvendigt at fokusere særligt på at gennemføre disse initiativer. Jeg ser en mulighed
i at udvide EU's ambassader på stedet i denne forbindelse – og det er naturligvis klart, at
der også skal være ansvar og personale til rådighed i de enkelte lokale EU-ambassader, der
kan kæmpe for menneskerettigheder og demokrati – hos disse embedsmænd – som jeg
nu vil omtale som menneskerettighedsagenter – der engagerer sig kraftigt i netop denne
rolle som mæglere og opgaven med at stille information og kommunikation til rådighed
og ligeledes at nå igennem til de lokale initiativer, der måske ikke kan kommunikere på
engelsk, fransk, spansk eller andre EU-sprog.
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Det er stadig alt for tidligt at foretage en omfattende evaluering af instrumentet. Tidsforløbet
har været alt for kort – resultaterne ville ikke se særlig godt ud. Men om nogle år skal vi
beskæftige os intenst med en omfattende evaluering af denne art. Med evaluering mener
jeg ikke kun at se tilbage på det, der er gået godt, men også overveje, hvilke nye idéer vi
kan tage til os, og hvordan vi kan videreudvikle finansieringsinstrumentet.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle
ordførerne – fru Brantner, fru Gál og fru Lochbihler samt hr. Mitchell, hr. Scholz og hr.
Goerens.

Det foreliggende forslag er et resultat af midtvejsrevisionen, som Kommissionen
gennemførte i 2009 på Parlamentets anmodning. Ved revisionen konkluderede man, at
instrumenterne fungerer fint. Dette er meget positivt, og det sikrer os stabile rammer for
vores forbindelser udadtil frem til 2013. I nogle tilfælde foreslår Kommissionen kun tekniske
ændringsforslag for at bringe dem i overensstemmelse med de andre instrumenter. Vi er
glade for Deres støtte i disse tekniske spørgsmål.

Det store spørgsmål, som blev identificeret ved revisionen, var Parlamentets indsigelser
mod bistand under instrumentet for udviklingssamarbejde, som ikke kan anses for at være
officiel udviklingsbistand. Her tog Kommissionen fuldt ud hensyn til Parlamentets
synspunkter. Vi fremlagde et forslag, hvor vi udvidede instrumentet for industrialiserede
lande til at dække aktiviteter, der ikke er berettigede til officiel udviklingsbistand. Det drejer
sig om at indgå aftaler med vigtige bilaterale partnere og globale aktører, med hvem EU
har interesse i at fremme diversificerede forbindelser, såsom Indien, Kina eller Brasilien.
Disse lande er også interesserede i økonomiske, akademiske, forretningsmæssige og
videnskabelige udvekslinger med EU.

Det ændrede instrument, som kaldes ICI +, er en kortsigtet løsning i tre år. Vi foregriber
ikke den fremtidige revision af de finansielle instrumenter for foranstaltningerne udadtil
for perioden efter 2013. Parlamentet har allerede vedtaget et budget for dette instrument
i 2010. For at kunne gennemføre budgettet for 2010 skal instrumentet vedtages nu, så jeg
glæder mig virkelig over det arbejde, som ordførerne har udført for at nå frem til en bred
aftale.

Med hensyn til stabilitetsinstrumentet har Kommissionen foreslået at medtage
EU-foranstaltninger mod spredningen af håndskydevåben og lette våben i henhold til
Domstolens dom fra 2008. Vi diskuterer det spørgsmål, der blev taget op i Rådet, og skal
nå frem til en forhandlingsløsning. Jeg kan også forsikre Dem for, at finansiering til
civilsamfundet under komponenten for kriseberedskab inden for stabilitetsinstrumentet
vil blive udvidet yderligere i år.

Desuden skal finansieringen til fredsopbygningspartnerskabet efter planen fordobles i
perioden 2011-2013. Dette vil give gode muligheder for finansiering af foranstaltninger
over for civilsamfundet. Endnu vigtigere er andelen på 22 % af budgettet til finansiering af
civilsamfundet som reaktion på krisen siden 2007. Dette viser ngo'ernes kapacitet inden
for fredsopbygning og reaktioner på krisen. Det er et fremragende eksempel på den
merværdi, som stabilitetsinstrumentet har betydet for de omfattende EU-foranstaltninger
i skrøbelige og konfliktramte lande verden over.

Siden forslaget om midtvejsrevisionen blev et andet ændringsforslag til instrumentet om
udviklingssamarbejde fremlagt den 17. marts 2010. De såkaldte ledsageforanstaltninger
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for AVS-bananer har et klart formål, nemlig at støtte tilpasningen i 10 bananeksporterende
AVS-lande til EU's ændrede importtold på bananer.

Bananer var genstand for verdens længste handelsstrid. EU måtte finde en løsning og indgå
en aftale i overensstemmelse med WTO-reglerne. Ledsageforanstaltningerne for
AVS-bananer er en integrerende del af aftalen, og toldsatserne er allerede blevet sænket.

Jeg vil gerne endnu en gang takke ordføreren for hans meget konstruktive indstilling. Jeg
mener, at vi nu har et effektivt program, der kan gå i gang, så snart vi har vedtaget det.
Taksterne er allerede på plads, og AVS-landene ser meget frem til den økonomiske støtte,
som EU lovede under forhandlingerne.

Nu kommer vi frem til det mest diskuterede spørgsmål. Udvalget har alle vedtaget
ændringsforslag om, at strategidokumenter og flerårige programmer skal behandles som
delegerede retsakter under den nye traktatprocedure i artikel 290. Som De ved, deler
hverken Kommissionen eller Rådet dette synspunkt. Vi mener ikke, at disse
strategidokumenter og flerårige programmer falder inden for rammerne for artikel 290,
eftersom de ikke supplerer eller ændrer visse ikkecentrale aspekter af retsakten.

Men vi er helt enige i, at det er nødvendigt at sikre Parlamentet et stærkt engagement i de
overordnede strategiske beslutninger. Det er også i alles interesse at sikre, at
programmeringen kan udføres på en praktisk og fleksibel måde. Hidtil har Parlamentet
været involveret gennem den demokratiske procedure med kontrol, der blev indført i 2006
for strategidokumenter og flerårig programmering. Gennem disse procedurer indgår
Kommissionen i en dialog med Parlamentet om strategiernes indhold. Denne høringsproces
går langt videre end komitologiens grænser.

Jeg vil gerne slå det helt fast, at vi helt klart har behov for at finde en løsning nu.
Kommissionen er indstillet på at føre diskussioner med Parlamentet for at finde en udvej,
der tager højde for Parlamentets ønsker. De tre formænd i sidste uge sendte en indbydelse
til et uformelt møde mellem den styregruppe, der har ansvaret for dette spørgsmål i
Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Vi hilser denne indbydelse velkommen. Den højtstående repræsentant, en repræsentant
fra Rådet og jeg selv mødtes med styregruppen her til morgen. Det var et meget frugtbart
møde, og det bekræftede ganske tydeligt, at det er nødvendigt at finde en løsning hurtigst
mulig for at gennemføre Lissabontraktaten fuldt ud ved også at tage højde for presserende
praktiske problemer, ikke mindst hvad angår budgettet.

Jeg har tillid til, at vi kan finde en løsning, hvis vi samarbejder.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton,
kommissær Piebalgs, mine damer og herrer! På Rådets vegne vil jeg naturligvis også gerne
takke ordførerne for deres arbejde og deres engagement. Jeg vil gerne tilføje noget til
kommissær Piebalgs’ bemærkninger, som Rådet naturligvis støtter fuldt ud.

Kommissæren henledte helt korrekt opmærksomheden på det vigtigste spørgsmål, der
stadig er uløst, nemlig Parlamentets ønske om, at strategidokumenterne og de flerårige
programmer skal behandles som delegerede retsakter. Jeg skal ikke komme med nogen
detaljeret præsentation af Rådets holdning her i eftermiddag, men jeg vil blot sige, at
formandskabet naturligvis er meget end tilfreds med at nå frem til en aftale, der stiller de
tre institutioner tilfreds, og som giver os mulighed for at vedtage
finansieringsinstrumenterne så hurtigt som mulig. Jeg indrømmer, at jeg i denne forbindelse
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tænker mere specifikt på de tidligere omtalte ICI Plus og ledsageforanstaltningerne for
AVS-bananer.

Jeg glæder mig over formiddagens møde med Baroness Ashton, kommissær Piebalgs og
ordførerne. Vi mener, at dette møde er et klart vidnesbyrd om vores tre institutioners ægte
vilje til at nå frem til en aftale, og formandskabet tror jo på, at den aktuelle diskussion om
finansieringsinstrumenterne bør holdes adskilt fra de igangværende forhandlinger mellem
Parlamentet og Rådet vedrørende udvalgsproceduren og de delegerede retsakter.

I øjeblikket er De klar over, at Rådet stadig er i gang med at undersøge disse to spørgsmål,
og at enhver mulig løsning skal have Parlamentets opbakning. Derfor skal vi i lyset af det
tvingende behov for at vedtage finansieringsinstrumenterne tage det usædvanlige skridt
at etablere en løsning, der er skræddersyet til dem.

Det belgiske formandskab ønsker for sin del at sikre, at det arbejde, der skal udføres som
følge af formiddagens møde, kan skride hurtigt fremad og skabe konkrete resultater, der
vil give os mulighed for hurtigst mulig at nå frem til en aftale. Formiddagens møde giver
os anledning til at tro, at Parlamentet fuldt ud deler denne holdning.

Barbara Lochbihler,    ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget. – (DE) Hr. formand! Jeg
vil gerne tale om ICI+-instrumentet. Instrument for samarbejde med industrialiserede og
andre højindkomstlande og territorier (ICI) blev lanceret i den foregående valgperiode. I
en udtalelse bad Udenrigsudvalget om, at man oprettede et finansieringsinstrument for
eksterne anliggender, der ikke var knyttet til udviklingsbistand, men var rettet mod landene
i Latinamerika, Asien og Mellemøsten. Kommissionen oprettede derefter det lille instrument,
som ICI-instrumentet er. Desværre betragtede Kommissionen dette som en midlertidig
løsning. Det gav midler til landene inden for instrumentet for udviklingssamarbejde, men
det førte ellers ikke til noget nyt og blev behandlet som et handelsinstrument.
Udenrigsudvalget fremsatte derfor et ændringsforslag til titlen på instrumentet, hvori man
præciserede den oprindelige hensigt om at identificere det som et udenrigspolitisk
instrument. Den nye titel er "et instrument til finansiering af samarbejdet med lande i
Mellemøsten, Asien, Nord- og Sydamerika og Sydafrika". Vi beder Dem støtte dette. Det
ville være mere end beklageligt, hvis EU stod uden noget udenrigspolitisk
finansieringsinstrument, der også bar denne betegnelse.

Nirj Deva,    ordfører for udtalelsen fra Udviklingsudvalget. – (EN) Hr. formand! Vi skal kigge
på, hvordan finansieringsinstrumenter – DCI, stabilitetsinstrumenterne og
menneskerettighedsinstrumenterne – er vigtige for den bløde magt, som EU udøver rundt
om i verden. Denne bløde magt er i fremgang, hvilket fremgår af vores overvågning af valg,
observationsmissioner, demokratikampagner osv.

Parlamentet gav afkald på 16 kontrolinstrumenter, da det oprettede DCI. Vi havde 16
centrale beslutningsbeføjelser, som vi overlod til Kommissionen for at styre
DCI-instrumentet og lette et bedre samarbejde. Det fungerer fint. Nu har vi et
stabilitetsinstrument til udviklingen efter krisen. Det skal forstærkes med en betydelig sum
penge, for der findes mange civile kriser, kriser for borgerne og militære kriser rundt om
i verden. I øjeblikket er der 36 civile konflikter.

På samme måde mener jeg, at menneskerettighedsinstrumentet skal være slagkraftigt. Det
er ikke nok, at vi bare taler og taler. Vi skal have folk ud på stederne, instrumenter, så vi
kan observere ved valg, forsvarlig forvaltning og alle de andre ting, som vi ønsker midler
til. Jeg støtter dette med stor fornøjelse.
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Ivailo Kalfin,    ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget. – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne
først sige, at jeg er fuldstændig enig i konklusionerne i hr. Goerens' betænkning om, at det
er nødvendigt, at instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) og dets fordele for EU's
politikker skal fortsætte.

Jeg er også enig i, at EU skal finde en måde, hvorpå vi fortsat kan støtte de
bananproducerende lande, også efter af Verdenshandelsorganisationen forbød indførelsen
af bløde betingelser først på året. Kommissionen har i øvrigt underligt nok ikke mellem
1994 og i dag foretaget en vurdering af bistandens indvirkning på disse 12 lande, og det
er noget, der må laves om for fremtiden.

Det punkt, som Budgetudvalget insisterer på, og som vi ikke er enige i, er, at der hentes
ressourcer fra andre politikker for at kunne bevilge de 190 mio. EUR for de kommende
tre år. Dette er et princip, som vi insisterer på at fastholde, nemlig at nye politikker skal
finansieres med nye ressourcer. Dette betyder, at denne nye politik, selv om den kan
finansieres inden for Kommissionens finansielle rammer, skal medtages på budgettet og
ikke finansieres på bekostning af andre programmer.

Tunne Kelam,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand, fru højtstående repræsentant, hr.
kommissær! Først vil jeg gerne hilse kommissær Piebalgs' detaljerede og positive erklæring
om situationen og hans konklusioner om, at de finansielle instrumenter fungerer fint,
velkommen.

Jeg mener, at stabilitetsinstrument har været meget nyttigt til løsning af konflikter og kriser,
og derfor bør vi i højere grad fokusere på forebyggelse og opfølgning. Dette betyder også
massiv støtte til opbygning af civilsamfundet. Også her skal meddelelsen om en betydelig
forøgelse af midlerne til fredsopbygning hilses velkommen.

Vi glæder os ligeledes over nyheden om og forstår behovet for, at loftet for
foranstaltningerne under artikel 4, stk. 1, hæves fra 7 % til 10 %. Samtidig er det vigtigt at
sikre, at de forskellige EU-instrumenter og -programmer bruges sammenhængende og ud
fra en forståelse for komplementariteten.

Lissabontraktaten skal gøre EU mere sammenhængende og effektiv. Her i Parlamentet har
vi forstået behovet for tekniske ændringer. Spørgsmålet drejer sig snarere om den politiske
løsning, hvilket også er blevet påpeget. Det drejer sig om delegerede retsakter og
Europa-Parlamentets kontrolrettigheder.

I dag bliver jeg opmuntret over åbenheden i udtalelserne fra både Rådet og Kommissionen.
Det er et tegn på, at De er parat til at nå frem til enighed så hurtigt som mulig. Jeg håber
virkelig, at vi kan nå frem til en sådan aftale, der sikrer den korrekte balance mellem de tre
EU-institutioner.

Gianluca Susta,    for S&D-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først og
fremmest vil jeg gerne ønske hr. Scholz tillykke med at have udarbejdet denne betænkning,
hvorved der oprettes et finansieringsinstrument for samarbejdet med industrialiserede
lande. Det er det rigtige, at dette instrument forvaltes af Udvalget om International Handel,
for det drejer sig frem for alt om samarbejde med industrialiserede lande og
vækstøkonomier, så der er en vis forskel i forhold til andre instrumenter.

Først og fremmest mener jeg, at det er nødvendigt at understrege Parlamentets rolle. Vi
har spildt for meget tid i tovtrækkeriet med Rådet og Kommissionen om et indlysende
spørgsmål efter Lissabontraktaten. Vi skal forsvare Parlamentets centrale rolle, både med
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hensyn til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. For det andet er det vigtigt at
understrege den strategiske betydning af hele dette spil og for det tredje behovet for at
intensivere samarbejdet med udviklingslande og nye vækstlande uden at tage penge fra de
fattigste lande.

Vi skal gøre en indsats inden for EU's budget for at afsætte flere ressourcer til de fattigste
lande, idet vi husker på, at problemerne med nye vækstlande især drejer sig om regler og
ikke så meget om finansiering. Under alle omstændigheder skal der også ydes støtte til
innovation, men det skal ske med supplerende ressourcer, der ikke tages fra de fattigste
lande.

Annemie Neyts-Uyttebroeck,    for ALDE-Gruppen. – (NL) Hr. Chastel, Baroness Ashton,
mine damer og herrer! I dag diskuterer vi forskellige finansielle instrumenter, som giver
EU mulighed for at agere i udenrigsanliggender. Alle disse instrumenter er af forholdsvis
ny dato og er desuden ret originale. Vi har ikke haft noget lignende tidligere, og andre steder
i verden eller i overnationale institutioner findes der rent faktisk meget få eksempler på
den type instrumenter, som EU er i færd med at udvikle. På grund af disse instrumenters
banebrydende karakter er vi blevet enige om, at vi ville evaluere dem efter bare nogle få år
og om nødvendigt tilpasse dem. Det er det, vi beskæftiger os med her i eftermiddag.

Men der er indtruffet andre vigtige ændringer i mellemtiden. I dag har vi en højtstående
repræsentant, der også er næstformand for Kommissionen. På dette møde er vi blevet bedt
om at godkende de grundlæggende tekster for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, der
så at sige er EU's diplomatiske arm. Det er også en meget vigtig nyskabelse.

Sidst, men ikke mindst er Parlamentets beføjelser blevet udvidet betydeligt. Vi har hidtil
haft gode muligheder for at udnytte disse beføjelser, og sådan plejer det at være med unge
institutioner. Man presser på, så meget man kan for at udnytte de nye beføjelser maksimalt.
Derfor diskuterer vi i øjeblikket med de andre institutioner, præcis hvor grænserne skal
gå.

Det glæder mig også, hvad både kommissær Piebalgs og rådsformanden har sagt om, at
der er vilje til at nå frem til en aftale. Da jeg tidligere har været en del af den udøvende magt
i mit eget land i et tidligere liv, forstår jeg alle sider af argumenterne, og jeg håber, at vi kan
nå frem til en aftale. Jeg håber også, at Parlamentet ikke vil overspille sin rolle.

Her til sidst vedrørende stabilitetsinstrumentet – jeg har stadig et par andre ting – vil jeg
gerne sige, at jeg virkelig glæder mig over det, kommissær Piebalgs sagde om, at hensigten
er, at vi bl.a. skal koncentrere os om kampen mod smugling af håndskydevåben og lette
våben. At det er hensigten at inddrage ngo'erne tættere i arbejdet med stabilitetsinstrumentet
og gøre fuld brug af den endnu mere banebrydende gruppe af instrumenter til
fredsopbygning. Hvis det bliver virkelighed, vil De kunne regne med fuld støtte fra vores
gruppe.

Franziska Keller,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne tale om
instrumentet for udviklingssamarbejde, hvor jeg og mine kolleger i Udviklingsudvalget
ser et tvingende behov for at styrke Parlamentets kontrolbeføjelser. Det skyldes, at
Parlamentet har pligt til at kontrollere, hvor Kommissionen bruger pengene, og om de
bruges efter hensigten, i dette tilfælde på officiel udviklingsbistand.

Vi har tidligere fundet dårlige eksempler på, at pengene ikke er blevet brugt i
overensstemmelse med kriterierne for den officielle udviklingsbistand, eller hvor vi
konstaterede, at målsætningen om fattigdomsbekæmpelse ikke var overholdt. Da vi kun
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havde ret til at blive hørt, blev vores forslag og idéer ikke taget op. Dette viser klart, at vi
er nødt til at stå stærkere. Vi har brug for beføjelser til at være med i beslutningerne om,
hvor pengene skal hen.

Ikke bare Kommissionen, men også vi her i Parlamentet har en forpligtelse med hensyn
en sammenhængende udviklingspolitik. Vi skal også sørge for, at pengene går i den rigtige
retning, og at andre politikområder også arbejder for fattigdomsbekæmpelse.

Parlamentet har også et ansvar over for borgerne i EU. Vi skal have bedre styr på, hvor
pengene bruges, nemlig til fattigdomsbekæmpelse. De europæiske borgere er tilhængere
af udviklingsbistand. De er endda tilhængere af at yde mere i udviklingsbistand – hvilket
undersøgelser har vist – men vi skal også vise helt klart, hvordan vi bruger den, og at den
bruges til gavn for de fattige.

Derfor opfordrer Udviklingsudvalget og jeg Dem til at acceptere delegerede retsakter for
instrumentet for udviklingssamarbejde.

Charles Tannock,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! EU er verdens største multilaterale
donor af udviklingsbistand og humanitær bistand. EU spiller også en vigtig politisk rolle
med hensyn til at støtte fremme af menneskerettigheder og demokrati i tredjelande.

Min gruppe, ECR-Gruppen, tror fuldt og fast på, at korrekt strukturerede finansielle
EU-instrumenter derfor er af stor betydning. De sikrer, at EU-skatteydernes penge bruges
mere effektivt, og giver Parlamentet, navnlig efter Lissabon, mulighed for at undersøge
udgifterne og den strategiske politik på en mere åben og gennemsigtig måde.

Denne demokratiske ansvarlighed er at vital betydning, navnlig på et tidspunkt, hvor
medlemsstaterne selv foretager kraftige beskæringer i deres nationale udgifter. Investering
og udvikling, demokrati og menneskerettigheder er potentielt en vigtig måde, hvorpå man
navnlig gennem blød magt kan støtte EU's bredere udenrigspolitiske mål og dermed også
reducere indvandringspresset på EU's ydre grænser. Stærke mekanismer til forebyggelse
af korruption og misbrug af EU-midler er imidlertid af grundlæggende betydning, og vi
skal være omhyggelige med ikke at tvinge vores vestlige liberale værdier, de såkaldte
forplantningsrettigheder, ned over hovedet på andre, der ikke er i stand til eller ikke ønsker
at overtage dem, forklædt som menneskerettigheder.

Sabine Lösing,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Det er vigtigt at gøre det klart
her og nu, at med hensyn til EU's udenrigspolitiske finansieringsinstrumenter blev
Europa-Parlamentets kontrolrettigheder afskaffet med Lissabontraktaten. Da dette skete
blev kompetencen for disse finansieringsinstrumenter fuldt ud overført til Kommissionen
og til den højtstående repræsentant og med hende til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.
Jeg finder det totalt uacceptabelt, at Parlamentet og Rådet ignoreres, selv om det, sagen
drejer sig om, er EU's vidtrækkende udenrigspolitiske foranstaltninger og gennemførelsen
af disse.

Vi støtter Parlamentets bestræbelser på tværs af grupperne for at genindføre den
parlamentariske kontrol med finansieringsinstrumenterne. Derfor vil vi støtte
ændringsforslaget til de delegerede retsakter i denne henseende, hvilket naturligvis også
blev drøftet tidligere. Jeg vil gerne slutte med at give udtryk for min store bekymring,
navnlig vedrørende stabilitetsinstrumentet det europæiske instrument for demokrati og
menneskerettigheder, fordi jeg mener, at disse instrumenter bruges på en udemokratisk
og uigennemsigtig måde og i nogle tilfælde mod de pågældende landes vilje, hvilket giver
dem karakter af en interventionistisk EU-udenrigspolitik.
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William (The Earl of) Dartmouth,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Der går en
anekdote i basarerne i Karachi, og den lyder mere eller mindre sådan: En tyv holder den
pakistanske præsident op og siger: Giv mig dine penge. Den pakistanske præsident siger:
Jeg er præsident Zardari, din præsident. Så siger tyven: Så giv mig MINE penge!

Dette er relevant for dagens diskussion, fordi det understreger det vigtige. Kommissionen
har ingen penge. Alle Kommissionens penge kommer fra medlemsstaternes skatteydere
eller nærmere bestemt fra skatteyderne i de 14 medlemsstater, der er nettobidragydere.
Selv om Kommissionen får sine egne indtægter på et tidspunkt som følge af afstemningerne
tidligere på dagen, virker det deprimerende sandsynligt, at de penge, som Kommissionen
bruger, stadig vil være skatteydernes penge.

Derfor vil jeg slutte med at bede Dem nøje overveje følgende spørgsmål: Tror De virkelig,
at de hårdt pressede europæiske skatteydere og Det Forenede Kongeriges skatteydere,
navnlig i den nuværende situation, virkelig ønsker, at der skal bruges 2 mia. EUR ekstra –
for det ligger der i disse forslag – bare for at EU-kommissæren kan spankulere rundt i
verden?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Som altid giver finansieringen af EU's organer
visse problemer. Det er vanskelig at opnå økonomisk støtte på grund af dens kompleksitet,
idet tilsynssystemerne fortsat er udformet alt andet end optimalt. Et eksempel på dette er
førtiltrædelsesbistand, der jo ydes til potentielle kandidatlande, men som det kun giver
mening at udbetale, hvis de pågældende lande får styr på deres korruptionsproblemer, eller
hvis de nødvendige strukturer rent faktisk kommer på plads. Jeg håber, at EU i denne
forbindelse har taget ved lære af sin forhastede udvidelse i 2007. Med hensyn til
stabilitetsinstrumentet og udviklingssamarbejde er budgetmidlerne alt for ofte ikke eller
kun til dels nået ud til de institutioner, som de var beregnet til. Dette skyldes til dels de
svage institutioner i modtagerlandene, men det skyldes også fejlbehæftede
incitamentsstrukturer og mangel på dokumenteret ansvarlighed. Der er noget at tænke
over, eftersom de offentlige udgifter i 33 lande ifølge en IMF-undersøgelse er mere end
50 % afhængig af international udviklingsbistand. Når det gælder økonomisk bistand fra
EU, uanset arten, skal kontrollen skærpes.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne først og
fremmest sige tak til ordføreren, hr. Scholz, for det positive og åbne samarbejde, vi har
haft. Især under trilogen var der ikke altid enighed, men vi havde en konstruktiv atmosfære
ved vores diskussioner.

En udvidelse af finansieringsinstrumentet for samarbejde med industrialiserede og andre
højindkomstlande og territorier vil give EU mulighed for at etablere et samarbejde med de
vigtige nye vækstøkonomier og udviklingsøkonomier på samme vilkår. Dette omfatter
udvekslingsprogrammer inden for undervisningssektorer under Erasmus Mundus-ordningen
og støtte til iværksætter- eller kultursamarbejde, og det er noget, jeg virkelig hilser
velkommen. Der er et punkt, som jeg gerne vil henlede Deres opmærksomhed på, og det
er, at i lyset af EU's aktuelle økonomiske situation – og det gælder også i de enkelte
medlemsstater – finder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) det
ikke acceptabelt at kræve finansiering, der ikke er til rådighed i øjeblikket, til de netop
beskrevne foranstaltninger. Der skal ske en økonomisk udligning med
finansieringsinstrumentet til udviklingssamarbejde, hvis ressourcer kun var beregnet til
alle de nye vækstøkonomier og udviklingsøkonomier. Derfor har jeg stillet et
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ændringsforslag for PPE-Gruppen, der gør det muligt at nå frem til en sådan økonomisk
ligevægt.

En hurtig bemærkning om delegerede retsakter. Dette er et vigtigt spørgsmål – det er
allerede blevet nævnt to gange her til formiddag. Der er for mig at se ingen tvivl om, at
Parlamentet skal have kontrol- og vetoret over hele pakken med finansiering af
udenrigssamarbejdet, som i øjeblikket diskuteres, ved hjælp af delegerede retsakter.
Lissabontraktatens ånd skal være tydelig her. Der må ikke gås på kompromis i spørgsmålet
om, hvorvidt delegerede retsakter skal medtages i finansieringsinstrumenterne eller ej.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Hr. formand! Det europæiske instrument for demokrati og
menneskerettigheder er vigtigt for en EU-udenrigspolitik, der lægger stor vægt på at fremme
demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder verden over. Det er det eneste
instrument, som vi nu kan mobilisere for at hjælpe dem, der kæmper for demokrati og
menneskerettigheder i lande, hvor de grundlæggende friheder er begrænsede. Vi kan gøre
det uden deres respektive regeringers accept. Det er klart, at et så værdifuldt instrument
skal være under Europa-Parlamentets tilsyn, og derfor har vi krævet proceduren med
delegerede retsakter anvendt.

Men vi skal være klar over, at dette instrument er ret begrænset med hensyn til
finansieringen, og en betydelig del af det betaler rent faktisk for EU's
valgobservationsmissioner, nemlig 22 % i perioden 2011-2013. Dette betyder, at budgettet
for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder skal sættes betydeligt
i vejret.

Jeg vil gerne benytte denne mulighed for at pege på et nyt redskab, som Europa-Parlamentet
bør bidrage til at skabe, og som dette instrument kan finansiere for at yde mere effektiv og
mere fleksibel hjælp til de mennesker, der ofte risikerer deres liv i kampen for demokrati,
retsstaten og menneskerettigheder i lande med diktaturer eller undertrykkende regimer
og i lande, der søger at indføre demokrati, men hvor de møder voldelige antidemokratiske
kræfter, og hvor de har behov for langt mere bistand med henblik på at opbygge kapacitet
til at bekæmpe disse antidemokratiske kræfter.

Det, der er behov for, er en ikkepartipolitisk, ikkestatslig europæisk fond i lighed med
National Endowment for Democracy, som den amerikanske Kongres har oprettet.

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

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Hr. formand! Tak for ordet. Mit spørgsmål til fru
Gomes vedrørende hendes fremragende forslag er at spørge hende, om hun mener, at vi
rent faktisk kan lære noget af de amerikanske modeller for denne type mere fleksible og
lad os sige mindre bureaukratiske finansiering af demokratisering og menneskerettigheder.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Hr. formand! Skønheden ligger netop i fleksibiliteten. Med
et fundament på tværs af partierne vil vi kunne identificere særlige tilfælde, som vi ud fra
et bredt grundlag kan se har brug for særlig bistand, omgå genstridige regeringer eller
myndigheder eller styrker, for at opbygge kapacitet for dem, der kæmper for
menneskerettigheder. Jeg mener, at eksemplet med NED i USA er meget opmuntrende, og
vi bør ikke være bange for at følge de ting, der virker i andre dele af verden, i dette tilfælde
vores amerikanske partnere.

Vi har allerede fundamentet med de forskellige parter, der arbejder rundt om i Europa,
men de har ofte forskellige dagsordener, og der er bestemt mange tilfælde, hvor de burde

20-10-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA166



samordnes og dermed blive mere effektive til at yde bistand til dem, der kæmper for
demokrati og menneskerettigheder.

Formanden.   – Du snød mig der, Ana. Jeg troede, at du var ved at være færdig, og så
fortsatte du pludselig med at tale, så jeg vidste ikke, om jeg skulle slå med hammeren eller
ej. Inden for proceduren med blåt kort har spørgeren 30 sekunder og den, der svarer, har
kun 30 sekunder.

Louis Michel (ALDE).   – (FR) Hr. formand! Jeg er meget beskæmmet, for jeg ville gerne
have deltaget i denne diskussion. Jeg tvivler meget på, at den amerikanske model er mere
effektiv end den europæiske. Den amerikanske model er centralt selektiv på
menneskerettighedsområdet og tjener udelukkende sig selv, for i virkeligheden drejer den
amerikanske model sig først og fremmest om aktiv bilateralisme.

Jeg vil gerne lykønske min kollega, Charles Goerens, med hans arbejde, for det er lykkedes
ham at styrke udviklingsdimensionen i metoden, og jeg vil naturligvis gerne takke
kommissær Piebalgs for at have været velvilligt indstillet over for denne anmodning.

Jeg for min del har tre korte bemærkninger. For det første vil det have dramatiske
konsekvenser i nogle AVS-lande, der stadig eksporterer bananer, hvis vi afvikler
Fællesskabets præferencessystem for hurtigt. Nogle af disse konsekvenser vil direkte påvirke
AVS-landenes mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor vil jeg gerne gøre
mig til fortaler for en fornuftig og lidt fleksibel fortolkning af kriterierne for tildeling at
bistand. Bistanden bør i første række tildeles de AVS-lande, der ønsker at bevare deres
banansektor på grund af dennes betydning for en bæredygtig udvikling i landet. I denne
henseende ville det have været nyttigt – det bad man om, men det blev ikke imødekommet
– at have fået en forudgående konsekvensvurdering af situationen i de bananeksporterende
lande.

Jeg har to andre generelle bemærkninger, og jeg vil bestemt vende tilbage til dem i de
følgende uger. Jeg mener, at den bedste måde at kanalisere denne støtte på uden tvivl er
ved generel budgetstøtte, når det er muligt, og sektorbistand, når det er ønskeligt. Det ville
måske også have været nyttigt med en diskussion af bistandens størrelse og om opfyldelse
af de løfter, medlemsstaterne afgav i 2005. Dette er centralt for debatten. Det, jeg har hørt
fra nogle af mine kolleger, er desuden dybt bekymringsvækkende. Det er tydeligt, at
egoismen råder. Jeg må sige, at det er temmelig overraskende.

Endelig vil jeg også for at besvare en række spørgsmål genoplive tanken om at medtage
Den Europæiske Udviklingsfond på budgettet, eftersom dette naturligvis vil give os mulighed
for at overvåge Kommissionens politiske foranstaltninger direkte.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Goerens for
at have taget hensyn til de internationale standarder vedrørende arbejdstagernes sundhed
og sikkerhed og de internationale miljøstandarder, navnlig dem, der vedrører eksponering
for pesticider.

Denne betænknings forsvar for de små producenter er efter min mening vigtig, fordi de jo
kun modtager 1,5 % af den pris, som den endelige forbruger betaler. Det er værd at huske,
at hvert år tvinges millioner af små landmænd til at flytte til slumbyer.

Nu hvor kampen mod pesticider og storstilet eksponering for pesticider er blevet drøftet
her i salen, er det efter min mening vigtigt at anvende de samme krav over for Fransk
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Vestindien, hvor man anvender chlordecon, og over for de ultraperifere regioner. Jeg
opfordrer Kommissionen til at gøre netop dette.

Afslutningsvis glæder jeg mig over de fremskridt, der er sket, men jeg vil gerne gentage, at
det grundlæggende problem med bananhandelen, helt åbenbart er landbrugsmodellen,
som bør tænkes om, fordi den kun er gearet til eksport. Landbrugsmodellen skal ændres
for at sikre en højere grad af selvforsyning.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg er helt enig med fru Gomes i, at
spørgsmålet om menneskerettigheder er et af de vigtigste spørgsmål, som vi kan beskæftige
os med, og derfor forstår jeg overhovedet ikke fru Lösings udtalelse om, at de penge, der
bruges på menneskerettigheder undertiden, om ikke ofte, bruges forgæves.
Menneskerettigheder er vores grundlag om ikke den vigtigste opgave for Fællesskabet.

Jeg vil også gerne henvise til et af instrumenterne til støtte for demokrati og
menneskerettigheder over hele verden, og til erklæringen, om at disse instrumenter bør
indføres og gøres operationelle, uanset om tredjeparter og andre offentlige myndigheder
har givet deres godkendelse. Dette er efter min mening en central udtalelse, der illustrerer
vores pligt. Vi skal undertiden hjælpe med til at opbygge demokrati og styrke
menneskerettigheder på trods af regeringerne i nogle lande. Jeg mener, at det er umagen
værd og navnlig de steder, hvor ytringsfriheden er undertrykt. Det er vores pligt.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Hr. formand! Der hersker en aura af uvirkelighed over
store dele af denne forhandling. Alle disse betænkninger om fremme demokrati og
menneskerettigheder verden over og finansieringsinstrumenter til udviklingssamarbejde
skal ses i sammenhæng med den skrækkelige udtalelse, som FN's generalsekretær kom
med i går i netop denne sal. Han sagde, at 65 mio. mennesker vil havne i ekstrem fattigdom
i verden alene i år.

Det er de barske realiteter, der modsiger de fine erklæringer fra regeringerne og
Kommissionen. Uden for denne sal finder man kæmpestore bannere med EU-logoer, hvor
der står: Brems fattigdommen. Samtidig gennemtvinger Kommissionen – og ligeledes de
store grupper her i Parlamentet – neoliberale økonomiske politikker, hvor man beskærer
budgetter og offentlige tjenester, ødelægger almindelige menneskers levestandard, mens
man samtidig overfører massive ressourcer i form af redningsplaner til banker og
spekulanter.

Med hensyn til finansiering af udviklingssamarbejde lykønsker Kommissionen sig selv
med de nye toldnedsættelser for bananer, som man har aftale med de latinamerikanske
bananproducenter, men i virkeligheden er dette nye ordning til gavn for de mægtige
multinationale selskaber. De store bananeksportører som Chiquita og Del Monte vil tjene
tykt på det, men landene og småproducenterne i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet
vil blive ødelagt. Naturligvis skal støtten til de små bananproducenter, der trues af ruin på
grund af den nye aftale, ikke komme fra de eksisterende socialfonde, men fra andre steder
i EU-budgettet. Handelen skal være til gavn for småproducenterne og den arbejdende
befolkning – flertallet – ikke de store multinationale selskaber.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Hr. formand! Jeg er bange for, at EU-budgettet for
2011 er på vildspor, både med hensyn til bestemmelserne for revisionen på mellemlangt
sigt og gennem indførelsen af direkte indtægter fra nye skatter, som i sidste ende vil blive
betalt af slutbrugerne, med andre ord de europæiske borgere. Jeg mener ikke, at tiden er
inde til at opkræve disse skatter, nu hvor Europa er på vej ud i recession, og arbejdstagerne
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mister deres job, deres købekraft og endnu vigtigere deres forsikringsrettigheder. I stedet
for at give til de europæiske forbrugere tager vi fra dem. Det lader til, at vi endnu en gang
i vores stræben efter budgetdisciplin har tilsidesat vores vækstplaner, og at vi ved at anvende
økonomisk teori har glemt den politiske teori.

Vi skal overbevise de europæiske borgere om, at vi tager os bedst mulig af dem, ved at vise
det gode eksempel. Ved denne skillevej må vi derfor ikke opføre os som Marie-Antoinette.
Derfor har jeg to specifikke forslag. For det første skal vores løn som medlemmer af
Europa-Parlamentet beskæres med 1 000 EUR i 2011, og vi skal hver især bruge disse
penge til at ansætte en ung arbejdsløs fra vores eget land. For det andet bør vi begrænse
vores rejseudgifter ved at flyve på økonomiklasse.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Hr. formand! Som det så ofte sker med EU-forslag, indeholder
disse finansielle instrumenter foranstaltninger, der i høj grad appellerer til følelserne. Alle
anstændige mennesker som vi ønsker at stoppe narkotikasmugling, menneskesmugling
og leverancer af håndskydevåben til konfliktområder, men det er meget nemt at være
følelsesladede og generøse for andre menneskers penge.

Så mens almindelige mennesker i Grækenland, Frankrig, Irland og Storbritannien får deres
samfund flået i stykker af nedskæringer og bliver tynget ned af skatter, ønsker man med
Scholz-betænkningen at føje 176 mio. EUR til de 172 mio. EUR, der allerede er bevilget
til at hjælpe kapitalisterne i den tredje verden med at opsuge endnu flere af vores
arbejdspladser. Goerens-betænkningen fyrer 190 mio. EUR af, herunder 17,4 mio. EUR
til en facilitet til hurtig reaktion på de hastigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene.
Det er måske undgået Deres opmærksomhed, men fødevarepriserne eksploderer også i
vores valgkredse.

Men det værste af det hele er imidlertid Brantner-betænkningen. Her på side ni taler man
om økonomiske bevillinger på 2 062 mia. EUR i 2013. Det er naturligvis en trykfejl. Jeg
håber ved Gud, at det er en trykfejl, men det faktum, at en så latterlig fejl kan slippe forbi
alle eksperterne og medlemmer af Parlamentet, der har læst denne betænkning, er meget
sigende for EU's skødesløse omgang med pengene.

Pengene vokser ikke på træerne. De kommer ikke fra en gigantisk tandfe. Det er ikke
Kommissionens penge, og det er ikke medlemmernes penge. Det er skatteydernes penge
og en helt uforholdsmæssig del af dem er de britiske skatteydernes penge.

Maurice Ponga (PPE).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I mange
år har EU opretholdt et særligt og stærkt forhold til AVS-landene. Dette særlige forhold
har navnlig ført til indførelsen af toldpræferencer. Det er tilfældet inden for banansektoren,
hvor AVS-landene har nydt godt af en præferencehandelsordning for deres eksport til EU.

Denne præference er blevet anfægtet af WTO, navnlig af de latinamerikanske lande, der er
storeksportører af bananer. Så for at overholde WTO-reglerne og for at bringe en lang strid
til ophør, accepterede EU at sænke sine toldsatser inden for banansektoren i december 2009.

Som følge af det privilegerede partnerskab, som EU har bevaret med AVS-landene, ønskede
man alligevel at hjælpe de bananproducerende AVS-lande med at klare den øgede
konkurrence. Derfor har EU afsat 190 mio. EUR frem til 2013 til at hjælpe de
bananproducerende AVS-lande med at tilpasse sig, at blive konkurrencedygtige og
omstrukturere deres sektor, hvis det er nødvendigt.
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I betænkningen, som vi skal stemme om i morgen, bekræfter Europa-Parlamentet på ny
sit engagement over for og sin støtte til de bananproducerende AVS-lande, og det hilser
jeg virkelig velkommen. Derfor har vi bl.a. foreslået, at EU kan indføre supplerende
foranstaltninger efter 2013, hvis det er nødvendigt.

Thijs Berman (S&D).   – (EN) Hr. formand! Vi har brug for maksimal gennemsigtighed
og ansvarlighed på budgettet, eftersom det i høj grad vil bidrage til legitimiteten for EU's
politik udadtil.

Vi taler om betydelige summer, der bruges på grundlag af forordninger, som giver
Kommissionen en betydelig manøvremargen. Det er helt i orden, men vi er nødt til at
udøve vores fulde kontrol med strategidokumenterne, de flerårige vejledende programmer
og lignende, fordi de er af almen karakter og supplerer de finansielle instrumenter ved at
definere prioriterede områder og mål.

Kommissionen skal fremvise resultaterne i en årlig rapport til Parlamentet med særligt
fokus på berettigelsen til officiel udviklingsbistand for alle projekter. Programmeringen
og planlægningen skal udføres af de samme eksperter, som gør dette nu, men Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil skal have flere eksperter i udvikling og menneskerettigheder
for at forstå og arbejde med disse instrumenter i Bruxelles og i EU-delegationer i tredjelande.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne ganske kort komme
ind på spørgsmålet om demokrati og finansiering til støtte for demokratiet i udlandet. Vi
mener, at demokrati er en gevinst for menneskeheden, der skal sikres. Men er demokratiet,
som vi kender det, noget vi ønsker at – og skal – eksportere? Jeg er helt sikker på, at det
første, vi bør gøre, er at forbedre demokratiet hjemme. Når vi har et land, hvor mindre end
50 % ønsker at stemme, hvordan kan vi så tale om demokrati? Når millioner af mennesker
er arbejdsløse, kan vi så tale om demokrati? Når demokratiet i stedet for at blive udtrykt
gennem folkevalgte repræsentanter, men i stedet især udtrykkes gennem og samtidig
kontrolleres af medierne, hvad kan vi da sige? Er det den slags demokrati, vi kan være stolte
af og ønske at eksportere?

Jeg mener, at det virkelig findes nationer, der har brug for hjælp, for at deres rettigheder
skal opnå den rette støtte og accept fra deres regeringer. Det er imidlertid også sikkert, at
dette skal gøres med forsigtighed efter en grundig undersøgelse af mulige negative snarere
end positive resultater. Kan nogen sige, at finansieringen af demokrati i Afghanistan har
bragt demokratiet nærmere? Jeg mener, at der er langt mere, vi kan gøre, for at vores
demokrati kan blive et eksempel til efterfølgelse, i stedet for at betale folk for at kopiere
os.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Hr. formand! Med Lissabontraktaten og den nye Tjeneste for
EU's Optræden Udadtil har vi mulighed for at være mere til stede på verdensplan. Dermed
følger der naturligvis også et større ansvar.

Vi har et særligt ansvar i alle typer af forbindelser med lande, der ikke er demokratier, både
i forbindelse med bistand og handel. Europa og EU må og skal gå i spidsen. EU skal vise
vejen. Blandt de finansieringsinstrumenter, som vi nu diskuterer, har vi byggesten, der kan
give os de nødvendige forudsætninger for virkelig at gøre en forskel. Forudsætningerne er
til stede, men det betyder ikke automatisk, at det vil lykkes for os. Vi ved, at for at hver
eneste euro i bistand skal virke optimalt, skal vores udviklingsarbejde konstant være
gennemsyret af initiativer til fremme af demokrati og opinionsdannelse. Det virker måske
selvindlysende, men det er det ikke for alle.
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I FN er det EU, der tager teten. Det er EU, der kæmper i forhandlingerne mod totalitære
regimer, og det er os, der konsekvent og uden at tøve står på de svages side, og sådan skal
det naturligvis være. Derfor er det skuffende at se, at udviklingen globalt ikke går i den
retning, som vi kunne ønske, når det drejer sig om demokrati og menneskerettigheder, og
jeg har en følelse af, at nogle medlemmer af Parlamentet ikke fuldt ud sætter pris på
demokratiets betydning som den vigtigste og mest grundlæggende byggesten for udvikling.

I Udviklingsudvalget oplever vi regelmæssigt forsøg på at udarbejde tekster, hvor man
meget subtilt mellem linjerne eller endda helt åbent giver visse indrømmelser til totalitære
regimer. F.eks. hævdede man for nylig, at det største problem i diktaturer er, at der er risiko
for en privatisering af sundhedsplejen. At der aldrig er forekommet udbredt sult i et
demokrati gør man sjældent opmærksom på.

Denne indstilling er ganske enkelt uholdbar. Hvis vores finansieringsinstrumenter inden
for bistandsbudgettet skal fungere optimalt, skal vi sætte fremme af demokrati i centrum
for alle vores forbindelser udadtil, og dette skal ikke kun ske i formelle sammenhænge og
med ord, uden at der også gennemføres praktiske foranstaltninger.

Patrice Tirolien (S&D)  . – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil fokusere på
hr. Goerens' betænkning, der drejer sig om ledsageforanstaltninger vedrørende
AVS-landenes bananeksport.

Jeg kommer selv fra en af de eneste europæiske regioner, der producerer bananer, så jeg
kan kun udvise solidaritet med de pågældende AVS-producenter. Solidaritet, især fordi EU
er knyttet til disse lande med en stærk historisk forbindelse, og vi skal gøre vores yderste
for at sikre, at de også kan opnå de maksimale fordele ved globalisering, som de ofte er de
primære ofre for.

Solidaritet, også fordi de handelsmæssige indrømmelser, som Kommissionen så generøst
er kommet med over for WTO risikerer at give denne landbrugssektor i vores
AVS-partnerlande dødsstødet. Solidaritet, men helt klart ikke naivitet, fordi forslaget til
en forordning om ledsageforanstaltninger til bananeksporten, som Kommissionen har
fremlagt, er for fokuseret på aspektet med økonomisk diversificering.

I lyset af at toldpræferencen faldt væk i og med WTO-aftalen, er hovedmålet med dette
program helt klart at sikre bæredygtighed i AVS-landenes bananeksport og derved bidrage
til at gøre dem konkurrencedygtige.

Endelig skal vi også være ærlige og sige, at de midler, der er afsat til ledsageforanstaltningerne
til AVS-bananer, på ingen måde er tilstrækkelige og ikke dækker en tilstrækkeligt lang
periode til, at der kan foregå en diversificering.

Endelig vil jeg gerne tilføje, at hvis vi er klar over situationens alvor, kan vi acceptere, at
disse ledsageforanstaltninger finansieres gennem de omfattende omlægninger under
udgiftsområde IV på budgettet. Rådet skal være ansvarligt og arbejde på at finde en holdbar
løsning for den flerårige finansiering af dette program.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Hr. formand! Det europæisk instrument for
demokrati og menneskerettigheder er efter min mening et instrument, der anvendes på en
alt for teknisk måde i øjeblikket. Det burde i højere grad være et politisk redskab for EU,
fordi det rummer et kolossalt potentiale for at støtte og fremme demokratiet. Men dette
ville kræve ændringer af den måde, hvorpå dette europæisk finansielle instrument anvendes.
Hidtil er spørgsmålet om at støtte demokratiet blevet overskygget af spørgsmålet om
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menneskerettigheder. De er naturligvis også kolossalt vigtige, men jeg mener, at støtte til
selve demokratiet, som er en anden sag, bør tildeles en langt højere status og langt større
vægt.

Derfor skal vi også styrke ikkestatslige institutioner i lande med autoritære regeringer. Vi
skal fokusere på græsrodsdemokrati i disse lande og opbygge det nedefra og op. Dette
betyder fokusering på civilsamfundets organisationer, der tilbyder innovative metoder til
at give befolkningen plads. Hvis dette skal lykkes, skal vi først indføre regelmæssig
overvågning af virkningerne for de organisationer, der modtager EU-finansiering. Vi skal
også, og det er organisationerne selv enige i, etablere et forum, der skal afholde regelmæssige
møder for at lette kommunikationen mellem donorer og modtagere, og ikke kun donorer
fra EU, men også fra andre steder. Vores ansøgningsformularer skal forenkles. I øjeblikket
kan mange ganske enkelt ikke forstå dem. Endelig skal Kommissionen arbejde på en
lempelse af finansforordningen.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Titlen på denne forhandling
vil formentlig skabe en vis optimisme, for i teorien drejer den sig om at definere procedurer,
der kan hjælpe de bananproducerende AVS-lande. Virkeligheden er noget anderledes, og
jeg må sige, at den måde, man har behandlet dem på gennem hele denne betænkning,
ganske enkelt er uacceptabel. Vi skal først og fremmest huske på, at banansektoren er af
vital betydning i mange lande i Afrika og Vestindien.

Men på trods af dette har de forsøgt at acceptere en aftale i WTO, der sænker den europæiske
toldsats til 114 EUR pr. t for at bringe den langvarige strid med de latinamerikanske
producentlande til ophør. Men Kommissionen har tilsyneladende glemt at underrette dem
om de igangværende bilaterale forhandlinger med de samme lande om en langt lavere sats
på 75 EUR pr. t. De kommercielle konsekvenser af disse aftaler vil med andre ord blive
meget mærkbare i en situation, hvor størstedelen af det europæiske bananmarked allerede
beherskes af multinationale selskaber med base i Latinamerika.

I denne situation enedes alle medlemmer på det seneste plenarmøde i Den Parlamentariske
Forsamling AVS-EU på Tenerife om at vedtage en erklæring, hvor man opfordrer til støtte
til den øjeblikkelige gennemførelse af foranstaltninger, der er skræddersyet til
producenterne.

Tilbage i Bruxelles og Strasbourg kan jeg desværre – og det kommer ikke som nogen
overraskelse – se, at man trækker i land og endda modsætter sig enhver henvisning til
denne erklæring. Jeg er træt af dette dobbeltspil, men frem for alt er jeg bange for, at denne
træthed kan genfindes hos vores historiske partnere, som ikke længere tror på vores vilje
til at støtte deres udvikling.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over midtvejsrevisionen af
det europæiske initiativ om demokrati og menneskerettigheder, vil gerne rose ordførerens
arbejde og hilse ændringerne om tilladelse til skattebetaling velkommen. To tredjedele af
menneskerettighedsorganisationerne har været ude af stand til at opnå lokale fritagelser,
så dette smuthul, der har begrænset projekternes faktiske virkninger, vil nu blive lukket.

Til Kommissionen vil jeg sige, at jeg glæder mig over det strukturerede samarbejde, der har
givet Parlamentet mulighed for at blive hørt om Deres årlige programmer, og jeg støtter
de yderligere ændringsforslag i dag om delegerede retsakter. Jeg minder Dem også om
behovet for at indarbejde oplysningerne fra valgobservationsmissionerne i opfølgningen
i landet.
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Og til medlemsstaterne vil jeg sige, at De ikke må føle Dem fristet til at skære i det
europæiske initiativ om demokrati og menneskerettigheder ved de næste finansielle overslag.
Det har været forsøgt før og er slået fejl, og Parlamentet her vil sørge for, at det vil slå fejl
igen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne fremhæve anvendelsen af det
europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder i den separatistiske regionen
Transnistrien i Republikken Moldova. Transnistrien begår alvorlige krænkelser inden for
demokrati og respekten for menneskerettigheder. I den forbindelse giver brugen af dette
instrument en god mulighed for at fremme demokrati, retsstatsprincippet og respekten
for menneskerettigheder i denne region.

Der er blevet iværksat projekter som en del af instrumentet, herunder projektet fra 2009
om kapacitetsopbygning og fremme af menneskerettigheder og demokratiske institutioner
i Moldovas Transnistrien-region. Det betød, at regionens civilsamfund blev inddraget i den
demokratiske proces. Men erfaringerne har vist, at dette instrument ikke er blevet udnyttet
maksimalt, idet der hyppigt er sket forsinkelser ved gennemførelsen og har været problemer
med gennemsigtigheden. Jeg vil gerne understrege behovet for at revidere dette instrument
med henblik på at udforme effektive gennemførelsesstrategier i denne region.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Hr. formand! Med sit på budget på 1,1 mia. EUR for
perioden 2007-2013 yder det europæiske instrument for fremme af demokrati og
menneskerettigheder et betydeligt bidrag til at bevare og fremme menneskerettigheder og
styrke demokratiet i hele verden.

Det glæder mig at se, at de yderligere ændringer og tilføjelser tager hensyn til og samtidig
åbner mulighed for at gennemføre de ændringer der følger af Lissabontraktaten ved at
styrke Parlamentets kontrolrettigheder på dette område. Jeg ser også den udtrykkelige
omtale af muligheden for at protestere mod den delegerede retsakt inden for en periode
på to måneder fra datoen for meddelelsen som et vigtigt aktiv for Parlamentet. Jeg tror, at
styrkelsen af Parlamentets autoritet vil bidrage til at gøre dette instrument mere fleksibelt,
sikre overholdelsen af de nye krav i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
og give os bedre mulighed for at løse udfordringerne med beskyttelse af
menneskerettigheder og demokrati verden over.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Fællesnævneren for de tre betænkninger, som
vi diskuterer i øjeblikket, er faktisk, at man heri undersøger instrumenter, der skal anvendes
til finansiering af udviklingssamarbejdet og foranstaltningerne til fremme af demokrati og
menneskerettigheder verden over.

Jeg mener, at det er naturligt for os at gennemføre sådanne evalueringer af instrumenter
til finansiering af udviklingssamarbejde, og jeg mener ligeledes, at det er naturligt for os at
udøve vores kontrolret som led i komitologiproceduren og fremhæve en række problemer
med den måde, hvorpå Kommissionen har gennemført instrumentet og fortolket nogle
af dets grundlæggende bestemmelser.

Jeg vil gerne udtrykke min støtte til forslaget fra Udviklingsudvalget, som vil supplere de
ledsageforanstaltninger, som Kommissionen har foreslået, navnlig inden for banansektoren.
På den anden side vil jeg gerne erindre alle om, at formålet med EU's udviklingspolitik er
at nedbringe og på langt sigt fjerne fattigdommen. Jeg mener også, at vi ud over
menneskerettigheder og fremme af demokrati ikke må glemme det grundlæggende mål
om at fjerne fattigdommen.
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! Kommissionens forslag om ændring og
supplering af instrumentet om samarbejde med industrialiserede lande drejer sig om
udvidelsen af det geografiske dækningsområde fra de oprindelige 17 lande med yderligere
46 lande, for hvilke finansieringsinstrumenter for udviklingssamarbejde hidtil har været
anvendt.

Det glæder mig, at EU har besluttet at udvide samarbejdet i overensstemmelse med
programmet for instrumentet om samarbejde med industrialiserede lande ved at tilføje
flere lande. Men jeg forstår ikke begrundelsen for at medtage nogle af landene på denne
liste. Jeg beundrer indbyggerne i Folkerepublikken Korea for at have udholdt og modstået
de lange årtier med overgreb fra militærregimet, men jeg forstår ikke de tjenestemænd i
Kommissionen, der i det foreliggende forslag indirekte anbefaler, at vi hjælper Kim Jong-Il
med at forbedre det teknologiske grundlag for hans militærindustri, så han kan true sine
nabolande mere effektivt. Jeg mener virkelig ikke, at moderniseringen af Folkerepublikken
Koreas hær bør være en prioritering, som EU's borgere skal yde økonomisk støtte til, og
at Folkerepublikken Korea endnu ikke tilhører den liste over lande, der foreslås af
Kommissionen i bilaget.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Inden jeg går i gang vil jeg gerne takke Dem
for den konstruktive måde, De leder vores møde på, og for deres retfærdighedssans, når
De beslutter, hvem der skal tale, og hvem der ikke skal.

OECD-landene pumper over 100 mia. USD om året ud i udviklingsbistand. Det betyder,
at de står for 90 % af den offentligt finansierede udviklingsbistand i verden. EU er verdens
største donor af udviklingsbistand. Men hvert år går bistand til en værdi af 3 mia. EUR tabt
på grund af kvalitetsproblemer. Hvad kan man gøre ved det? Fremover forventer vi en
overvågning, der sikrer, at midlerne anvendes på en sporbar og bæredygtig måde.

Vi forventer også, at modtagerlandene mindes om deres forpligtelser, f.eks. med hensyn
til samarbejdet om tilbagesendelse af ulovlige indvandrere. Det er absolut muligt at bruge
udviklingsbistanden som et middel til at lægge pres på for at få indgået
tilbagesendelsesaftaler. Ikkesamarbejdsvillige lande, der er oprindelseslande for millioner
af ulovlige indvandrere, må ikke blive ved med at kunne se frem til millioner i
udviklingsbistand. Jeg forventer klar tale ved det kommende topmøde mellem EU og Afrika
i november.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Finansieringsinstrumenterne for udviklingssamarbejde og til fremme af demokrati og
menneskerettigheder skal være fleksible for at forhindre fastlåste situationer af den slags,
vi allerede har oplevet mange gange.

EU frigør rent faktisk betydelige midler. Disse midler må ikke gøres utilgængelige, fordi
procedurerne er for komplicerede. Ud over fleksibiliteten ved disse instrumenter vil jeg
imidlertid også gerne understrege betydningen af at sikre, at også små organisationer og
strukturer kan nyde godt af denne bistand, for i dag står vi desværre alt for ofte i situationer,
hvor det kun er store ngo'er, der kan få del i midlerne og kun i en kortere periode.

Jeg tror, at man ved at prioritere små ngo'er over længere perioder kan opnå langt bedre
resultater. I dag udfører mange af disse små græsrodsorganisationer et fremragende stykke
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langsigtet arbejde på lokalt plan. De er de virkelige forandringsvektorer, og derfor skal de
også kunne nyde godt af denne bistand.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Hr. formand! At give penge af egen lomme
er en generøs handling. At give penge fra andres lommer, skatteydernes lommer, er både
mindre generøst og mindre ærligt. De yderligere 176 mio. EUR vil ikke kun blive givet til
de fattigste lande, men også til de nye vækstøkonomier, hvis eksport allerede i stadig
stigende grad ødelægger vores produktionsgrundlag og skatteydernes arbejdspladser.

EU's ønske om at fremme demokrati og menneskerettigheder i den tredje verden ville være
meget prisværdigt, hvis ikke landene i EU kunne fængsle mennesker, der ikke har begået
hverken vold eller tyveri, men simpelthen har udtrykt kætterske eller afvigende holdninger
til politiske eller akademiske spørgsmål, og rent faktisk også gør det.

EU-landene kan forbyde politiske partier ganske åbent og gør det også i Belgien og Tyskland
eller ad bagdøren gennem civile søgsmål som i Det Forenede Kongerige. Hvis vi ønsker at
udbrede demokrati og menneskerettigheder på verdensplan, ville det være mere effektivt
og billigere at gøre det ved at foregå med et godt eksempel.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Dette har været en
fascinerende forhandling. Den passer på en måde ganske fint med generalsekretær Ban
Ki-moons tale her i går, hvor han klart sagde, at EU og FN deler et ansvar i verden i kampen
mod fattigdom, kampen mod klimaændringer og kampen mod atomvåbenspredning. Det
er en fælles udfordring, vi står over for.

I det hele taget er vores borgere i dag ikke alt for bekymrede over spørgsmål, for de mener,
at vi tager os af dette spørgsmål og fremmer ligeledes vores værdier. Transnistrien blev
nævnt. Det ligger ikke tusindvis af kilometer fra os, men meget tæt på. Med hensyn til fred
og sikkerhed er det korrekt, at vi ikke har så mange konflikter, men det skyldes, at vi har
en utrolig aktiv politik udadtil for at forhindre enhver konflikt, så snart den opstår.

Jeg mener, at vi har erfaringer, vi kan være stolte af. Finansielle instrumenter hjælper os
helt klart med at løse disse udfordringer. Jeg mener at dagens forhandling grundlæggende
var meget positiv med hensyn til vores erfaringer med de finansielle instrumenter. Samtidig
vil jeg gerne understrege, at vi har det fulde ansvar, og at det er skatteydernes penge. Når
vi starter et projekt, udføres der forudgående kontroller, og der udføres efterfølgende
kontroller bagefter. Vi har EU's Revisionsret, der ikke kun kigger på, om pengene bliver
brugt korrekt, men også det politiske grundlag for dette. Budgetkontroludvalget er ret
barsk over for Kommissionens udgifter, så jeg kan forsikre Dem om, at skatteydernes penge
virkelig værdsættes og bruges korrekt.

Vi diskuterer altid, hvordan vi kan blive mere effektive, men jeg kan forsikre Dem om, at
vi forfølger politiske mål, der er aftalt med Parlamentet. Dagens forhandling har allerede
sat gang i den næste forhandling, fordi ambitionerne for revisionen af de finansielle
instrumenter har været ret beskedne indtil nu. Vi ønskede bare at vedtage dem frem til
2013 med nogle særlige træk.

Nogle af Dem var inde på udfordringen for lande, der får særlige problemer på grund af
vores aftale om bananhandelen. Det er nødvendigt at vedtage ledsageforanstaltninger for
AVS-bananer hurtigst mulig. Det er ikke kun vores troværdighed, der er på spil, for landene
står virkelig over for en udfordring. Det er begrundelsen bag dette. Jeg mener, at Parlamentet
i høj grad bakkede op om det. Vi er begyndt at diskutere, hvad der sker efter 2013, og jeg
vil gerne henlede Deres opmærksomhed på, at dette er begyndelsen på denne diskussion.
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Vi foregriber ikke, hvad der sker efter 2013. Budgetrevisionen blev vedtaget af
Kommissionen i går, og den vil blive behandlet her i Parlamentet.

Jeg ønsker at diskutere grønbogen om modernisering og udviklingspolitik inden for
Kommissionen. Jeg tror også, at mine kolleger har spørgsmål. Vi skal blive enige om
politiske prioriteringer og ligeledes om finansielle instrumenter på forhånd, så vi ikke bliver
nødt til at foretage justeringer senere, hvis vi finder ud af, at der ikke er penge nok i ét
instrument, og vi forsøger at dække nogle af prioriteringerne gennem omfordeling af
midler.

Jeg ved, at dette ikke er den bedste løsning, men det betyder, at vi forud for en justering af
de finansielle rammer skal blive enige om, hvad vi gerne vil opnå, hvilke instrumenter der
skal anvendes, og hvilket område det skal dække.

Jeg vil gerne understrege, at som kommissær har jeg to budgetmyndigheder. Den ene er
helt klart Parlamentet, men den anden er Rådet. Jeg mener, at dette betyder, at vi ved alle
undersøgelser, som vi ønsker at foretage, og som vi skal være enige om, er nødt til at følge
Lissabontraktatens bestemmelser med den politiske vilje til at finde det rette kompromis,
så vi kan fremhæve den demokratiske kontrol og vise, at den er effektiv og hurtig.

Dette er præcis, hvad vi har diskuteret i dag på det møde, jeg nævnte i mit første indlæg.
Jeg har al mulig grund til at tro, at vi kan nå frem til det nødvendige kompromis. Det bliver
ikke nemt, og det vil kræve en hel del politisk vilje. Fra Kommissionens side vil vi helt klart
have den politiske vilje, for jeg ved, hvad der står på spil, navnlig for nogle af
foranstaltningerne, hvor vi har brug for at få denne proces afsluttet hurtigt.

Mange tak skal De have. Jeg vil gerne rose ordførernes arbejde. Vi har sat stor pris på det
fra vores side.

Franziska Katharina Brantner,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Hvad sker der efter 2013?

Med hensyn til stabilitetsinstrumentet har vi set, at det er fantastisk, fordi det er mere
fleksibelt end andre instrumenter, men det fører undertiden også til misbrug til
fødevarekriser samt til humanitære katastrofer og naturkatastrofer. Dette skal stoppes, og
vi bør præcisere, at i perioden efter 2013 er det virkelig er til konfliktsituationer, og så
måske tilføje mere fleksibilitet til andre instrumenter for at tage højde for flere
nødsituationer.

Så er der endnu en ting, som jeg gerne vil fremhæve. I den seneste britiske gennemgang af
forsvarsanliggender sætter man konfliktforebyggelse i centrum for Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil. Det anser jeg for ret interessant og korrekt. Jeg mener, at den rigtige vej
frem er at sige, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal blive omdrejningspunktet for
konfliktforebyggelse af hensyn til den indre sammenhæng. Det skal blandt andre værktøjer
omfatte stabilitetsinstrumentet. Jeg kan også foreslå andre som en mæglingsfunktion, der
oprettes inden for de hensigtsmæssige strukturer. Jeg mener, at vi skal bygge videre på
dette, når vi kigger på perioden efter 2013 og spørger, hvad vi har brug for af penge og
ressourcer for virkelig at blive til en drivkraft inden for konfliktforebyggelse.

Iva Zanicchi,    ordfører. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først og fremmest
ønske kommissær Piebalgs hjertelig tillykke og anmode ham om at deltage aktivt i de
foranstaltninger, vi skal stemme om i morgen. Jeg tror, at han vi gøre det, for det er et
spørgsmål af stor betydning for Europa-Parlamentet, som vil få flere beføjelser efter
Lissabontraktaten. Tak, kommissær Piebalgs.
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Jeg vil også gerne takke alle de talere, der har udtrykt deres støtte under dagens forhandling.
Jeg håber virkelig, at vi vil opnå et meget stort flertal ved morgendagens afstemning, måske
endda enstemmighed, så vi kan sikre en stor sejr for betænkningen af hr. Mitchell, netop
fordi det er vigtigt, at Europa-Parlamentet har større beføjelser efter Lissabontraktaten.

Kinga Gál,    ordfører. – (HU) Hr. formand! Jeg vil gerne takke mine kolleger for deres
deltagelse i denne forhandling. Deres bemærkninger har rent faktisk henledt
opmærksomheden på de samme spørgsmål, som vi, ordførerne, har bakset med i den
forgangne tid. Jeg vil gerne takke kommissæren for hans konstruktive fremgangsmåde ved
denne forhandling. Det, vi har set i dag, er, at – som næsten alle talere har givet udtryk for
– det europæiske finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder er et
meget vigtigt og måske det eneste instrument i EU til demokratisering af tredjelande og
forsvaret for menneskerettigheder, der er udformet på en sådan måde, at civilsamfundets
organisationer kan modtage midlerne direkte. Bistanden kan udbetales direkte til
organisationer, der arbejder inden for området, uden godkendelse fra tredjelandet. Derfor
er det vigtigt, og vi mener, at det er nødvendigt at fremme alle tekniske faciliteter, der kan
give disse organisationer adgang til den bistand, der ofte er bestemmende for deres
overlevelse.

Samtidig og af samme grund og eftersom programmet vedrører et så prioriteret område,
og vi taler om et instrument, der er direkte beregnet til disse ngo'er civilsamfundets
organisationer, er det vigtigt, at Parlamentet bliver inddraget i udarbejdelsen af strategien
og det langsigtede program, og det er vigtigt, at Parlamentet kan se, hvordan disse midler
bruges, og ikke kun ved udgangen af de syvårige finansielle rammer. Derfor anser vi det
for vigtigt at understrege Parlamentets demokratiske ret til kontrol og ret til at blive
inddraget. Jeg tror, at vi vil finde en fælles løsning, navnlig efter mødet i formiddags med
både fru Ashton og kommissær Piebalgs, og jeg tror virkelig også, at hvis den politiske vilje
er til stede, kan vi klare de juridiske forhindringer. Dette skal være vores indfaldsvinkel,
når vi kigger frem imod de kommende uger.

Barbara Lochbihler,    ordfører. – (DE) Hr. formand! Samarbejdet mellem Kommissionen
og Parlamentet om instrumentet for demokrati og menneskerettigheder var udmærket,
og forholdet var rent faktisk meget samarbejdsbetonet. Nogle gange blev Parlamentets
medlemmer indbudt til at deltage i en diskussion mellem Kommissionen og civilsamfundet
om specifikke programmer. Forhandlingen har også vist, at der stort set ikke er problemer
med at administrere instrumentet. Det betyder dog ikke, at vi kan udelukke, at der vil opstå
problemer med anvendelsen fremover. Derfor er Parlamentets kontrolret meget vigtig.
Men det ene punkt, som vi hidtil ikke er nået til enighed om, er indførelsen af en bindende
kontrolret for Parlamentet, hvilket Lissabontraktaten giver mulighed for. Derfor slutter jeg
mig til de mange andre, der har udtrykt håb om, at vi kan nå frem til et kompromis – med
andre ord en politisk løsning – hurtigt, en løsning, der fuldt ud tager hensyn til Parlamentets
rettigheder.

Helmut Scholz,    ordfører. – (DE) Hr. formand, kommissær Piebalgs, mine damer og herrer!
Forhandlingen er ved at være afsluttet, og jeg vil gerne endnu en gang sige mange tak til
skyggeordførerne og til fru Lochbihler for det konstruktive og resultatorienterede
samarbejde, der strækker sig mere end et år tilbage.

Dagens forhandling har vist, at finansielle spørgsmål, anvendelsen af budgetressourcer,
planlægning og spørgsmålet om den politiske kontrol med instrumenterne er særdeles
politiske spørgsmål. For at afslutte forhandlingen vil jeg derfor gerne sammenfatte, hvilken
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form instrumenterne skal have. Hvordan vi udformer dem, har stor betydning for, hvordan
de europæiske borgere opfatter EU og dermed også med, hvordan anvendelsen af ressourcer
til det ene eller andet instrument vinder borgernes accept. Derfor kan jeg kun gentage det,
jeg sagde til Baroness Ashton og til Dem, hr. kommissær, i formiddag under briefingen i
styringsudvalget for arbejdsgruppen om delegerede retsakter, og det var, at jeg mener, at
der findes et tvingende behov for, at vi hurtigt når frem til en løsning vedrørende delegerede
retsakter, idet vi samtidig fastholder lovgiverens og Kommissionens juridiske og politiske
ansvar. Instrumentet for samarbejde med industrialiserede og andre højindkomstlande og
territorier ændres grundlæggende i denne valgperiode. Vi har planer om at frigive op til
348 mio. EUR til samarbejde inden for områderne videnskab, akademisk udveksling,
Erasmus Mundus-programmet, kultur, miljøbeskyttelse og vedvarende energikilder samt
stimulering af bilaterale handelsforbindelser. Målet er, at de små og mellemstore
virksomheder skal vies særlig opmærksomhed.

Jeg vil gerne sige følgende til de tomme stole foran mig, også fordi hr. Griffin ikke længere
er til stede. Jeg mener, at dette bliver et meget vigtigt bidrag til EU's åbenhed over for resten
af verden og for accepten af EU, både hos vores egne borgere og i andre lande, som vi har
udvekslinger med.

Sammenfattende har vi sat dette finansieringsinstrument i søen gennem vellykkede
kompromisforhandlinger mellem Rådet og Parlamentet og forsøgt at tilpasse det til
fremtidens udfordringer og nå til enighed om indholdet. Jeg håber, at Parlamentet med
afstemningen i morgen vil tage et afgørende skridt fremad.

Charles Goerens,    ordfører. – (FR) Hr. formand! Jeg vil ikke lægge skjul på, at
bestemmelserne i ledsageforanstaltningerne for AVS-bananer er hasardspil med fremtiden
af forskellige årsager.

For det første vil den generelle tendens med at indskrænke handelspræferencerne, som
AVS-landene har nydt godt af indtil nu, ikke ændre sig i den nærmeste fremtid. De
igangværende forhandlinger sigter alle mod toldsatser tæt på 75 EUR pr. t bananer, mens
vi her arbejder ud fra 114 EUR pr. t.

For det andet havde Kommissionen intet andet valg end at forhandle en aftale om
toldnedsættelse på plads med de lande, der konkurrerer med de bananeksporterende
AVS-lande. Alternativet ville have betydet, at tvistbilæggelsesorganet skulle have løst
problemet. Personligt mener jeg, at en forhandlingsløsning er det mindste onde for
AVS-landene, og det er i den ånd, at vi skal fremme ledsageforanstaltningerne på
bananområdet, eftersom de ikke ville have været det selvklare udfald af en kendelse fra
tvistbilæggelsesorganet.

For det tredje går verden jo ikke under i 2013, som er det år, hvor ledsageforanstaltningerne
inden for banansektoren vil ophøre, så vi mener fortsat, at det er vigtigt at begynde at
forberede sig på perioden efter 2013 allerede nu.

Toldsatsen på 114 EUR, der betales ved EU's grænser, på hvert ton bananer, vil allerede
snart blive overhalet i praksis. Jeg sagde indledningsvis, at vi allerede taler om 75 EUR pr.
t.

Derfor er det efter min mening klogt – og dette er mit fjerde punkt – at bevare
Europa-Parlamentets kontrolbeføjelser. Vi skal sikre os, at retten til at kontrollere
strategidokumenter i henhold til artikel 290 ikke bliver illusorisk. Jeg mener, at vi med
sikkerhed kan sige, at i denne sag har vores samarbejde med Kommissionen været fantastisk
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frugtbart. Parlamentet er ikke ude på ballade, tværtimod. Vi ønsker at berige debatten og
hjælpe Kommissionen med at komme videre i sagen.

Endelig har jeg en personlig betragtning, hr. formand, men jeg fremsætter den alligevel
som ordfører. Vi er endnu en gang vidne til en strid mellem nye vækstlande på den ene
side og de mindst udviklede lande på den anden. Hvis ikke EU handlede som de svagestes
allierede for at afbøde de sandsynlige virkninger af en handelsaftale i al dens grusomhed,
ville de mindst udviklede lande føle sig endnu mere isolerede.

Jeg opfordrer Kommissionen til allerede nu at begynde at overveje perioden efter 2013,
for jeg tror, at de foranstaltninger, der besluttes nu, og som forhåbentlig vil træde i kraft
inden længe, vil være tilstrækkelige til at gøre bananproduktionen bæredygtig i de
pågældende lande. Jeg håber, at disse foranstaltninger kan bidrage til at sikre banansektorens
langsigtede overlevelse, og at de, der ikke kan blive ved med at producere, kan finde
alternativer.

Jeg mener som sagt, at efter 2013 vil vandet fortsat flyde under broerne over Rhinen, og
problemerne med banansektoren vil fortsat eksistere. Vi skal allerede nu begynde at overveje
strategien for perioden efter 2013.

Formanden. -   Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen, torsdag den 21. oktober 2010, kl. 12:00.

11. Ukraine (forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er Redegørelse fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Ukraine.

Baroness Ashton kunne ikke blive hos os i dag. Kommissær Füle vil fremlægge sagen på
hendes vegne.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Tak for denne mulighed, og
jeg undskylder på Catherine Ashtons vegne. Hun har bedt mig viderebringe de ting, hun
ville fortælle Dem.

Jeg glæder mig over denne mulighed for at fremlægge en redegørelse om den aktuelle
situation i Ukraine. Jeg vil gerne fremsætte mine bemærkninger i lyset af tre vigtige
kommende begivenheder, nemlig EU-Ukraine-ministermødet, der finder sted i Luxembourg
den 26. oktober, lokalvalget, der finder sted den 31. oktober og det 14. topmøde mellem
EU og Ukraine, der afholdes i Bruxelles den 22. november.

På det seneste har Ukraine haft en høj grad af politiske friheder. De forskellige valg har
været anerkendt som værende gennemført i overensstemmelse med internationale
standarder. Ukraine har udviklet et dynamisk og mangfoldigt civilsamfund og mediemiljø.
Der er sket konsekvente forbedringer af respekten for menneskerettigheder i hele samfundet.

Som følge af denne udvikling og de på hinanden følgende regeringers engagement i at slå
ind på en vej med tættere bånd til EU har forbindelserne mellem EU og Ukraine virkelig
taget fart. Dette afspejles tydeligst i den ambitiøse og vidtgående associeringsaftale mellem
EU og Ukraine, som vi forhandler om i øjeblikket, og som sigter mod at nå det dobbelte
mål om politisk associering og økonomisk integration med EU.
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Præsident Janukovich' regering har gennemført en række vigtige økonomiske reformer i
de seneste måneder, hvilket den fortjener ros for. De omfatter vedtagelsen af en lov om
offentlige indkøb, som bør spille en vigtig rolle i kampen mod korruption og for styrkelsen
af konkurrenceevnen.

Vedtagelsen af reformlovgivningen for gassektoren, der baner vejen for Ukraines snarlige
tiltrædelse af traktaten om energifællesskabet, samt landets aftale for nylig med IMF om
en standby-aftale er også kritiske skridt med henblik på at sikre makrofinansiel stabilitet,
gennemsigtighed og en tilbagevenden til vækst. Disse reformer går i den rigtige retning og
bør opretholdes.

Den ukrainske regering har også opnået en grad af stabilitet, som har været fraværende i
Ukraines politiske miljø i de senere år. Dette er en vigtig og nødvendig udvikling for at
sikre en effektiv forvaltning af landet. Men vi er bekymrede over de vedholdende og udbredte
rapporter om en forværring i respekten for grundlæggende friheder og demokratiske
principper i Ukraine. Det er særligt bekymrende, at der klages over manglende mediefrihed,
forsamlingsfrihed og foreningsfrihed.

Respekt for disse grundlæggende værdier er af central betydning. De er de bedste garantier
for individuelle friheder. De sikrer en ægte konkurrence på idéer. De er en central
komponent i virkeligt åbne, innovative og konkurrencedygtige samfund.

Den 1. oktober afsagde den ukrainske forfatningsdomstol en dom, der omstødte de
forfatningsændringer, der er gennemført siden den orange revolution i 2004. Denne
beslutning øger kun behovet for, at Ukraine gennemfører en bredere forfatningsreform
gennem en integrerende forfatningsreformproces og rammer i vid udstrækning et centralt
tema i Europa-Parlamentets beslutning fra den 25. februar i år. Ved en sådan proces bør
man søge at etablere et effektivt og varigt forfatningssystem med kontroller i
overensstemmelse med europæiske standarder.

For EU og vores medlemsstater er respekten for menneskerettigheder, demokratiske
principper og retsstatsprincippet grundlæggende principper, der binder os sammen. Disse
principper kan vi ikke gå på kompromis med, og det samme gælder vores relationer med
nøglepartnere som Ukraine. Hastigheden og dybden af vores tilnærmelser med Ukraine
vil blive bestemt af den fuldstændige respekt for disse værdier.

Michael Gahler,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Ukraines
befolkning har igen og igen udtrykt sig til fordel for en europæisk fremtid for deres land.
Men foruroligende rapporter fra Ukraine taler imidlertid om en udvikling, der fjerner landet
fra Europa. Derfor har vi denne forhandling i dag forud for kommunalvalget. Vi vil kunne
diskutere økonomiske reformer i november i forbindelse med topmødet mellem EU og
Ukraine.

Derfor skal vi tale om trusler fra det hemmelige politi og restriktioner på pressefriheden
og muligheden for uhindret at deltage i valget. Tendenser som disse kan ikke opvejes af
positive nyheder på det økonomiske område. "Økonomisk fremgang gennem autoritær
styre" er en kinesisk metode, ikke en europæisk. Magthaverne i Ukraine må ikke få lov til
at tro, at de slipper fri, blot fordi den brede europæiske offentlighed ikke bemærker noget,
eller fordi den foregående regering havde sine mangler med hensyn til forsvarlig forvaltning
og bekæmpelse af korruption. Det er korrekt, men der var ikke en stemning af overvågning,
der var ingen besøg af det hemmelige politik, som rektoren for det katolske universitet i
Lviv og unge mennesker, der er medlemmer af ngo'er og oppositionspartier, har oplevet.
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Afbrydelse af strømmen til virksomheder, beslaglæggelse af computere, besættelse af
partikontorer begrundet med risikoen for angreb – hele spektret af et deja-vu er til skue i
Ukraine. Der ligger en metode bag. Det hemmelige politi ledes af hr. Khoroshkovskij, som
rent faktisk har et medieimperium og nu også er medlem af det udvalg, der skal udpege
den øverste dommer i landet. Det adskiller også Ukraine fra Europa. Der er ikke mange
lige muligheder tilbage i valgkampen forud for kommunalvalget. Oppositionen udelukkes
delvis fra valget, mens marionetpartier dannes spontant af lydige lokale myndigheder til
at deltage i valget. I Kiev afskaffes distriktsrådene uden videre, så der ikke skal afholdes valg
der – regeringspartiet ved, at det ikke vil vinde der i øjeblikket. Magthaverne har som mål
at opnå kontrol med regioner, som tidligere har udtrykt uenighed med dem.

Vi fremfører vores europæiske erfaringer som et alternativ. Vores medlemsstater traf vigtige
beslutninger i demokratisk enighed mellem regeringen og en opposition, der er parat til
at tage ansvar – for europæiske reformer, for retsstatsprincippet, for en konkurrencedygtig
markedsøkonomi, for europæisk integration. Vi ønsker, at Ukraine skal fortsætte ad denne
vej sammen med os.

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

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Tak, fordi De giver mig mulighed
for at stille mit spørgsmål. Det er også godt at kunne starte en sådan diskussion. De har
rent faktisk tegnet et ret dystert billede af det, der foregår i Ukraine i øjeblikket, og De går
endda så langt som til at sammenligne landet med Kina. Mener De virkelig, at den aktuelle
situation i Ukraine er så alvorlig, at vi skal udslynge så alvorlige beskyldninger mod dette
land? Hvad er Deres syn på Rusland i denne sammenhæng? Er man ikke uretfærdig over
for Ukraine, når man sammenligner Ukraine og Rusland?

Michael Gahler,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg sagde, at forsøge på at opnå
økonomisk fremgang gennem et autoritært styre, ikke er en vej, som vi kan gå ad i Europa.
Vi kender det fra Kina. Jeg foretog ikke en sammenligning, jeg sagde blot, at det ville være
den forkerte vej at tage, at det ikke ville være en europæisk vej. Det billede, jeg tegnede, er
meget realistisk for landets befolkning, mener jeg. De formodede økonomiske resultater
der skal stadig bevise deres effektivitet.

Adrian Severin,    for S&D-Gruppen. – Hr. formand! Ukraine er et meget vigtigt land for
os. Det er et land, der står over for en lang række udfordringer. Jeg vil gerne takke
kommissæren for en perfekt beskrivelse af situationen og for en perfekt beskrivelse af vores
forventninger.

En ny regering blev valgt ved frie og retfærdige valg, som vi alle anerkendte. I dag er tiden
inde til at bede denne regering levere varen og ikke have forudfattede meninger om dens
resultater eller mangel på samme allerede fra starten af dens regeringsperiode. Det virkelige
problem med denne forhandling er et problem, vi har her. Vi var hurtigt ude med at opdele
landet i provestlige og proøstlige. Nu har vi et problem, eftersom de provestlige ikke er
ved magten, og vi skal anerkende de proøstliges evne til at levere varen og hjælpe landet
med at fremme dets europæiske forventninger. Det er det virkelige problem med dagens
forhandling, og vi må forstå, at de virkelige proeuropæere er proukrainerne – de, der kan
bringe retsstatsprincippet, demokrati og europæisk modernisering til deres land.

Jeg vil afslutte med at bede kollegerne beslutte at udsætte beslutningsforslaget, som vi
forventes at vedtage, fordi ukrainerne står over for et valg, og de står over for forhandlinger
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med os. Vi bør ikke vedtage beslutningsforslag midt i en politisk proces, og før vi har
kendsgerningerne, som vi kan bruge til at udlede konklusioner.

Adina-Ioana Vălean,    for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Vi har tilsyneladende problemer
med at finde ud af, hvordan vi skal håndtere vores østlige nabo, Ukraine.

Det er lige så vanskeligt for Ukraine, der den ene dag behandler Europa som en allieret og
den næste som et problem. Derfor mener jeg, at vi skal være pragmatiske, anerkende den
faktiske situation på stedet og finde fælles punkter for vores dagsordenen for at nå til aftaler.

Økonomisk samarbejde har altid været Europas kraftigste motor for større integration, og
Europa skylder denne pragmatiske fremgangsmåde sin succes siden 1956.

Så vi skal fortsætte med at fokusere på både institutionelle og økonomiske reformer, som
Ukraine skal gennemføre sideløbende. Denne tosidede fremgangsmåde er kun mulig, hvis
vi ønsker at skabe en positiv spiral, der kan føre til demokratisk stabilitet i landet og i det
østlige naboskab.

Vi bør prioritere at støtte et sundt erhvervsklima og indførelsen af en fungerende
markedsøkonomi i Ukraine ved at tilskynde dem til ejendoms- og momsreformer og deres
bestræbelser på at bekæmpe korruption på højt plan sammen med andre prioriteringer.

Derfor ser jeg associeringsaftalen som et effektivt reforminstrument, og derfor bør vi
fortsætte vores forhandlinger om indførelsen af et omfattende frihandelsområde og om
Ukraines tiltrædelse til energifællesskabstraktaten.

I den forbindelse glæder jeg mig over Ukraines deltagelse i WTO, hvilket bør ses som et
vigtigt skridt i Ukraines accept af europæiske økonomiske standarder.

Jeg håber, at vi vil kunne løse problemerne med den løbende udsættelse af frihandelsaftalen
og tilskynde til den positive spiral af gensidig tillid, som er gavnlig for hele regionen og for
Europa.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg
gerne sige, at jeg deler bekymringen over den stadig mere spændte situation og den
udemokratiske udvikling Ukraine. Der kommer flere og flere beretninger om undertrykkelse
af journalisternes ytringsfrihed, regelmæssige trusler mod individuelle medlemmer af ngo'er
og folk, der arbejder for en demokratisk udvikling. Det hemmelige politis rolle giver også
anledning til bekymring. Men jeg tror ikke, at skænderierne om pressefriheden og den
demokratiske udvikling i almindelighed startede ved sidste valg, men snarere – og det har
jeg sagt ofte – fordi alle de ledende aktører i Ukraine gentagne gange har misbrugt deres
beføjelser for at pleje deres egne interesser. Dette misbrug bliver værre, og det skal vi virkelig
være bekymrede over.

Vi ville heller ikke gøre os selv en tjeneste, hvis vi vedtog dette beslutningsforslag uden at
være bekymrede over en bestemt økonomisk udvikling i Ukraine. Jeg iagttager med lige
så stor bekymring, hvordan Ruslands indflydelse på den ukrainske økonomi, landets
energisektor, men også andre sektorer, systematisk er blevet forstærket. Derfor vil jeg også
henstille til, at vi ikke stemmer i morgen, men i stedet, når delegationen har besøgt Kiev –
en delegation skal dertil næste weekend igen – og før vi har topmødet her, så vi efter
grundige overvejelser af alle områder kan blive enige om, hvad Europa-Parlamentets
holdning til situationen i Ukraine rent faktisk skal være.
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Jeg har været med fra de præ-demokratiske tider til de nye tider med mange ukrainske
venner. Ukraine var slået ind på den virkelig gode vej. Det var vores indtryk, at det seneste
valg fandt sted i overensstemmelse med demokratiske konventioner. Hvis situationen nu
ikke bliver bedre, men værre, skal vi ikke desto mindre nøje overveje, hvordan vi kan gribe
ind, og hvordan vi ikke skal gribe ind. Under alle omstændigheder vil jeg fraråde, at vi
træffer en beslutning, inden vores næste besøg i Ukraine. Vores stemme bliver tydeligere,
hvis vi tager diskussionen om de ting, vi har talt om i beslutningsforslaget.

Som sagt er jeg virkelig bekymret. Jeg får mange rapporter, der alle går i en negativ retning.
Men vi vil gøre os selv en bjørnetjeneste, hvis vi udelukker muligheden for at diskutere på
stedet og træffer en forhastet beslutning.

Michał Tomasz Kamiński,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Mange af os her har
spillet en aktiv rolle i den orange revolution ved at hjælpe ukrainske demokrater i den hårde
tid. Men vi har altid understreget, at målet med vores engagement i Ukraine ikke var at
støtte nogen bestemt politisk retning, men at hjælpe Ukraine med at blive et demokratisk
og frit land. I dag skal vi huske, at Europa-Parlamentet ikke spillede en rolle i Ukraines
indenrigspolitik, men fungerede som vogter på to meget vigtige områder. På den ene side
ved at fastholde og bistå ukrainernes europæiske forhåbninger og på den anden side ved
at fastholde demokrati, menneskerettigheder og alle de værdier, vi anser for europæiske
værdier i Ukraine. Jeg vil sige, at tonen i beslutningsforslaget ikke vil være til megen hjælp
for dem, der anser sig for venner af Ukraine. Dagens beslutningsforslag vil kun skubbe
Ukraine tættere på Rusland og dem, der siger "der kan I se, der er ikke plads til os i Vesten.
De lukker døren for os".

Vi har været åbne over for Ukraine, vi skal fortælle landet, hvad europæiske standarder er,
og vi skal fastholde presset for at sikre, at de overholdes, og på den anden side skal vi helt
klart forhindre, at Ukraine vender tilbage til Øst. Jeg vil gerne spørge hr. Gahler, hvis
engagement i menneskerettigheder og international politik jeg virkelig værdsætter, hvorfor
han finder det nødvendigt at bruge så fordømmende ord om Ukraine. Jeg vil gerne høre
ham, om hans kollega, Angela Merkel, brugte ligeså fordømmende ord om Rusland på
hendes seneste møde med hr. Putin.

Bastiaan Belder,    for EFD-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Først på ugen kom Ukraine i
overskrifterne i den nederlandske presse – og jeg vil sige det i denne sal – desværre med
lidet flatterende overskrifter. Det var i mandags. Ukraine er kort sagt Østeuropas vilde
vesten. Udenlandske investorer siges at frygte lovløsheden, der hersker i dette land, hvor
ikke færre end 3 000 bygninger og virksomheder blev eksproprieret gennem svindel og
vold i sidste uge. Denne proces omfatter halvkriminelle i ledtog med landets politikere,
der snyder iværksættere. I mellemtiden har EU's medlemsstater været de største direkte
udenlandske investorer i Ukraine siden 1991.

Kommissær Füle, er De klar over de store bekymringer, der påvirker europæiske investorer
i Ukraine, og hvilke specifikke skridt har Kommissionen taget for at beskytte legitime,
lovlige europæiske erhvervsinteresser i ukrainsk økonomi? Det ville være at udvise
engagement. Vi har intet imod Ukraine. Mit parti anbefaler endda på det kraftigste Ukraines
medlemskab af EU på et tidspunkt, men vi skal naturligvis bevare det rette perspektiv. Vi
er vidner til en bekymrende udvikling, ikke kun inden for menneskerettigheder, men også
inden for økonomi og erhvervsliv.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Inden for få måneder efter præsidentvalget i
februar i år, hvor hr. Janukovich fejrede sin tilbagevenden, er de demokratiske resultater
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af den orange revolution helt klart ved at gå tabt. Men når selv finansmarkederne vurderer
den nye regering til at være mere stabil og forudsigelig end regeringen efter den orange
revolution, er det formentlig et tegn på, at demokrati efter den vestlige – efter vores
europæiske – opfattelse ikke kan overføres direkte til alle lande, herunder landene i den
postkommunistiske indflydelsessfære. Den aktuelle beslutning fra forfatningsdomstolen
vil rent faktisk styrke præsidenten og svække parlamentet, det kan vi være sikre på. De, der
kender regionen, siger, at der allerede var indført et de facto præsidentielt system inden
proformaafgørelsen fra domstolen. Stadig strammere restriktioner på pressefriheden og
opinionsfriheden skaber tvivl om hr. Janukovich' forsikringer om, at de demokratiske
standarder vil blive opretholdt. Hvis det både lykkes præsidenten at styrke sin egen magtbase
og opnå økonomisk genopretning ved at gennemføre centrale reformer i Ukraine, som jo
er et af de fattigste lande på dette kontinent, vil han måske forblive på sin præsidenttrone
i længere tid, og jeg mener, at det er noget, som EU ganske enkelt bare må tage til
efterretning.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Hr. formand! Udviklingen i Ukraine er en klar illustration
af den gamle talemåde om, at magt korrumperer, og absolut magt korrumperer absolut.
Den siddende magtelite har siddet på magten siden valget af præsident Janukovich, og
meget af det, der er sket, peger i retning af en yderligere koncentration af magten.

Dette er så meget desto mere slående, hvis vi tænker på resultaterne af præsidentvalget,
hvor Janukovich fik et snævert flertal, og som viste, at han kun havde stor opbakning i den
sydlige og østlige del af landet. Men – og det er det slående ved ukrainsk politik i øjeblikket
– der er sket en konstant bevægelse i retning af at marginalisere alternative magtcentre.
Medierne, retsstaten, oppositionen, statsadministrationens selvbestemmelse er alle blevet
berørt. Det, der især vækker bekymring, er, at det hemmelige politi har fået mulighed for
at gribe meget kraftigt ind i landets affærer.

Alt dette lover ikke godt for fremtiden, især hvis ukrainerne virkelig ønsker en europæisk
fremtid, fordi det system, som Janukovich er ved at opbygge, peger væk fra Europa og ikke
i retning af Europa.

Det bedste, man kan sige om forandringerne, er, at de har skabt en vis stabilitet i landet,
men denne stabilitet er i stigende grad et forvarsel om stilstand og ubevægelighed. Samtidig
har Janukovich bestemt forbedret forholdet til Rusland, men har samtidig accepteret en
grad af underkastelse under Moskva, hvilket er nyt. Om det ukrainske samfund vil acceptere
denne forandring på længere sigt, er et åbent spørgsmål.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Hr. formand! Vi må spørge os selv, hvad der rent faktisk
skete i Ukraine. Et statskup eller måske et militærkup? Det vil være de eneste situationer,
hvor vi burde sidde oppe hele natten for at forfatte beslutningsforslag og sætte os til
forhandlingsbordet næste dag. Vi forhandler på en sådan måde, at det absolutte flertal
ganske enkelt dominerer beslutningsforslagets ordlyd. Sproget i beslutningsforslaget fra
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) er den sprogbrug, der anvendes
til at fordømme afrikanske diktatorer og sydamerikanske regimer. Det er ikke den rette
sprogbrug om situationen i Ukraine. Jeg vil gerne bede medlemmerne af PPE beslutte, om
vi skal beskrive Ukraine med kommissær Füles sprogbrug, idet han siger "ja, men...", eller
med andre ord at nogle ting er gode, men der findes en masse ting, vi ikke bryder os om,
eller om vi skal anvende negativ sprogbrug, hvor vi ikke kan lide noget som helst, og alting
skal fordømmes.
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Ukraine befandt sig i kaos i fem år. Vi var vidner til dette kaos. Vi hjalp demokraterne, og
vi hjalp alle, der ønskede at bevæge sig i retning af EU. Vi har haft seks måneder med
konsolidering, en konsolidering, der kan ende negativt, og det er vores opgave at pege på
disse negative resultater, men ikke nu og ikke på denne måde. Jeg forstår, at PPE beklager,
at Julia Timoshenko tabte valget, men jeg vil sige til Dem, at . det er uheldigt, for måske
havde hun en chance for at vinde, men hun tabte. Nu hvor hun har tabt, må vi erkende,
hvad der virkelig sker, og vi skal holde de ukrainske myndigheder under nøje opsyn, men
vi må ikke smide barnet ud med badevandet.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg er kommissær Füle meget
taknemmelig for hans konstruktive indstilling. Det er en indstilling, der vil medføre store
ændringer i forholdet mellem EU og Ukraine. Jeg takker også fru Harms for hendes
afbalancerede holdning og hendes – som altid – kloge ord om Ukraine. Alle oplysninger
fra OSCE viser, at Ukraine er et af de få lande fra det tidligere Sovjetunionen, hvor der indtil
videre er afholdt rigtige valg. Det er en sejr for Ukraine, både for den orange og den blå
side. Det er en sejr, som vi ikke kan drage i tvivl, inden det næste valg er overstået. Det ville
være en alvorlig politisk fejl fra EU's og Parlamentets side, hvis vi lytter til stemmerne i Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og sår tvivl om, at der kan afholdes
valg i et af de meget få lande i Øst. Lad os hjælpe Ukraine med at afholde normale valg. Vi
må ikke dømme, før valget har været afholdt.

Jeg vil gerne tale til de ukrainske gæster, som er til stede her i Parlamentet i dag. Ukraines
plads er her i denne sal, og derfor underlægger vi Dem de samme standarder, som vi
anvender for landene i EU. Det er det, De har kæmpet for sammen, hvad enten De er blå
eller orange. Alle spørgsmål, selv de allermindste, vedrørende menneskerettigheder eller
pressefrihed vil blive gransket her. De skal ikke være overraskede – jeg taler til vores
ukrainske brødre. Det er, fordi De bliver behandlet som et europæisk land, i henhold til
europæiske standarder.

Min sidste appel til Dem er, at De skal handle i fællesskab med de europæiske institutioner
og Parlamentet. Vi tror alle på, at De en gang i fremtiden vil være at finde blandt os. Vi ved,
at det ikke kommer til at ske lige med det samme, men vi ønsker at hjælpe Dem med dette.
Jeg er enig med fru Harms i, at tidspunktet for beslutningsforslag er efter valget. Det er på
det tidspunkt, før EU-topmødet, at vi vil kunne diskutere spørgsmålet åbent og fastlægge
en holdning, som kommer til at være Europa-Parlamentets fælles holdning.

Inese Vaidere (PPE). -    (LV) Hr. formand, mine damer og herrer! Ukraine er et land, der
har stor strategisk betydning for EU. Derfor kan vi ikke være ligeglade med, hvad der sker
i det land. Den 1. oktober gik i titusindvis af ukrainere på gaden for at protestere mod de
forfatningsændringer, Janukovitj havde iværksat og fået bekræftet af forfatningsdomstolen,
hvis sammensætning var blevet ændret kort efter præsidentvalget. Disse reformer blev
gennemført uden demokratisk debat og uden Venedigkommissionens samtykke.
Ændringerne svækker magtbalancen og den dømmende magts uafhængighed i Ukraine.
Økonomiske reformer er også truet. Vores ukrainske venner har udtrykt bekymring over
afholdelsen af de kommende valg, over regeringskoalitionens urimelige repræsentation i
den centrale valgkommission, begrænsningerne for ngo'er og statens indblanding i
oppositionspartiernes aktiviteter. Det er netop derfor, der er brug for denne beslutning i
dag. Desværre forkastede regeringskoalitionen oppositionens forslag i det ukrainske
parlament om at prioritere EU-medlemskab højt i Ukraines udenrigspolitik. Vi må imidlertid
fortsat understrege betydningen af samarbejdet med Ukraine og overvåge gennemførelsen
af de aftaler, der er indgået. EU må kræve, at korruptionen bekæmpes – og samtidig hjælpe
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med denne kamp – og at pressefriheden sikres. En situation, hvor en mediemagnat på
samme tid både er leder af statens sikkerhedstjeneste og er medlem af det høje retsråd, som
har magt til at udpege og afskedige dommere, er ikke kendetegnende for en demokratisk
stat. Afslutningsvis må vi også træffe positive foranstaltninger og ikke kun indføre en
visumfri ordning i fremtiden, men også økonomisk samarbejde, især på energiområdet,
samtidig med at vi afventer den demokratiske udvikling i Ukraine. Det bør være målet for
den næste beslutning, som vi bør udarbejde efter valget, og som bør dække energi, økonomi
og andre emner af betydning for Ukraine.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)

Marek Siwiec (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg har et meget enkelt spørgsmål. Måske er
det et tolkningsproblem, men De sagde, at den nuværende ukrainske regering forkastede
fremtidigt medlemskab af EU.

Så vidt jeg ved fra præsidentens erklæring og den officielle redegørelse for det ukrainske
parlaments langsigtede politik, er EU-medlemskab en af deres topprioriteter.

Så spørgsmålet er, om jeg har misforstået Dem, eller om De har misforstået den ukrainske
præsiden.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Ja, jeg skal med glæde afklare dette punkt. Det
har tydeligvis været en upræcis oversættelse. Ukraines præsident har erklæret sig villig til
at fortsætte konvergensprocessen med EU. Ikke desto mindre er EU-medlemskab efter det
ukrainske parlaments beslutning ikke blevet deres første prioritet.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne spørge fru Vaidere: Nu
hvor vi sort på hvidt har nedfældet alle de punkter, der vedrører vores bestyrtelse over
magtmisbruget og undertrykkelsen i Ukraine, hvad er der så i vejen for at tage denne tekst
med til Kiev om en fjorten dages tid for at drøfte den og derefter beslutte, hvordan vi går
videre derfra? Jeg vil gerne have et svar på det spørgsmål, da jeg ud fra vores delegations
tidligere erfaringer tror, at det er den bedste og mest frugtbare måde at gå frem på, især
hvis vi ønsker at få demokratisk indflydelse.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Ja, jeg vil gerne svare. Personligt, og jeg ved
egentlig ikke hvorfor, men personligt er jeg bekymret, selv efter vores deltagelse i
Ukrainetopmøderne, over de signaler vi i øjeblikket modtager fra vores ukrainske venner
om sammensætningen af den centrale valgkommission, mediefrihed og begrænsningerne
på ngo'erne. Det findes alt sammen, og det er netop, hvis vi giver udtryk for vores
bekymringer herom, at regionalvalgene efter min mening kan komme til at finde sted i en
meget bedre atmosfære. Der er ingen, der forhindrer os i at tage til Ukraine i næste uge,
selv med vores beslutning. Ingen forhindrer os i at udfærdige en ny beslutning, som jeg
sagde, om økonomiske spørgsmål. Det må vi afgjort gøre, men med hensyn til disse
bekymringer om forværringen af den demokratiske situation, skal vi desværre, dvs. jeg
tror, vi …

(Formanden afbrød taleren)
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Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at kvaliteten af
forhandlingen i dag viser, at den ikke var forberedt. Vi havde ikke brug for den forhandling,
og det er ikke tidspunktet nu at vedtage beslutninger om Ukraine, hverken i dag eller i
morgen.

Jeg må minde om, at landet for et halvt år siden var i frit fald og på randen af kaos. Vi havde
politisk, økonomisk og finansiel ustabilitet – endog en dyb krise – men nu er billedet meget
anderledes. Vi må erkende, at det på nogle få måneder er lykkedes den ukrainske regering
at bringe landet tilbage på sporet, tilbage til politisk, økonomisk og finansiel stabilitet.

Der er problemer. Det nægter vi ikke. Men vi må indrømme, at de lytter til, hvad vi siger,
der er truffet afhjælpende foranstaltninger, f.eks. vedrørende valgloven og nogle
valgmetoder. I den forstand vil vores stemme blive hørt der, så længe vi ikke råber op ved
enhver lejlighed, men indtager en anstændig holdning til Ukraine.

Derfor synes jeg, vi gør vores parlamentsudvalg, der skal til Ukraine om en halv snes dage,
en bjørnetjeneste. Vi gør os selv en bjørnetjeneste ved at underminere vores rolle, når vi
vedtager den slags beslutninger 10 dage før valget. Sådan et initiativ er aldrig taget før. Det
er et klart forsøg på at påvirke valget. Vi bør ikke tillade, at Parlamentet indgår i dette spil.

Derfor foreslår jeg, at vi udsætter vedtagelsen af beslutningen, og at vi beder vores kolleger
i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine om at tjekke med kollegerne der, at
drøfte disse spørgsmål …

(Formanden afbrød taleren)

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Hr. formand! De nye ukrainske myndigheder er kun
nye af navn. En tilbagegang i retning af autoritære metoder fejer over landet. De juridiske
rammer for det kommende lokalvalg er blevet ændret og kan bringe oppositionspartiernes
deltagelse i fare. Forfatningen er blevet ændret, og man er vendt tilbage til et de facto
præsidentstyre. Medierne og civilsamfundet er under konstant pres, og den ukrainske
efterretningstjeneste synes at genopleve sine sovjetdage.

Det er på tide, at vi klart udtrykker vores bekymring gennem en beslutning. De ukrainske
myndigheder bør få det budskab, at tættere bånd til EU ikke kan garanteres gennem venlige
erklæringer alene. En udemokratisk ukrainsk regering kan ikke være en pålidelig partner
for EU, især i det strategisk følsomme Sortehavsområde.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Hr. formand! Jeg tror, vi alle skal leve op til vores ansvar.
Regeringen i Ukraine skal gennemføre retsstat og mediefrihed, og den skal gøre det effektivt,
men også oppositionen må vise, at den er ansvarlig og skal ikke udsende falsk information.
Når jeg ser på, hvor mange af påstandene i beslutningsudkastet, der omgående blev afvist
af de pågældende personer, viser det, hvor meget falsk information der ofte gives videre
her. Også vi skal vise, at vi er ansvarlige. Vi kan ikke tillade os at rode os ind i interne
politiske skænderier. Jeg vil gerne sige det her til især medlemmerne af Gruppen for Det
Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) – der er ingen mening i, at vi forsvarer den
ene eller den anden gruppe i Ukraine af partipolitiske årsager. Det er ikke vores opgave.

I næste uge har vi drøftelser med udenrigsministeren, så er der valg, så rejser Det
Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine til Ukraine, og det har altid været sådan –
og her appellerer jeg til hr. Gahlers sans for rimelighed – at vi siger, om det gik godt efter
valget eller ej i stedet for at foregribe valget ved at sige, at det ikke vil gå godt. Det er ikke
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vores opgave, og jeg appellerer til Deres sans for rimelighed – noget, De normalt altid
udviser – og jeg beder Dem om at være retfærdig også i dette tilfælde.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). -    (PL) Hr. formand! Kun de, der har levet under
et socialistisk styre, kan fuldt ud forstå de nationer, som oplevede manglende personlig
frihed og manglende presse- og mediefrihed eller den vanskelige vej, disse nationer måtte
følge. Jeg forstår dem, der i dag udtrykker deres bekymringer og taler om den manglende
respekt for menneskers rettigheder og de mangesidede problemer, som Ukraine kæmper
med i dag. Men vi må også anerkende de små, men positive, ændringer, bl.a. det nylige
demokratiske valg, hvor vi som repræsentanter for Europa-Parlamentet var observatører.

Jeg opfordrer til følsomhed over for millioner af ukrainske borgeres og hundredevis af
ukrainske unges situation. De regner med EU, med vores hjælp til at opbygge demokrati
og med vores hjælp til at opbygge et civilsamfund. Det er meget let at kritisere, men som
polsk kvinde husker jeg, at vi engang blev hjulpet.

(Formanden afbrød taleren)

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Hr. formand! Også jeg vil gerne føje min stemme
til dem, som har hævdet, at der ikke er nogen grund til sådan en hurtig beslutning, især før
valget, før besøget og, mere vigtigt, før Europa-Parlamentet er til stede i Ukraine. Denne
regering blev valgt her for nylig. Det er en kendsgerning, at der er problemer, men vi må
erkende, at den blev demokratisk valgt, og give den lov til at videreføre sine bestræbelser.
En beslutning vil først give mening efter det kommende valg i Ukraine.

Siiri Oviir ( ALDE).   – (ET) Hr. formand! Jeg havde et spørgsmål til min kollega, fru
Vaidere, men jeg vil gerne tale om det, der ligger mig på sinde. Det er ikke et godt tidspunkt
at vedtage beslutningen om Ukraine nu og ikke i morgen, og den ukrainske befolkning,
der ser på Europa-Parlamentet med taknemmelighed, vil ikke kunne forstå os. Det skyldes,
at det, der står i udkastet i dag, for det første ikke er det bedste med hensyn til tone, det er
ikke det mest præcise, og der er også nogle faktuelle fejl.

Fru Vaidere nævnte her, at formanden for Venedigkommissionen har kritiseret
forfatningsændringen. Jeg har et brev fra ham dateret i dag, hvori han siger, at han er
forbløffet over, at dette punkt kommer frem i vores beslutning, og han siger klart, at han
hverken har gjort det her, der eller andre steder.

Marek Henryk Migalski (ECR). -    (PL) Hr. formand! Jeg synes i modsætning til hr. Vigenin,
at dagens forhandling har været glimrende og meget nyttig. Det er sjældent, at der føres
en så interessant forhandling i Parlamentet, og jeg vil gerne takke alle for den. Fru
Łukacijewskas tale viser, at selv Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige
Demokrater) er splittet i dette spørgsmål, hvilket er en god nyhed. Vi bør takke socialisterne,
og især hr. Swoboda, hr. Severin og hr. Siwiec, fordi de forstår, at beslutninger, som er så
ugunstige for vores ukrainske venner, ikke bør træffes før valget. Kommissær Füle og
fru Harms har også ret i at bringe visse forhold frem, der giver anledning til bekymring, og
som vi også er opmærksomme på.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). -    (CS) Hr. formand! Tag Dem sammen, mine damer og
herrer, og prøv at tænke for en gangs skyld. I en uge er der ikke sket nogen lovændringer
eller ændringer i valgkommissionens sammensætning. Det er interessant, at visse politiske
kræfter, når de føler, at deres allierede i et land uden for EU ikke har vundet, straks udtrykker
deres bekymringer over demokratiets tilstand i det pågældende land. Jeg er enig i, hvad
hr. Kamiński og andre har sagt. Vi har afgjort brug for, at Europa-Parlamentet handler for
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at bidrage til udviklingen af demokrati og forbedring af vilkårene for gensidig udvikling af
relationer. Bestræbelserne på at støtte den ukrainske regerings stabiliserende foranstaltninger
kom tilsyneladende på tværs af nogle af dem, der nyder kaos og lovløshed. Mine kolleger
anser dem formentlig for bedre partnere end den nuværende regering. Jeg anbefaler, at vi
udsætter beslutningsudkastet og vender tilbage til en drøftelse af dette emne, når
delegationen er vendt tilbage fra Kiev.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Hr. formand! Jeg mener, at Ukraine er en af EU's nærmeste
potentielle partnere.

Ukrainerne er med hensyn til civilisation langt tættere på Europa end tyrkere eller albanere.
Den ukrainske befolkning har frit valgt en ændring, fordi de demokratiske orange
magthavere havde kørt landet ud i fattigdom, håbløshed og forfald. Janukovitj var længe
i opposition, og hans holdning til den nuværende opposition afspejler den behandling,
han fik af de orange ledere. Endvidere må vi også erkende, at han formentlig husker den
tidligere periode, da han var offer for den orange liga, og EU bare reagerede ved at smile
velvilligt. Medmindre vi ønsker at miste Ukraine som fremtidigt medlem, må vi være
tålmodige og koncentrere os om økonomisk samarbejde. Lad os opbygge et klima med
gensidig tillid. Vi skal forklare regeringen, at oppositionen har sin legitime plads i et
demokratisk samfund, og oppositionen, at medmindre den får tilstrækkelig støtte fra
befolkningen, har den ingen ret til at konkurrere om magten.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Hr. formand! Da man henvendte sig direkte til mig, vil jeg
faktisk gerne svare i et minut under catch-the-eye-proceduren. Er det i orden?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Med grundlæggelsen af Energifællesskabet i
2006 blev der etableret et integreret europæisk energimarked for gas og elektricitet, og
den planlagte inddragelse af Ukraine har til formål at sikre energiforsyningen til Østeuropa.
Det er en god ting, da der bestemt har været nogle alvorlige problemer i de seneste år, og
især uoverensstemmelserne på gasområdet mellem Rusland og Ukraine havde en alvorlig
indvirkning på EU-medlemsstaternes gasforsyninger. Efterfølgende var det naturligvis
klart, at Rusland indstillede gasforsyningerne under prisdrøftelserne, og alene mit hjemland,
Østrig, oplevede et fald på 33 % i gasforsyningerne fra Rusland, mens Frankrig, Ungarn
og Italien også registrerede fald på 20-40 %. Det kræver, at Kommissionen – som
koordinator for Energifællesskabet – tager fat i Ukraine og minder det om dets forpligtelser,
når det handler om Europas forsyningssikkerhed. Vi kan simpelthen ikke tillade, at vores
medlemsstaters energiforsyning bliver en brik i priskrigen mellem Rusland og Ukraine.
Lad os så få gode drøftelser, men jeg beder om, at vi også tager fløjlshandskerne af og sikrer
vores medlemsstaters energiforsyninger.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Hr. formand! Europa-Parlamentet har altid støttet
Ukraine på landets vej mod demokrati på grundlag af retsstatsprincipperne og fælles værdier
om europæisk integration.

Valg fungerer som et barometer i ethvert demokrati. Det giver os mulighed for at vurdere
kvaliteten af den demokratiske proces, institutionernes stabilitet, de politiske partiers
modenhed og civilsamfundets synspunkter. Jeg ser positivt på de ukrainske myndigheders
beslutning om at invitere observatører til valget den 31. oktober.

Jeg har tillid til, at deres mission vil skabe større tillid til valgprocessen, og deres
observationer vil bidrage til at bekræfte gennemsigtigheden og upartiskheden i de ukrainske
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institutioners arbejde. Bortset fra valget skal forfatningen, som den højeste lov i Ukraine,
garantere myndighedernes balance og deres gensidige kontrol.

Ukraine kan regne med, at dets europæiske partner konsekvent støtter dets bestræbelser
på at opnå reform og stabilitet. EU's opinion og civilsamfund tilfører en ekstra dynamik
og garanti for succes i den sidste ende.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Hr. formand! Sidste uge aflagde den ukrainske
præsident, Viktor Janukovitj, officielt besøg i mit land, Litauen, og bekræftede endnu en
gang, at Ukraines mål er at blive medlem af EU. Det vil uden tvivl vare adskillige år, og der
skal gøres en masse hjemmearbejde, og der skal gennemføres mange reformer på forskellige
områder såsom sikring af menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption, nedbringelse
af fattigdom og styrkelse af demokratiet. Imidlertid er jeg enig med mine kolleger, der talte
her i Europa-Parlamentet. Vi skal ikke omgående fordømme Ukraine som land, og vi bør
ikke stoppe det i at blive en ligeværdig partner, og derfor gentager jeg, at vi i
Europa-Parlamentet virkelig skal samarbejde som ligeværdige partnere og hjælpe Ukraine
med at bevæge sig i retning af EU.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Hr. formand! Ukraine er en stor og vigtig partner for EU og et
land, som utvivlsomt har en europæisk fremtid. Den værste tjeneste, jeg tror, vi kan gøre
Ukraine, et land med en kompliceret intern struktur og en vanskelig historie, ville være at
tale om det, som om det var genstand for vores ideologiske byttehandel på tværs af partier.

Af den grund skal hvert dokument, vi vedtager, være gennemtænkt og afbalanceret.
Gårsdagens opposition er morgendagens regering, og det kan ske i ethvert land, der afholder
demokratiske valg. Så er det let at forstå, at oppositionen er utilfreds, fordi den har mistet
magt. Den vil imidlertid få sin chance, når tiden er inde, og hvis vælgerne vil det. Jeg synes,
det er forkert, at vi kun bygger på den ene sides argumenter, og frem for alt vil jeg gerne
sige, at jeg har tillid til …

(Formanden afbrød taleren)

Charles Tannock, (ECR)  . – (EN) Hr. formand! Ukraine er vores største demokratiske
associerede partner i Europa, og også jeg håber, at det en dag bliver medlem af EU. Som
mange talere har jeg en vis tvivl om, hvorvidt en Europa-Parlamentsbeslutning er
hensigtsmæssig kort før deres lokalvalg, og min gruppe, ECR-Gruppen, har fremsat en
række ændringsforslag for at gøre beslutningen mere afbalanceret med færre gentagelser.

Janukovitj vandt præsidentvalget demokratisk, om end med en lille margin. Der er bestemt
nogle bekymrende autoritære tendenser i Kiev, fra forsøg på at genetablere censur ("temniki")
over for pressefriheden til brug af efterretningstjenesten FBU, der ledes af en oligark, til
politiske formål. Vesten overvåger dog situationen nøje. Præsident Janukovitj er nu under
pres. Arven fra den orange revolution er stadig stærk, og det ukrainske civilsamfund, der
kom ud af den, er meget robust.

Alle ved, at jeg har tætte forbindelser til oppositionens ledende skikkelser, men jeg synes
også, vi skal undgå for megen indblanding i Ukraines interne politiske anliggender, som
meget vel kan give bagslag i forhold til Parlamentet, og vi bør give …

(Formanden afbrød taleren)

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) Hr. formand! Nøjagtig de samme argumenter
blev fremsat før præsidentvalget, da vi her i Parlamentet spekulerede på, hvilken beslutning
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vi skulle vedtage, og hvad vores holdning skulle være til det, der foregik i Ukraine forud
for præsidentvalget. Vi besluttede, at vi skulle udsende en beslutning efter valget, og det
gjorde vi. Vi opfordrede regeringen og oppositionen til at overholde menneskerettigheder,
ytringsfrihed og foreningsfrihed.

Der er gået flere måneder siden beslutningen, og vi kan allerede se, at nogle af dens
bestemmelser ikke er blevet overholdt. Jeg forstår derfor bekymringen for, at lokalvalg,
som er afgørende, når man skaber og styrker et demokrati, kan indebære, at visse rettigheder
overtrædes. Også derfor er jeg en af forfatterne til beslutningen.

(Formanden afbrød taleren)

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Tak for denne lejlighed til at
svare på det, der har været en virkelig interessant forhandling. Jeg vil i mit svar fokusere
på tre punkter.

Lad mig først svare på et konkret spørgsmål fra hr. Belder om investerings- og
forretningsklimaet. Der er behov for at gøre mere i Ukraine på dette område. Det er
indlysende, og jeg har rejst spørgsmålet flere gange både i Associeringsrådet og på forskellige
møder. Sidste gang, jeg havde lejlighed til at rejse dette spørgsmål, var over for
premierminister Azarov så sent som i sidste uge. Der er en række spørgsmål såsom loven
om udbud og muligheden for at trække denne lov tilbage gennem forskellige
ændringsforslag, som nu bliver forhandlet i det ukrainske parlament.

Der er behov for at gøre mere for så vidt angår retsstaten, og naturligvis har vi med stor
interesse fulgt Mittal-sagen i de seneste dage. Der skal gøres mere for at opfylde de tilsagn
og løfter, der er fremsat om at gøre noget ved momsspørgsmålet, som også er et
irritationsmoment for vores virksomheder. Gennem vores kontakter med de ukrainske
myndigheder og gennem regelmæssige kontakter med forretningsfolk ønsker vi at beskytte
europæiske investorers og europæiske forretningsfolks interesser.

Mit andet punkt er, at det ikke er en let proces, vi er i gang med, i Ukraine. Det er en proces,
hvor proklamationer om den europæiske fremtid undertiden kan være nyttige, men ikke
fører til noget. Det, der fører til noget, er at opbygge mere EU i Ukraine.

De har brug for vores bistand. De har også brug for, at vi foretager et realitetstjek en gang
imellem. Det er det, de forventer af os.

Det, vi ikke har brug for, er at blive presset ud i en falsk debat om, hvad der er vigtigst,
stabilitet eller tilslutning til og forpligtelse på værdier, og det fører mig til mit tredje punkt.

Hvem er jeg, at jeg skal kommentere beslutningsudkastet for Parlamentet, men jeg tror, at
alene det, at denne forhandling har fundet sted, allerede sender et værdifuldt signal. Jeg
tror, at det forhold, at Parlamentets repræsentanter snart tager til Ukraine og overbringer
de fleste af disse budskaber, i sig selv er et meget værdifuldt budskab. Jeg tror, at et andet
meget værdifuldt budskab om, hvad vi skal forvente af ukrainerne, er, at de kommende
lokalvalg den 31. oktober atter vil bekræfte deres lands demokratiske holdning.

Jeg vil standse her, hvis jeg må.

Formanden.   – Hr. Gahler har ordet i henhold til artikel 151, stk. 1, på grund af personlige
bemærkninger.

De bedes venligst fatte Dem i korthed og svare på de personlige bemærkninger.
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Michael Gahler (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg ønskede at svare detaljeret på det,
hr. Swoboda sagde. Han fremsatte en bemærkning, der ikke var helt korrekt. Det er rigtigt,
at vi i vores beslutning fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater)
ikke citerede Venedigkommissionen korrekt. Jeg har talt med hr. Markert, og han fortalte
mig, hvad han rent faktisk havde sagt. Derfor indeholder den fælles beslutning ikke længere
citatet. De kan derfor se, at det ikke længere er et emne i forhandlingen.

De talte om retsstaten i almindelighed. Jeg ville imidlertid gerne have hørt Dem, som
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, sige noget
klart og tydeligt om de ting, som efterretningstjenesten gør der. Når partierne dér ikke får
lov til at deltage i valget, er det noget, man også kan kritisere før et valg, da valgresultaterne
under sådanne omstændigheder naturligvis ikke kan opfylde demokratiske og europæiske
standarder.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Hr. formand! Det her skal ikke være en dialog. Imidlertid
bør hr. Gahler i det mindste gøres opmærksom på, at jeg sandelig gjorde det helt klart i en
pressemeddelelse, som også var på vegne af min gruppe, at efterretningstjenesterne skal
overvåges. Jeg tog det også op i mine forhandlinger med premierminister Azarov. Vi har
en klar holdning til denne sag.

Jeg vil gerne endnu en gang bede Dem om at overveje til i morgen, om det virkelig ikke
ville være mere fornuftigt, at vi vedtog en beslutning sammen, som et bredt fællesskab, i
stedet for at vedtage én med et snævert flertal, hvilket ville være tilfældet nu. Sov på det.
Det ville være fornuftigt.

Formanden.   – Som afslutning på forhandlingen har jeg modtaget seks
beslutningsforslag (1)  fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110,
stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen, torsdag den 21. oktober 2010, kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig.  –  (LT) Ukraine har altid spillet en særlig rolle i
EU's østpartnerskab. Landets størrelse, beliggenhed og historiske omskiftelser gør det til
en vigtig bro mellem Øst og Vest. Det kan næppe overraske, at Europa nu som før følger
de politiske begivenheder i Ukraine nøje. Dog er det aktuelle billede ikke uden tvetydighed.
Vi må erkende, at den nye regering blev valgt ved et frit og demokratisk valg, og den bidrog
til at trække Ukraine ud af det økonomiske og politiske kaos, der herskede for et halvt år
siden. På den anden side kan vi ikke se bort fra tendenserne på mediefrihedsområdet, der
giver anledning til bekymring. Jeg er imidlertid enig med mine kolleger, der erklærede, at
dagens beslutning kommer på et dårligt tidspunkt. Jeg synes, vi skal udsætte den, og efter
Europa-Parlamentets delegations besøg, der er planlagt til næste uge, efter det kommende
rådsvalg og topmødet mellem EU og Ukraine skulle vi kunne fremsætte en mere afbalanceret
og objektiv parlamentsholdning. Når alt kommer til alt, kan Ukraine være et godt eksempel
for andre lande i Fællesskabet af Uafhængige Stater på, hvordan man tilnærmer sig EU,
samtidig med at man udvikler gode relationer med Rusland.

(1) Se protokollen.
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Indrek Tarand (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg sætter pris på forhandlingen om Ukraine,
hvor meningerne udtrykkes klart. Min konklusion er, at det ukrainske demokrati har brug
for bistand, men ikke i form af dette dokument. Det ville være vigtigere at skabe betingelser
for udvikling. En af betingelserne er at lette spændingen i regionen. Og det er derfor, jeg
mener, at den franske plan om at sælge Mistral-krigsskibe til Rusland skal stoppes!

(Mødet udsat kl. 17.55 og genoptaget kl. 18.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

12. Spørgetid (Spørgsmål til Rådet)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er Spørgetid (B7-0552/2010).

Vi behandler en række spørgsmål til Rådet.

Spørgsmål 1 fra Marian Harkin (H-0454/10)

Om: FN's konvention om handicappedes rettigheder

Det belgiske formandskab har understreget, at det er fast besluttet på at gøre fremskridt i
bekæmpelsen af forskelsbehandling og at fremme ligestilling. Hvilke konkrete
foranstaltninger agter formandskabet i givet fald at træffe i denne forbindelse for at fremme
ratificeringen af FN's konvention om handicappedes rettigheder i alle 27 EU-medlemsstater?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Den 7. juni 2010 vedtog Rådet Resolution
vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes
regeringer, forsamlet i Rådet, om en ny EU-ramme på handicapområdet. I denne resolution
opfordres medlemsstaterne og Kommissionen til inden for rammerne af deres respektive
beføjelser at fremme ratificeringen og anvendelsen af FN's konvention om rettigheder for
personer med handicap, der blev indgået af EU den 26. november 2009. Indtil nu er
konventionen blevet ratificeret af 13 EU-medlemsstater.

I Rådet forventer vi derfor helt klart, at de medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret
denne konvention, gør det. Især bestemmes det i artikel 3 og 4 i Rådets afgørelse
2010/48/EF, at der skal fastlægges en adfærdskodeks mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, inden deponeringen af instrumentet for formel bekræftelse på Fællesskabets
vegne kan finde sted med henblik på at fastlægge de nærmere bestemmelser om
kontaktpunktets funktion, der pålægges Kommissionen. Arbejdet med adfærdskodeksen
er nu i sin afsluttende fase og ventes færdiggjort inden årets udgang.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Jeg vil gerne takke Rådet for dets svar. Jeg er særlig glad
for at høre Dem sige, at det kan være afsluttet før udgangen af i år. Jeg synes, De sagde 13
– mit tal er, at 16 medlemsstater har ratificeret.

Kan Rådet oplyse, hvilken virkning det vil have, at EU selv ratificerer denne konvention?

De nævnte forskellige artikler, og der er naturligvis en række artikler i konventionen, som
omhandler spørgsmålet om tilpasninger i rimeligt omfang for personer med handicap og
retten til at leve et selvstændigt liv. Hvad tror De, virkningen heraf vil blive?

Mit spørgsmål går især på, hvordan det vil påvirke de lande, der ikke allerede har ratificeret
konventionen, at EU selv ratificerer den?
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Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Jeg vil gerne vende tilbage til et punkt, som
blev nævnt. 13 medlemsstater har nemlig ratificeret konventionen. Jeg vil remse dem op,
så De kan revse det ene eller det andet. Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark,
Tyskland, Ungarn, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige
og Frankrig har ratificeret denne konvention.

Hvad er den aktuelle situation? Vi afventer en aftale om adfærdskodeksen mellem
medlemsstaterne og Kommissionen, før instrumentet for formel bekræftelse kan fastlægges.
Det vil afslutte EU's ratificering af FN's konvention om rettigheder for personer med
handicap.

Hvad vil de næste skridt formentlig være? Når konventionen er blevet fuldt ratificeret, kan
Rådet komme tilbage til spørgsmålet om en mulig "værktøjskasse" for aktivt at fremme
rettighederne for personer med handicap – en idé, som flere medlemsstater i øvrigt har
fremsat.

Arbejdet med dette projekt kunne gå hånd i hånd med Kommissionens forberedelse af en
EU-strategi for personer med handicap for 2010-2020, og som navnet antyder, vil denne
strategi indeholde en handlingsplan for de næste 10 år med det formål at sikre, at
handicappede fuldt ud kan udøve deres rettigheder og frihedsrettigheder.

Janusz Władysław Zemke (S&D). -    (PL) Jeg vil gerne stille ministeren et spørgsmål,
som jeg finder ret vigtigt. Situationen lader en del tilbage at ønske. 13 ud af de 27
medlemsstater har ratificeret konventionen, men 14 medlemsstater, eller med andre ord
flertallet, har ikke. Hvorfor har kun halvdelen af EU-medlemsstaterne ratificeret en
konvention, der er så vigtig for personer med handicap?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Tak for Deres svar. Det ville faktisk være vældig
interessant at vide, hvorfor medlemsstaterne er så længe om at ratificere FN's konvention
om rettigheder for personer med handicap. Er de bange for at tage ansvar for at skabe lige
muligheder for personer med handicap? Hvis det ikke er for vanskeligt, vil jeg endnu en
gang gerne spørge ministeren, om det er gået bare en lille smule fremad med at udarbejde
direktivet mod forskelsbehandling, og om hvordan forhandlinger, drøftelser og
konsultationer med medlemsstaterne om at fremskynde direktivet mod forskelsbehandling
skrider fremad, fordi det er meget vigtigt for personer med handicap.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Der sker en samordnet indsats i medlemsstaterne,
men jeg må alligevel sige, at man godt kan være skuffet, endog skeptisk, over den hastighed,
hvormed en række medlemsstater ratificerer. Her skal jeg for tredje gang gentage, at det
faktisk er rigtigt, at kun 13 medlemsstater har ratificeret.

Jeg tror ikke, der er nogen særlig grund til det. Det er bare sådan, at medlemsstaterne
ratificerer i overensstemmelse med en proces, der undertiden er forskellig fra den ene
medlemsstat til den anden. Jeg gemmer mig ikke bag dette argument, men jeg må også
sige, at national suverænitet i denne sag, som i andre, stadig er en faktor for den måde,
hvorpå medlemsstaterne gennemfører ratificeringsprocessen.

Man kan naturligvis hævde, at det kunne gå hurtigere, at alle medlemsstater kunne
samarbejde meget mere fra starten. Det er ikke desto mindre en kendsgerning, at national
suverænitet spiller en rolle i en række spørgsmål.
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Formanden.    – Spørgsmål 2 fra Gay Mitchell (H-0456/10)

Om: Behandling af epilepsi

I august 2010 deltog jeg i den europæiske konference om epilepsi og samfund i Porto,
hvor den globale kampagne mod epilepsi forelagde sin rapport med titlen ”Epilepsy in the
World Health Organisation European Region". Ifølge rapporten findes der ikke programmer
for kirurgisk behandling af epilepsi i 58 % af de europæiske lande, selv om 6 mio. europæere
lider af denne sygdom, som koster 20 mia. euro om året.

Er det ikke på tide, at EU’s medlemsstater vedtager en fælles og konsekvent strategi i
forbindelse med behandlingen af denne sygdom?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Mine damer og herrer! Jeg vil gerne
indledningsvis takke medlemmet, som fremsatte dette spørgsmål, for hans interesse for
denne sag, også selv om han ikke er til sted. Det er rigtigt, at neurodegenerative sygdomme,
neurologiske udviklingsforstyrrelser og ikkepsykiske hjernesygdomme, bl.a. epilepsi, er
en stor bekymring for mange af vores medborgere.

I overensstemmelse med artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
skal EU fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne om folkesundhed og
sygdomsforebyggelse. Der anlægges derfor en horisontal tilgang på EU-niveau med fokus
på bekæmpelse af stigmatisering af og forskelsbehandling mod mennesker med
neurodegenerative sygdomme, neurologiske udviklingsforstyrrelser og ikkepsykiske
hjernesygdomme.

Derfor opfordrede Rådet i sine konklusioner fra juni 2003 om bekæmpelse af stigmatisering
og forskelsbehandling i forbindelse med psykiske sygdomme medlemsstaterne til i særlig
grad at fokusere på den virkning, som problemer i forbindelse med stigmatisering og
forskelsbehandling på grund af psykiske sygdomme har i alle aldersgrupper, og sikre, at
disse problemer erkendes, idet der i den forbindelse lægges særlig vægt på at begrænse
risikoen for social udstødelse.

I sine konklusioner af 3. juni 2005 vedrørende en fællesskabsindsats for mental sundhed
opfordrede Rådet medlemsstaterne til at gennemføre den erklæring og handlingsplan, som
blev vedtaget af WHO's europæiske ministerkonference om mental sundhed, der blev
afholdt i Helsinki i januar 2005.

Endelig er Rådet særdeles engageret i at bekæmpe en anden sygdom, der er en del af gruppen
af neurodegenerative sygdomme, neurologiske udviklingsforstyrrelser og ikkepsykiske
hjernesygdomme, nemlig Alzheimers sygdom. Jeg bør i denne forbindelse nævne
konklusionerne af 16. december 2008 vedrørende folkesundhedsstrategier til bekæmpelse
af aldersrelaterede neurodegenerative sygdomme, og navnlig Alzheimers, og konklusionerne
af 3. december 2009 om fælles programlægning af forskningsindsatsen i Europa, som især
dækker iværksættelsen af et initiativ vedrørende fælles programlægning, der vedrører
bekæmpelsen af neurodegenerative sygdomme, navnlig Alzheimers sygdom.

Mairead McGuinness,    forslagsstiller. – (EN) Tak for Rådets svar. Jeg vil give Deres
påskønnelse videre til min kollega, Gay Mitchell.

Kunne De sige noget om virkeligheden i de forskellige medlemsstater, som må bekymre
Rådet? Det er en kendsgerning, at den behandling, man får mod epilepsi, afhænger af, hvor
man bor, og manglen på neurologer er et enormt problem i nogle medlemsstater.
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Kunne De også sige noget om virkningerne heraf for den pakke af grænseoverskridende
sundhedsydelser, der drøftes i øjeblikket? Hvis epilepsi ikke behandles, lider folk mere, end
når der er passende behandling. Det er beklageligt, at der i forskellige medlemsstater findes
forskellige behandlingsniveauer for mennesker med epilepsi.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Jeg tror, at Deres iagttagelse af kvaliteten af
lægehjælpen i de forskellige medlemsstater er ganske rigtig. Vi er stadig meget langt fra en
harmonisering af kvaliteten i forvaltningen af sundhedsområdet som helhed.

Det skyldes også – og det bør understreges – at EU's beføjelser på sundhedsområdet, stadig
er ret begrænsede sammenlignet med de nationale beføjelser. Endvidere gør De ret i at
nævne den grænseoverskridende pakke, fordi det er noget, der kan forbedre en række
kvalitetsaspekter i forbindelse med sundhedsydelser.

Behøver jeg minde om, at Rådet under det belgiske formandskab stadig forhandler og
fortsat vil gøre det til den bitre ende med det formål at få så meget støtte som muligt for
at nå til enighed om denne pakke af grænseoverskridende sundhedsydelser ved
andenbehandlingen. Det er en vanskelig opgave, og tidsfristen er stram, men vi har
ambitioner om at nå det før udgangen af december.

Formanden.    – Spørgsmål 3 fra Seán Kelly (H-0457/10)

Om: Samordning af EU's standpunkt i Cancun

Hvilke konkrete foranstaltninger træffer Rådet forud for De Forenede Nationers
klimakonference i 2010 i Cancun for at samordne EU’s standpunkt under forhandlingerne,
idet der lægges vægt på, at hele EU taler med én stemme?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Mine damer og herrer! På sit møde den
14. oktober vedtog Rådet konklusioner om EU's standpunkt med henblik på
klimakonferencen i Cancún, hvor de globale rammer for klimabeskyttelse skal gennemgås.

På grundlag af denne tekst vil Det Europæiske Råd, der finder sted i næste uge den
18.-19. oktober, fastlægge EU's standpunkt med henblik på FN's 16. konference mellem
parterne i konventionen om klimaændringer. Dette EU-standpunkt omfatter alle de vigtige
aspekter af denne konference, det forventede resultat, betingelserne for videreførelse af
Kyotoprotokollen ud over 2012, de fremskridt, der skal gøres på de forskellige områder,
der blev skitseret i Bali-køreplanen – afdæmpning, tilpasning, skovteknologiaspekter og
finansiering.

Hvad angår alle disse aspekter, har Rådet bestræbt sig på at præsentere et standpunkt, der
er klart og let at formidle. Det påhviler nu alle EU-spillere at bruge dette standpunkt til at
udsende et klart og utvetydigt budskab til vores internationale partnere.

Som Rådet netop har fremhævet, håber EU, at mødet i Cancún vil resultere i vedtagelsen
af en række afbalancerede beslutninger, som kan bidrage til at indføre en international
politik om klimabeskyttelse efter 2012. Endvidere kommer der flere bilaterale møder og
kontakter før Cancún, og der vil vi få lejlighed til at forklare vores standpunkt for vores
partnere.

Under selve konferencen bliver dette standpunkt tydeliggjort, om nødvendigt på
regelmæssige koordinationsmøder, der afholdes af EU. Naturligvis satser vi på, at alle
institutioner hjælper med til at gøre vores standpunkt klart ved om muligt at overbringe
det samme budskab i alle vores eksterne repræsentationer.
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Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. rådsformand! Jeg sætter pris på Deres svar, og jeg synes, det
er meget vigtigt, at vi får et positivt resultat i Cancún i modsætning til det, der desværre
skete i København.

Jeg vil blot stille et supplerende spørgsmål. Ud fra de kontakter jeg går ud fra, at De har
med andre lande i verden efter København, hvor meget tror De så på, at vi bliver enige om
bindende mål? I sidste ende er de nødt til at være bindende. Alt andet vil være utilstrækkeligt
i denne ulykkelige situation.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Jeg må sige det helt klart, at ja, det bliver
vanskeligt at gøre fremskridt i Cancún.

Der er tre årsager til denne relative pessimisme. For det første har den økonomiske krise,
der tydeligvis rammer EU og mange andre lande uden for EU, ført til, at goodwill og
investeringsløfter på dette område bliver nedjusteret. For det andet nægter de nye vækstlande
at acceptere bindende tilsagn. Og for det tredje er der USA's manglende evne til at vedtage
en klar lovgivning på området.

EU har fastholdt de samme standpunkter, vi havde i København, og jeg tror, vi bør udvise
forsigtighed med, hvordan vi i øjeblikket forpligter os, så vi ikke banaliserer de standpunkter
og retningslinjer, som vi kan vedtage i Cancún om en måneds tid.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO)Hr. minister! Jeg vil gerne spørge, om De overvejer
at knytte mål for klimaændringer og nedbringelse af forurening sammen med
årtusindmålene, for vi må indrømme, at der er udviklingslande, som mener, det er for dyrt
for dem at gå ind i en emissionsreduktionsproces, selv om det kan medføre jobskabelse
og dermed en bæredygtig økonomi. Jeg spørger derfor, om De har til hensigt at knytte
årtusindudviklingsmål sammen med klimaændringer.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) I København kæmpede selv samarbejdsvillige lande som
Indonesien og Brasilien i sidste ende sammen med G77-staterne og sluttede sig således
sammen for at danne en blok imod de såkaldt rige stater i nord. Klimadebatten blev en
debat om retfærdighed, og selv på den forberedende konference gjorde de nye
vækstøkonomier det klart, at de ikke havde til hensigt at give indrømmelser i Cancún

Mit spørgsmål til Dem lyder derfor som følger: Hvordan kan det undgås, at der dannes
sådanne blokke, og hvordan kan det undgås, at man skifter emne på den måde? Burde EU
ikke påtage sig en vigtig rolle som mægler her?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Som svar på disse to spørgsmål – jeg kan ikke
være mere enig med Dem. EU bør ændre strategi i forhold til København.

EU bør forklare sit standpunkt langt mere, EU bør tale langt mere med grupper af lande,
der har væsentligt anderledes holdninger end os, og ja – De har ret – forbindelsen mellem
klimaændringer og årtusindudviklingsmålene er helt oplagt.

Vi kan naturligvis ikke forvente, og slet ikke i de kommende år, i de næste par år, den samme
indsats fra dem, der skal reducere et sværindustrielt grundlag, som vi har i EU og
udviklingslandene. Det er tilsyneladende ikke nok, men det er også derfor, EU bidrager så
meget til princippet om "hurtig start", som er finansiering med det formål at hjælpe
udviklingslandene. Denne ordning er helt klart rettet mod lande, der ikke har råd til denne
reduktion.
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Jeg synes, at det danner et hele. Dialog og tilstrækkelige ressourcer burde gøre det muligt
for udviklingslandene at tænke dybere over deres egne reduktionsmål, især for
drivhusgasemissioner.

Formanden.    – Spørgsmål 4 fra Georgios Papanikolaou (H-0460/10)

Om: Formandskabets program – tidligt skolefrafald

I det kapitel i det belgiske formandskabs program, der handler om uddannelse, praktik,
ungdom, idræt, kultur og audiovisuel politik, oplyses det, at der vil blive lagt særlig vægt
på de problemer, der fører til manglende gennemførelse af skoleuddannelse, og på
betydningen af uddannelse og erhvervsuddannelse for den sociale integration.

Hvilke specifikke initiativer har det hidtil iværksat for at opfylde disse forpligtelser, og
hvilken tidsplan agter det at følge indtil årets udgang?

Har Rådet oplysninger, der viser, at det økonomiske klima forværrer problemet med
skolefrafald i de medlemsstater, der er berørt heraf?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer!
Formandskabet er i sin fortsættelse af det arbejde, der blev påbegyndt af tidligere
formandskaber om større EU-samarbejde på skoleuddannelsesområdet, særlig opmærksom
på spørgsmålet om centrale kompetencer og skolefrafald.

Hermed følger det op på konklusionerne af Det Europæiske Råd i marts 2010, hvor der
blev sat fokus på behovet for at nedbringe skolefrafaldet i Europa, og hvor der også blev
fastsat et kollektivt mål om at bringe det ned under 10 % inden 2020.

Formandskabet har iværksat flere initiativer med det formål med udgangspunkt i det
ministerseminar, det afholdt lige efter sin embedsperiodes start i juli. Både dette seminar
og mødet mellem generaldirektørerne for obligatorisk skolegang, der tilfældigvis fandt
sted dagen før, fokuserede på de vanskeligheder, elever har med at erhverve grundlæggende
færdigheder, dvs. deres modersmål, naturfag og matematik samt på medlemsstaternes
erfaringer og de politiske retningslinjer, der skal udvikles for at forebygge skolefrafald.

Som opfølgning på disse møder har formandskabet draget konklusioner om betydningen
af at højne niveauet for de centrale færdigheder i forbindelse med EU-samarbejdet på
skoleuddannelsesområdet. Eftersom Rådet i øjeblikket drøfter disse konklusioner planlægger
formandskabet at sætte dem på Rådets dagsorden i november.

Mere generelt afventer Rådet et forslag til henstilling, som Kommissionen skal fremsætte
om kort tid, vedrørende spørgsmålet om skolefrafald på EU-niveau. Samtidig vil
bestræbelserne fortsætte eller vil blive trappet op på nationalt niveau med henblik på
gradvis at reducere skolefrafaldet inden 2020 i overensstemmelse med de mål, Det
Europæiske Råd har fastsat.

Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje, at det belgiske formandskab i forbindelse med det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse afholdt konferencen den
28. september med titlen "Breaking the cycle of disadvantage – Social inclusion in and
through education". Resultatet af denne konference vil danne udgangspunkt for en debat,
der finder sted i Rådet (uddannelse) den 19. november.

Georgios Papanikolaou (PPE). -    (EL) Hr. minister! Tak for Deres svar. Som opfølgning
på det, De sagde, vil jeg gerne tilføje følgende spørgsmål: Hvor går alle de børn, der forlader
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skolen, hen? Bliver de marginaliseret, socialt udstødt eller starter de i et teknisk erhverv,
som er et godt skridt, der kan give dem en anstændig levestandard?

Har Rådet nogen data, eller har det i det mindste bedt om, eller har det planer om at bede
Kommissionen om at kortlægge de sociale korridorer, således at vi kan se, hvad der herefter
sker i disse børns liv, og hvordan vi kan sikre, at vores politikker får bedre resultater?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Mine damer og herrer! Initiativet er fortræffeligt,
og endvidere viser kontakter mellem ministre og dem, der arbejder på uddannelsesområdet,
hvor meget situationerne varierer fra ét EU-land til et andet, fordi nogle lande har
programmer, der kan være meget specifikke og meget selektive for at sikre, at de, der
dropper ud af skolen, ikke bliver marginaliseret. Denne kortlægningsproces er derfor
særdeles vigtig. Det vil tage tid, fordi det ikke er let at vurdere situationen i 27 medlemsstater.

Jeg synes, at arbejdet vedrørende skolefrafald har fået en god start under det belgiske
formandskab, og at efterfølgende formandskaber, især det ungarske, bestemt vil kunne
iværksætte et udkast til henstilling, ikke blot for at nedbringe frafaldsprocenten, men også
for at drage konklusioner af denne kortlægning i de 27 medlemsstater af, hvad der sker
med de elever, der dropper ud af skolen, især når de bliver marginaliseret, og når de ikke
bliver samlet op i et mere erhvervsrettet uddannelsessystem, således som De understreger.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Hr. minister! Tak til ministeren for de bestræbelser,
De har gjort som formandsland for at bekæmpe fattigdom. Er De ikke enig i, at fattigdom
også er en af årsagerne til, at ikke alle unge afslutter overskolen og tvinges til at gå ud af
skolen? I dag godkender Europa-Parlamentet en meget vigtig beslutning om styrkelse af
mindsteindkomsten i hele EU. Kunne det efter Deres mening, som formandsland, også
være en af foranstaltningerne til at opmuntre unge til at få en ungdomsuddannelse i stedet
for at droppe ud af skolen?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Desværre er skolefrafaldsprocenten i Europa 19 %,
mens den er 40 % i lande som Portugal. Den økonomiske krise og faldende budget- og
befolkningsressourcer har i nogle lande resulteret i lukning af mange skoler, især i
landdistrikterne. Når vi taler om uddannelse, taler vi om Europas fremtid. Jeg vil derfor
bede ministeren om her i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
at fastsætte obligatoriske mål i Rådet, og måske endog i Det Europæiske Råd, for
nedbringelse af skolefrafaldsprocenten.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Jeg vil gerne sige, at jeg er enig med de to
medlemmer i, at skolefrafald hænger sammen med fattigdom og social udstødelse. Det
står klart for mig, at et antal børn – afhængig af deres familiemæssige status og deres
forældres finansielle status – er dårligt stillede med hensyn til skolegang, og at den
økonomiske krise naturligvis har gjort dette fænomen meget værre.

Når det er sagt, har både Rådet og Kommissionen inddraget dette, siden vi sammen som
bekendt vedtog denne 2020-strategi, der samtidig kombinerer økonomisk udvikling,
forskning i udvikling, undervisningskvalitet og også bekæmpelse af fattigdom. Alle disse
elementer danner en helhed, som i hvert fald efter min mening gør os i stand til at udvikle
et sammenhængende svar.

Jeg ønsker kort at vende tilbage til centrale færdigheder, fordi det er et vigtigt spørgsmål.
De konklusioner, det belgiske formandskab vil fremlægge til vedtagelse på Rådets møde i
november, vil fokusere på en række mål. Jeg skal nævne dem hurtigt: gennemførelse af
nationale strategier for forbedring af elevernes resultater i læsning, matematik og naturfag.
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Et andet mål er at analysere de aktuelle nationale strategiers effektivitet med henblik på at
få en informationskilde, der kan bruges i beslutningsprocessen, som vi sagde tidligere.
Imidlertid er målet også at iværksætte pilotprojekter, som gennemføres på frivillig basis
mellem medlemsstaterne og med det formål at forbedre unge europæeres grundlæggende
færdigheder og – hvorfor ikke? – at sikre mere effektiv udnyttelse af de relevante
instrumenter, vi har til rådighed såsom dem, der indgår i den åbne koordinationsmetode,
programmet for uddannelse og livslang læring og det syvende rammeprogram for forskning
og teknologisk udvikling.

Det er en række mål, som vi vil forfølge under det belgiske formandskab, og som helt
bestemt vil blive taget op af efterfølgende formandskaber, især af det ungarske formandskab.

Formanden.    – Spørgsmål 5 fra Jim Higgins (H-0465/10)

Om: EU's mål med total afskaffelse af landminer

Hvilke skridt agter Rådet at træffe for at imødegå de ødelæggende følger af landminer? En
række lande fortsætter med at anvende personelminer (APL), og visse lande formodes også
at fortsætte fremstillingen af landminer. I omkring 65 lande er miner og ueksploderet
ammunition (UXO) til en vis grad stadig et problem. Ifølge globale skøn varierer antallet
af nye ofre for landminer hvert år mellem 15 000-20 000, hvoraf mange er civile borgere,
herunder børn.

EU har meget klart givet udtryk for sit ønske om at afskaffe landminer og disses anvendelse
og oplagring, men indtil nu er der ikke blevet forelagt endsige gennemført en ambitiøs
handlingsplan med tidsfrister.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) EU har i årevis arbejdet hen imod en total
afskaffelse af personelminer for således at hjælpe med til at løse de enorme humanitære
og udviklingsmæssige problemer, de forårsager. Tilbage i maj 1995 vedtog EU gennem
Rådets afgørelse 95/170/FUSP sin allerførste fælles aktion for at bidrage til at bekæmpe
anvendelsen og udbredelsen af personellandminer i hele verden.

EU var derfor de første i det internationale samfund til at handle, i november 1997, efter
vedtagelsen af Ottawakonventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og
overførsel af personelminer samt om deres destruktion. Den 18. november vedtog Rådet
en ny fælles aktion med henblik på at fortsætte EU's politiske indsats for total afskaffelse
af personellandminer og, mere specifikt, at indføre et fælles moratorium for eksport og
produktion af personellandminer og fremme et flerdimensionelt bidrag inden for EU til
minerydningsindsatsen og andre aktiviteter i den forbindelse.

Siden da har EU til stadighed fremmet dette engagement, som siden 2003 har været baseret
på EU's sikkerhedsstrategi. I juni 2008 blev der vedtaget en ny fælles aktion for at støtte
den universelle vedtagelse af Ottawakonventionen. Denne fælles aktion sigter også specifikt
mod at hjælpe de stater, der er kontraherende parter i konventionen, med at gennemføre
konventionens bestemmelser, især dem, der vedrører minerydning, bistand til ofre og
destruktion af lagre.

Selv om antallet af stater, som har tiltrådt konventionen, er steget betydeligt, og antallet af
ofre for personellandminer er faldende, er der endvidere stadig behov for at bistå ofre og
forbedre deres liv i praksis.
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EU var med til at udarbejde handlingsplanen for 2010-2014 – som den fuldt ud bakker
op om – og som blev vedtaget i Cartagena, Colombia, ved konferencen om den anden
revision af konventionen fra 29. november til 4. december 2009.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en ny rådsafgørelse med henblik på specifikt at
støtte handlingsplanen og komponenten heri om bistand til ofre. Ud over Rådets mere
politiske indsats har de bistandsprogrammer, Kommissionen forvalter i forbindelse med
udviklingsbistand og naboskabspolitikken – sammen med medlemsstaternes nationale
programmer – øget EU's bistand til minerydning og bistand til ofre til 1,8 mia. EUR, hvilket
er halvdelen af det samlede globale bidrag.

Jim Higgins (PPE).    – (EN) Tak til formanden for Rådet for et meget omfattende svar!
Han nævnte Ottawakonventionen eller mineforbudstraktaten, og vi fik den internationale
konvention om klyngeammunition underskrevet i Dublin i 2008, og nu har vi en
handlingsplan, men realiteten er, at EU forpligtede 1,8 mia. EUR til projekter om
påpasselighed over for landminer for perioden frem til 2007, men kun 1,5 mia. EUR af
dem er faktisk blevet brugt. Realiteten er, at der stadig bliver brugt landminer. Det er en
barbarisk praksis. 2 000 mennesker dør eller bliver lemlæstet hver eneste måned, og vi har
virkelig brug for at få styr på dette problem, samlet og på et internationalt grundlag.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) De har ret, vi har brugt 1,5 mia. EUR, og der
er stadig 2 000 ofre hver måned. EU kan ikke alene gøre alt, hvad der skal gøres i denne
sag – EU gør allerede halvdelen af arbejdet.

Jeg tror, jeg tydeligt har forklaret, hvor følsomme vi er over for det menneskelige aspekt i
dette problem. Desværre kan vi ikke gå meget længere med hensyn til beslutningstagningen.
Kun betydelige og konkrete fremskridt med nedrustningen er formentlig stadig mulige,
og vi er særlig engageret i aspektet vedrørende forbud mod personelminer.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. Chastel! Landminer vil sikkert fortsat være et stort problem,
også langt ind i fremtiden. Mener De, at det er muligt at iværksætte særlige programmer
for forskning i opsporing af landminer? Naturligvis er det ikke kun et europæisk problem,
det er et globalt problem. Kan De forestille Dem, at der også findes egnede institutioner,
der tumler med forskningsprogrammer på dette område?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) For det første tak til min kollega, hr. Higgins, fordi han rejser
dette meget vigtige spørgsmål, og også tak til Rådet for deres omfattende svar.

Jeg mener retfærdigvis, at EU har været proaktiv i sin behandling af denne ulykkelige
situation. Jeg vil gerne spørge Rådet, om det er tilfreds med den måde, hvorpå FN behandler
dette spørgsmål, og om det kan yde et bedre bidrag i lighed med det, vi gør.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) De to spørgsmål hænger meget nøje sammen,
og jeg vil besvare det første med udgangspunkt i det andet. Det er rigtigt, at ethvert
forskningsprogram om at finde personelminer rundt om i verden ville være velkomment.

Indførelsen af et sådant program kræver tæt samarbejde med FN, og afgørende er det, at
det inden for FN-institutionerne skal være muligt at nå til enighed med alle dem, der udgør
disse institutioner. Dette arbejde er langvarigt og krævende, fordi der er behov for at
overbevise andre, som ikke nødvendigvis er enige om de ressourcer, der vil skulle investeres
i denne form for forskningsprogram.
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Formanden.    – Spørgsmål 6 af Vilija Blinkevičiūtė (H-0468/10)

Om: Oprettelse af et overvågningsorgan for vold mod kvinder

I Rådets konklusioner om udryddelse af vold mod kvinder, der vedtoges den 8. marts 2010,
opfordrede ministrene til oprettelse af et europæisk overvågningsorgan for vold mod
kvinder, der bygger videre på de eksisterende institutionelle strukturer, med henblik på at
indsamle statistikker af høj kvalitet for at understøtte de politikker, der skal iværksættes.
Vold mod kvinder hører ikke hjemme i et civiliseret samfund og skal blive noget, der hører
fortiden til. Der er behov for bedre statistikker, bedre koordinering af foranstaltningerne
og udveksling af god praksis samt for effektive informationskampagner om vold mod
kvinder.

Hvornår vil Rådet træffe afgørelse om oprettelsen af dette fremtidige overvågningsorgan?
Hvilke formål og opgaver skulle det have, og hvornår skulle det indlede sit arbejde?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Mine damer og herrer! Bekæmpelse af vold
mod kvinder er et fælles mål for både Europa-Parlamentet og Rådet. Som bekendt har vores
to institutioner arbejdet sammen om dette spørgsmål i mange år og i mange forskellige
sammenhænge.

Lad mig minde om den beslutning, De vedtog sidste år, hvor vi fejrede 10-årsdagen for
FN's resolution om fastsættelse af den 25. november som International dag for afskaffelse
af vold mod kvinder. I den beslutning opfordrede De Kommissionen til at forelægge en
målrettet og mere konsekvent plan for EU's politik og opfordrede indtrængende
medlemsstaterne til at indføre et sammenhængende system for indsamling af data til
statistikker.

Som medlemmet mindede os om, bad Rådet i marts Kommissionen om at udarbejde en
EU-strategi for forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. En af de prioriteter, Rådet
identificerede i den sag, er at forberede oprettelsen af et europæisk overvågningsorgan for
vold mod kvinder baseret på eksisterende strukturer.

Kommissionen er i øjeblikket ved at opstille en ny strategi for vold mod kvinder, der også
vil berøre oprettelsen af dette overvågningsorgan. Som man kan forestille sig, ved vi
imidlertid stadig ikke i øjeblikket, hvad strategien kommer til at indeholde. Vi forventer at
modtage den på et eller andet tidspunkt næste år. Det er derfor stærkt sandsynligt, at det
herefter vil være nødvendigt at fremsætte et separat forslag med henblik på at oprette dette
overvågningsorgan.

Som bekendt kan Rådet naturligvis kun gribe ind som lovgiver på grundlag af et forslag
fra Kommissionen. Et sådant forslag vil blive behørigt gennemgået af Rådet som medlovgiver
sammen med Europa-Parlamentet.

Det er naturligvis lidt for tidligt på nuværende tidspunkt at fremsætte formodninger om,
hvilke mål der bliver for et kommende overvågningsorgan for vold mod kvinder, og især
om på hvilken dato det træder i kraft.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Hr. minister! Tak for Deres svar. Der er altså stadig
håb om, at der på et eller andet tidspunkt vil være et center, som indsamler pålidelige data
om den vold mod kvinder, der fortsat forekommer. Jeg vil dog gerne vide, om
medlemsstaterne efter Deres mening har tilstrækkelige data til, at bekæmpelsen af vold
mod kvinder virkelig bliver en prioritet. Så vidt jeg forstår, har vi endnu ikke pålidelige
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data, og det er en af grundene til, at der stadig forekommer ret mange forskellige former
for vold i EU.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Fru formand! Det, De siger, er ikke forkert. Det
er i dag vanskeligt at acceptere, at vi for at oprette dette overvågningsorgan og afdække de
involverede problemer kun kan gå ud fra det, de forskellige medlemsstater allerede hver
især kommer op med i form af optælling, voldstype og -forekomst for de forskellige former
for vold. Dette er en start.

Det, vi forventer fra Kommissionen, er en plan, en retningslinje, en metode, således at vi i
hele EU, i de 27 medlemsstater, kan harmonisere en pålidelig måde til at opstille alle former
for vold og forekomsten heraf, og således at vi om muligt sammen kan opstille en strategi,
der kan bære frugt.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. Chastel! Vi har faktisk agenturer, der allerede arbejder med
disse spørgsmål. Jeg vil gerne minde om Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Wien.
Ville det ikke være muligt at bede det agentur om at fokusere på dette spørgsmål og
koncentrere sit arbejde om det, således at vi ikke behøver oprette et nyt organ, men i stedet
kunne videregive denne aktivitet til det eksisterende agentur i Wien? Vi har meget
kvalificerede medarbejdere der. Det ville være godt, hvis det kunne ordnes.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) (uden mikrofon) let besvare det spørgsmål. Jeg
går stærkt ind for at benytte et eksisterende agentur i stedet for at oprette et nyt. Jeg synes,
der er for mange agenturer, og der er derfor ingen grund til at oprette nye. Under alle
omstændigheder håber jeg, at eksisterende strukturer, som agenturet i Wien, vil blive
inddraget i udarbejdelsen af den taktiske plan, som Kommissionen skal forelægge for os.

Formanden.    – Spørgsmål 7 fra José Manuel Fernandes (H-0470/10)

Om: Bioaffald

Den 6. juli vedtog Europa-Parlamentet med stort flertal en beslutning P7_TA(2010)0264,
om Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU, hvori det opfordrer
Kommissionen til at udarbejde et forslag til et særdirektiv om bioaffald inden udgangen af
2010.

Under de efterfølgende drøftelser i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
den 14. juli 2010 med den belgiske minister Joke Schauvliege gav denne på det belgiske
formandskabs vegne udtryk for tilfredshed med Parlamentets beslutning og lovede
fremskridt på området.

Hvad agter det belgiske formandskab at foretage sig i sin mandatperiode for at imødekomme
Parlamentets anmodning, i betragtning af, at halvdelen af perioden allerede er gået?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Ligesom
Europa-Parlamentet vedtog Rådet den 25. juni 2009 konklusioner om grønbogen om
håndtering af bioaffald i EU.

I sine konklusioner opfordrer Rådet Kommissionen til at fortsætte sin konsekvensanalyse
med henblik på evt. at forberede et EU-lovforslag om bionedbrydeligt affald inden 2010.
De vil sige, at vi er i 2010 nu. Især opfordrede Rådet Kommissionen til at overveje
forebyggende foranstaltninger, foranstaltninger med henblik på indførelse af særskilt
indsamling af bionedbrydeligt affald, en kvalitetssikringsordning, der bygger på princippet
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om integreret kædestyring og sporbarhed i hele processen samt krav vedrørende mærkning
og kvalitetskriterier for kompost og fermentat.

Endvidere noterede Rådet sig den 11. juni 2010 Kommissionens meddelelse om fremtidige
tiltag vedrørende håndtering af bioaffald i EU. I den meddelelse anførte Kommissionen, at
den havde til hensigt fortsat at arbejde hen imod indførelsen af tekniske regler til fremme
af håndteringen af bioaffald og i overensstemmelse hermed at ændre direktiv 86/278/EØF
om slam.

Rådet vil naturligvis gennemgå et nyt forslag i overensstemmelse hermed, og det belgiske
formandskab afholdt en konference om bioaffald den 21. september for bl.a. at drøfte
substansen i Kommissionens meddelelse. Resultatet af denne konference blev meddelt
Rådet den 14. oktober, så det er meget nyt.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Hr. Chastel! Den 6. juli i år vedtog
Europa-Parlamentet et særdirektiv om bioaffald med stort flertal. Af hensyn til klarheden,
af hensyn til enkelheden og af hensyn til retssikkerheden mener vi, at det i stedet for denne
lovgivning, som er spredt ud over flere lovtekster, i stedet for denne situation, vil være
bedre med et særdirektiv.

På den måde vil vi også kunne være på linje med EU 2020-strategien med intelligent,
bæredygtig og rummelig vækst. På den måde vil vi også få flere grønne job. På den måde
vil det også lykkes os at bekæmpe klimaændringerne. Hvis vi bruger kompost af høj kvalitet,
vil vi bedre kunne hjælpe vores jord, og vi vil også fremme den biologiske mangfoldighed.
Jeg spørger derfor om, hvorvidt Rådet også går ind for et særdirektiv, og hvad det vil gøre
for, at vi får det.

Formanden.   – Jeg har været relativt mild over for alle her i aften, fordi vi havde rimelig
meget tid, men det skal være 30 sekunder.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt,
så jeg ikke bliver kaldt til orden efter mit indlæg. Det er imidlertid et interessant spørgsmål.
Som De ved, er det op til Kommissionen at foreslå et sådant særdirektiv eller ej. Rådet er
klar over, at Kommissionen i sin meddelelse om fremtidige tiltag vedrørende håndtering
af bioaffald i EU ikke anførte nogen mangler i den nuværende lovgivning, der ville kræve
særlovgivning, men derimod bebudede et ændringsforslag til slamdirektivet.

Det her vil De ikke blive glad for, men vær venligst opmærksom på, at medlemmerne så
ud til at være uenige om, hvorvidt der var behov for et særdirektiv om bioaffald eller ej, da
Rådets konklusioner blev udarbejdet i 2009. Derfor vil jeg ikke svare "ja" eller "nej", eftersom
medlemsstaterne er uenige. Rådet vil naturligvis med interesse undersøge Kommissionens
forslag vedrørende dette slamdirektiv og især bestemmelserne heri om bioaffald, som
naturligvis vil blive dækket af dette forslag.

Formanden.   – Tak hr. minister! Mine bemærkninger var ikke rettet mod Dem.
– Spørgsmål 8 fra Mairead McGuinness (H-0471/10)

Om: Muligheden for et økonomisk dobbeltdyk – 3 %-målets holdbarhed

Vil Rådet reagere på kommentarerne fra nobelprisvinder i økonomi Joseph Stiglitz om, at
den europæiske økonomi risikerer en ny nedtur som følge af de udgiftsnedskæringer, som
EU-medlemsstaternes regeringer har foretaget i et forsøg på at nå stabilitets- og
vækstpakkens mål om et underskud på højst 3 %?
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Er dette 3 %-mål realistisk i betragtning af, at visse medlemsstaters finanser i øjeblikket er
under alvorligt pres?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Stabilitets-
og vækstpagtens hovedmål er at opretholde prisstabiliteten i EU. I henhold til traktaten
skal medlemsstaterne føre en national politik, der er i overensstemmelse med stabilitets-
og vækstpagten og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik.

Rådet vedtog den 7. september at indføre det europæiske halvår fra 2011. Hovedmålet
med denne øvelse er at harmonisere tidsplanen for fremlæggelse af stabilitets- og
vækstprogrammer og de nationale reformprogrammer med henblik på at sikre konsistent
strukturel overvågning på alle niveauer af budgetdisciplin, vækst og makroøkonomisk
stabilitet, samtidig med at de formelt adskilte individuelle procedurer bevares.

Denne proces vil give mulighed for bedre samordning af økonomiske politikker i EU og
vil bidrage til at styrke budgetdisciplin, makroøkonomisk stabilitet og vækst. Det samme
ønske har i overensstemmelse med de beføjelser, der er fastlagt i traktaten, fået EU til at
planlægge foranstaltninger med det formål at fremme en genopretning og samtidig sikre
budgetdisciplinen. Europa 2020, den nye EU-strategi for beskæftigelse og intelligent,
bæredygtig og inklusiv vækst, som Det Europæiske Råd vedtog den 17. juni, løfter denne
udfordring. Dets formål er at ændre det politiske fokus fra krisestyring til indførelse af
reformer på mellemlang og lang sigt, som specifikt fremmer vækst og beskæftigelse, og
som også garanterer de offentlige finansers holdbarhed.

Som bekendt omfatter de vigtigste mål i Europa 2020-strategien en stigning i antallet af
job, bedre betingelser for forskning og udvikling, en forbedring af uddannelsesniveauerne
– det berørte vi i forbindelse med et tidligere spørgsmål – og fremme af social integration,
herunder bekæmpelse af fattigdom. Efter min mening er der derfor ikke noget misforhold
mellem en stabilitetspagt og foranstaltninger til genoprettelse af vækst og beskæftigelse.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Tak for Deres svar. Jeg havde forventet flere detaljer,
men tak for det. Det parti, jeg tilhører, Fine Gael, støtter 3 %-målet ligesom alle større
partier i Irland. Jeg mener, det er afgørende at have et mål og en frist til at nå det, ikke bare
for vores egen skyld, men også for EU's skyld.

Jeg vil gerne gøre medlemmerne opmærksom på en glimrende tale, som en ven af
Parlamentet, den tidligere irske Taoiseach (premierminister), John Bruton, holdt i formiddag.
Han taler lige ud om udfordringerne, men også om, at vi er i stand til at klare det, der er
fastlagt for os med disse barske mål, og at Irland som land har mange kvaliteter, der vil
gøre det muligt for os at nå målene uden at lide. Det vil gøre ondt, men vi vil kunne klare
det. Jeg vil gerne høre Deres kommentarer hertil og også gøre Dem opmærksom på den
tale.

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) De nævner det irske problem. Jeg forstår det
irske problem, og vi er naturligvis alle bevidste om det. Mit svar på Deres første spørgsmål
er selvfølgelig meget bredt, da det dækker 27 medlemsstater, fordi vi skal have konsistente
politikker, vi skal have politikker til fremme af monetær og budgetmæssig stabilitet samt
genopretningspolitikker. Endvidere er det rimeligt at sige, at nogle naturligvis vil have flere
vanskeligheder end andre afhængig af deres gældsniveau, afhængig af deres årlige gæld i
de sidste to eller tre år og siden begyndelsen af recessionen.

Så ja, det er rigtigt, at Irland går igennem en vanskelig tid. De kan være sikker på, at Europa
forstår, at det går igennem en vanskelig tid, men jeg tror, at flere lande er i den situation,
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flere lande vil opleve det samme i fremtiden, og en stram økonomisk politik og solidaritet
udelukker ikke hinanden.

Jeg tror derfor, at de økonomiske styringsforanstaltninger, Kommissionen har fremlagt i
denne uge, også uvægerligt udspringer af et ønske om ikke at lade noget land i stikken –
De ved, hvilken solidaritet EU kunne udvise over for Grækenland. Vi skal ikke sammenligne
de to landes situation, men De kan være sikker på, at EU ikke under nogen omstændigheder
vil lade et af de 27 lande i stikken.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Jeg vil gerne takke Rådets formand for hans svar. Blot to
punkter meget kort. For det første – når spørgsmålet om underskuddet på 3 % drøftes, ser
der ud til at blive brugt forskellige regnskabsstandarder i de forskellige medlemsstater ifølge
visse kriterier.

For det andet vedrørende håndhævelse – hvilken grad af fleksibilitet er der til på grund af
den aktuelle krise, som rammer alle medlemsstater, at give mulighed for gearing eller
fejlmarginer i de 3 %?

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. minister! Naturligvis har man bestræbt sig på,
at Rådets konklusioner og 2020-strategien indeholder optimistiske budskaber. Men når
det gælder om at nå 2020-målene – f.eks. for forskning og innovation – har vi selv i det
budget, vi vedtog i dag, efter min mening ikke leveret varen, og vi vil ikke kunne nå de mål,
vi ønsker, med disse tal.

Vi kan imidlertid også se, at Rådet er tavst med hensyn til spørgsmålet om den massive
splittelse mellem nord og syd i EU. Jeg kommer til at tænke på en udtalelse for nylig fra en
ledende medarbejder i EU, formanden for Eurogruppen, om, at store EU-lande som Frankrig
og Tyskland kendte til Grækenlands problem – jeg nævner det, fordi De omtalte Grækenland
– og alligevel ikke gjorde noget før nu, fordi de tjente stort på denne situation.

Kan vi forvente initiativer til at gøre noget ved splittelsen mellem nord og syd i EU?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) To spørgsmål, to svar. Med hensyn til det første
spørgsmål – naturligvis har der været, og der er stadigvæk en række uoverensstemmelser
i regnskabsstandarderne. Disse standarder er selvfølgelig ved at blive harmoniseret, for
hvis vi fremover ønsker at være retfærdige over for alle 27 medlemsstaters økonomier,
skal vi have de samme beregningsmetoder. Derfor er denne harmonisering i gang.

Med hensyn til fleksibilitet i 3 %-grænsen er vi virkelig, som De ved, fleksible. Vi har været
fleksible siden 2009, vi har været fleksible i 2010, og vi vil fortsætte med at være fleksible
i 2011 og 2012, således at de forskellige medlemsstater kan vende tilbage til sunde
budgetter, for hvis vi ønskede at anvende denne 3 %-grænse strengt uden nogen fejlmargin,
så ville praktisk alt ingen af os i år have overholdt den stramme finanspolitiske plan, og
det er ikke tilfældet.

Jeg tror, at EU-institutionerne forstod, at det ville tage tid at vende tilbage til stabile budgetter
i balance inden 2013, især i betragtning af recessionen og medlemsstaternes situation.

Nu til ubalancen mellem nord og syd. Hvad enten ubalancen er mellem nord og syd eller
mellem medlemsstater, der til en vis grad har udnyttet EU-støtten til at sætte skub i deres
økonomi, erhvervsliv og arbejdsmarked, og andre medlemsstater, som har gjort det i
mindre udstrækning, mener jeg, at EU faktisk er til for at bevare denne sammenhæng,
denne samhørighed. Især bør midlerne på EU-budgettet til samhørighed – den første
overskrift på EU's budget – faktisk bruges til at nedbringe disse ubalancer. De nævner
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ubalancen mellem nord og syd, men jeg er ikke sikker på, at det er den eneste ubalance, vi
har i EU.

Formanden.    – Spørgsmål 9 fra Silvia-Adriana Ţicău (H-0473/10)

Om: Rådets foranstaltninger vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed mellem
medlemsstaterne

EU's nye økonomiske plan for de næste 10 år nævner arbejdskraftens mobilitet som en
forudsætning for at nedbringe arbejdsløsheden. Arbejdsløsheden er steget i foruroligende
grad under krisen – fra 6,8 % (i maj 2008) til 10 % (i juli 2010). Ifølge en undersøgelse
foretaget af Kommissionen og offentliggjort den 13. juli 2010 ville 48 % af europæerne
således være villige til at søge beskæftigelse i et andet land eller en anden region, hvis de
forblev arbejdsløse. Endvidere forventer 17 %, at de vil arbejde i udlandet i fremtiden. Der
gøres endvidere opmærksom på, at medlemsstaterne skal prioritere borgere fra
EU-medlemsstater forud for arbejdskraft fra lande uden for EU.

I denne forbindelse bedes Rådet oplyse, hvilke konkrete foranstaltninger det agter at træffe
for en hurtig afskaffelse af de eksisterende hindringer for den frie bevægelighed for
arbejdstagere fra de medlemsstater, der tiltrådte EU efter 1. maj 2004?

Olivier Chastel,    formand for Rådet. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Rådet vil
naturligvis gerne gentage, at fri bevægelighed for personer er en af de grundlæggende
frihedsrettigheder, der sikres af traktaten og den afledte ret, som bygger på traktaten, og
at det inkluderer EU-borgeres ret til at bo og arbejde i en anden medlemsstat.

Med hensyn til de midlertidige begrænsninger, der er fastsat i tiltrædelsestraktaterne, er
det op til den enkelte medlemsstat, som stadig anvender begrænsningerne, at vurdere
følgerne for dets arbejdsmarked og beslutte, om de resterende begrænsninger skal fastholdes
eller slækkes før udgangen af overgangsperioden, dvs. april 2011 for de lande, der tilsluttede
sig i 2004, og december 2013 for de lande, der tilsluttede sig i 2007. Endvidere har Rådet
opfordret de medlemsstater, der stadig anvender begrænsninger i overensstemmelse med
overgangsbestemmelserne i tiltrædelsestraktaterne, til at ophæve dem i den tredje fase af
overgangsperioden, hvis det ikke kan fastslås, at deres arbejdsmarked vil blive udsat for
eller kan tænkes at blive udsat for alvorlige forstyrrelser.

Siden Danmark gav fri adgang til sit arbejdsmarked maj 2009, er de overgangsbestemmelser,
medlemsstaterne anvender, forblevet de samme, og selv om et flertal af medlemsstater
giver fri adgang til arbejdstagere fra de medlemsstater, der tilsluttede sig efter den
1. maj 2004, anvender 10 medlemsstater stadig begrænsninger.

Rådet har understreget, at den økonomiske og finansielle krise hverken i sig selv eller mere
generelt bør bruges som begrundelse for at opretholde de pågældende bestemmelser, og
har opfordret medlemsstaterne til at videreudvikle egnede strategier og værktøjer, så de
kan afdække og analysere hindringer for arbejdstageres geografiske og faglige bevægelighed
og bidrage til at fjerne eksisterende hindringer i overensstemmelse med traktaten.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). -    (RO) Hr. minister! Tak for Deres svar. Jeg vil endda
anmode om, at Det Europæiske Råd fortsætter med at bede medlemsstaterne om at fjerne
hindringer og ophæve midlertidige bestemmelser, der begrænser den frie bevægelighed
for arbejdstagere fra nye medlemsstater, især Rumænien og Bulgarien. Jeg ønsker også at
understrege, at man ved at tilbyde alle arbejdstagere fra alle medlemsstater lige muligheder
på det europæiske arbejdsmarked også beskytter arbejdstagerne i destinationslandene.
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Derfor opfordrer jeg ministeren til at bede medlemsstaterne om at fjerne eksisterende
hindringer.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Fru formand! Tak for ordet igen. På den ene side
har vi mobilitetsproblemer, og på den anden har vi EU's initiativer til at sætte skub i
jobmobiliteten, som i disse vanskelige tider bestemt vil være en mulighed for mange
EU-borgere, især unge mennesker.

Vi vedtog den europæiske handlingsplan for jobmobilitet i 2007, og den udløber i 2010.
Kan vi forvente en evaluering af denne plan og et nyt forslag fra Rådet? Vi har også Leonardo
da Vinciprogrammet for jobmobilitet. Kan vi forvente yderligere støtte til dette program
eller lignende initiativer?

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Bare ganske kort – hvilke skridt tager Rådet med hensyn til
bevægelighed for arbejdstagere eller rettere sagt flygtninge, der kommer til EU, får papirer
og derefter flytter til andre EU-lande, og også med hensyn til beskyttelsesklausulerne i
henhold til 1951-konventionen, der betyder, at de skal søge asyl i det første sikre land, de
kommer til.

Jeg spekulerer bare på, hvilke skridt Rådet har taget i den forbindelse.

Olivier Chastel,    formand for Rådet.  –  (FR) For det første vil jeg gerne understrege, at
arbejdskraftens frie bevægelighed er en ægte prioritet for Rådet. Jeg mener, at der bliver
gjort alt for at informere medlemsstater, der opretholder en række begrænsninger, om, at
de grundigt skal analysere denne overgangsperiode, hvor de opretholder begrænsninger,
og se, hvordan de kan ophæve disse begrænsninger.

For at besvare et af spørgsmålene skal jeg endvidere tilføje, at arbejdstageres frie
bevægelighed ganske vist er en prioritet for Rådet, men det er især en prioritet for
formandskabet. I 18-måneders arbejdsprogrammet for formandskabstrioen – Spanien,
Belgien og Ungarn – kan man se, at disse tre lande vil arbejde, og i øjeblikket arbejder, på
den revision af det indre marked, der er undervejs, ved at fremme gennemførelsen af de
fire frihedsrettigheder, eftersom en udnyttelse af det indre markeds fulde potentiale er
væsentlig for en tilbagevenden til vækst.

I vores program omtales specifikt muligheden for at revidere overgangsperioderne, der
begrænser den frie bevægelighed for arbejdstagere fra de nye medlemsstater. Skal vi mene,
at disse overgangsrestriktioner er uforenelige med arbejdstageres frie bevægelighed? Det
tilkommer det ikke mig at dømme om, eftersom overgangsrestriktionerne er fastsat i
tiltrædelsestraktaterne, og sådanne begrænsninger er blevet brugt ved alle tiltrædelser.

Ud over de incitamenter, vi kan give dem, er det rigtigt, at hver enkelt medlemsstat, der
anvender disse restriktioner, har ansvaret for at analysere virkningerne på sit eget
arbejdsmarked og beslutte, hvorvidt den vil fastholde eller ophæve disse restriktioner før
udgangen af overgangsperioderne, der som bekendt er april 2011 for 2004-tiltrædelserne
og december 2013 for 2007-tiltrædelserne.

Formanden.   – Spørgsmål, der ikke er blevet besvaret på grund af tidnød, vil blive besvaret
skriftligt (se bilag).

Spørgetiden er afsluttet.
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13. Udvalgenes sammensætning: se protokollen

(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

14. Bistand til Pakistan og mulige konsekvenser for den europæiske industrisektor
(forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om bistand
til Pakistan og mulige konsekvenser for den europæiske industrisektor.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer!
Europa er meget bekymret over de ødelæggende virkninger af oversvømmelserne i Pakistan,
som ødelagde indkomstmuligheder og lokalsamfund i hele landet.

Omfanget af katastrofen er uhørt i Pakistans historie. Omkostningerne i form af humanitære
behov og for landets i forvejen skrøbelige økonomi er enorme. Alvoren af denne krise
kræver en omgående og betydelig reaktion, hvori der også tages hensyn til den strategiske
betydning af Pakistans udvikling, sikkerhed og stabilitet i regionen.

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den 16. september til en omfattende pakke
med foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt, som skal understøtte Pakistans
bestræbelser på genopretning og fremtidig udvikling. EU's indledende svar på
oversvømmelserne var hurtigt og generøst. Vores fælles bidrag til den humanitære
bistandsindsats ligger i øjeblikket på over 320 mio. EUR fra medlemsstaterne og
Kommissionen i kontanter og i naturalier. Det alene udgør over 60 % af FN's oprindelige
samlede appel.

Ud over den omgående og betydelige humanitære hjælp og udviklingsbistand erkender
Det Europæiske Råd, at ambitiøse handelsforanstaltninger er væsentlige for økonomisk
genopretning og vækst. Handel er derfor en del af det langsigtede svar på den aktuelle krise.
Med henblik herpå vedtog Kommissionen den 7. oktober et forslag om ensidig suspension
af importafgifter på en række vigtige eksportprodukter fra Pakistan. Dette forslag er nu
forelagt medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Kommissionen foreslår at liberalisere 75 toldpositioner på import fra Pakistan, som tegner
sig for 27 % af Pakistans aktuelle import til EU og næsten 900 mio. EUR. Det vil give en
stigning i EU-import fra Pakistan på omkring 100 mio. EUR.

Formålet med denne foranstaltning er at støtte Pakistans genopretningsbestræbelser på
mellemlang sigt. Som følge heraf vil de særlige indrømmelser være begrænset i tid –
Kommissionen foreslår tre år. I betragtning af Pakistans industrigrundlag og eksportkurv,
hvor tekstiler tegner sig for over 60 %, er en lang række af de produkter, som vi foreslår
liberaliseringer for, tekstilprodukter. Andre industriprodukter såsom ethanol er også
omfattet.

Hvis Parlamentet og Rådet kan handle hurtigt i denne sag, håber vi at have foranstaltningen
på plads den 1. januar 2011. Parallelt hermed arbejder vi sammen med andre medlemmer
af Verdenshandelsorganisationen om at opnå den nødvendige tilladelse – en
WTO-undtagelse (waiver) – som skal bevilges, før foranstaltningen træder i kraft.
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Handelsindrømmelserne skal give økonomisk mening for Pakistan, men skal samtidig tage
hensyn til EU's følsomme industriområder. Ved udarbejdelsen af dette forslag har vi derfor
prøvet at tage hensyn til følsomme industriområder i EU, især tekstilområdet. Vores analyse
har vist, at konsekvenserne for EU's produktion sandsynligvis vil være beskedne.

Den potentielle stigning i EU-importen fra Pakistan (100 mio. EUR) svarer til under 0,5 %
af EU's produktionsværdi af de liberaliserede produkter, hvilket faktisk vil sige 24 mia. EUR.
Europa-Parlamentets støtte til gennemførelsen af dette forslag er væsentlig for at give et
fuldstændigt billede af EU's solidaritet i tider med hidtil usete behov.

Handel kan være en vigtig del af en langsigtet økonomisk løsning for Pakistan. Vores
tidsfrist er meget kort. Parlamentet kan regne med, at både mine medarbejdere og jeg selv
vil forklare vores strategi og mindske evt. resterende bekymringer.

Nuno Melo,    for PPE-Gruppen. – (PT) Fru formand! Jeg må sige, at jeg til fulde forstår, hvad
de går igennem i Pakistan, men jeg må også sige, at denne beslutning er tragisk for Europa
og især for nogle lande, der allerede oplever alvorlige vanskeligheder såsom Portugal,
Spanien og Grækenland.

F.eks. udgør tekstil- og beklædningsindustrien 11 % af Portugals samlede eksport og 22 %
af fremstillingsindustrien, 80 % af fremstillingen af visse produkter finder oven i købet sted
i Portugal. Måske betyder denne 80 % spredning på 27 medlemsstater kun lidt for
Kommissionen, men den betyder enormt meget for Portugal.

EU kan ikke forlange ekstremt skadelige – men forståelige – foranstaltninger til at kontrollere
offentlige revisioner og bekæmpe underskud og så samtidig træffe beslutninger, der rammer
lige ned i de selv samme landes kerneproduktion og kapacitet til at skabe velstand og job.

Jeg må endvidere sige, at denne beslutning også er et uforståeligt angreb på de normale
markedsregler. Jeg går ikke ind for nogen form for markedsprotektionisme, men jeg
forlanger et kompromisløst forsvar for markedsreglerne, dvs. reglerne for et marked, der
er sundt og retfærdigt.

Man må forstå, at denne beslutning vil gøre det muligt, at produkter, der fremstilles i
Pakistan, kommer ind på det europæiske marked med produktionsomkostninger under
dem, som er mulige for vores virksomheder, simpelthen fordi de ikke skal overholde de
samme produktionsbetingelser. De må meget undskylde, men det kalder jeg illoyal
konkurrence. Det er illoyal konkurrence, fordi pakistanske virksomheder ikke har sociale
omkostninger for deres arbejdstagere, de har ikke miljøomkostninger, de tager sig ikke
specielt af at bekæmpe det børnearbejde, som foregår der, og de har ikke de samme
restriktioner på brug af råmaterialer af hensyn til folkesundheden.

Jeg vil gå så langt som til at spørge, hvordan en så radikal beslutning er mulig, uden at der
først fremlægges en betænkning, hvori der nøje gøres rede for dens negative følger for de
forskellige medlemsstater?

Ikke desto mindre kan jeg vove at fortælle om nogle følger her og nu, og de følger er
virksomhedslukninger og -sammenbrud i EU, især i Portugal, og et større antal arbejdsløse.
Det er godt for Parlamentet og Rådet at forstå dette, fordi der kommer en tid, hvor nogen
skal stå til ansvar for det.

Hvis vi i sidste ende kan antage – som nogle sikkert vil – at dette forslag er uundgåeligt, så
tænk i det mindste lidt over et par ting, som endnu ikke er under overvejelse. F.eks. indførelse
af toldkontingenter, som der er mulighed for i forbindelse med ethanol, men ikke for
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tekstiler. Undtagelsen bør højst være for et år, fordi bistanden er midlertidig. Tro mig, ingen
europæisk virksomhed vil overleve tre år i direkte konkurrence med pakistanske
virksomheder.

Jeg er ved at slutte nu. Til sidst er der brug for en bestemmelse om råmaterialer, således at
Pakistan ikke blokerer europæiske virksomheders adgang til disse materialer for selv at få
fordel af denne produktion.

David Martin,    for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg forstår, hvad hr. Melo siger,
men jeg er ikke enig med ham. Jeg ser positivt på Kommissionens forslag om at suspendere
importafgifterne på centrale pakistanske importvarer til EU.

For det første er vi enige om, at Pakistan, der ikke har haft det nemt siden landets fødsel
som nation, gennemgår sin værst mulige periode. Det ligger i frontlinjen i krigen mod
terrorisme, som indtil nu har kostet det anslået 40 mia. USD. Vi kender alle til
oversvømmelserne, hvis kombinerede følger er værre end ved den asiatiske tsunami i 2004
og oversvømmelserne i Haiti tidligere i år. Det er et betydeligt slag for ethvert land.

Det, jeg er glad for ved Kommissionens forslag, er, at vi giver Pakistan mulighed for at
handle sig ud af nogle af sine vanskeligheder. Det er et intelligent forslag. For det første
forvolder de 75 toldpositioner, der vil bidrage til at sætte skub i Pakistans handel med
ca. 100 mio. EUR om året, ikke EU's investeringer megen skade, som kommissæren sagde.
Det vil ikke skade nogen EU-industri væsentligt, og hvad der er lige så vigtigt – ja faktisk
muligvis endnu vigtigere – så vil det ikke skade de udviklingslande, som er sidestillede med
Pakistan, fordi ingen af toldpositionerne berører varer på DDA's præferenceliste. Det er
meget positivt.

Den anden fornuftige ting ved Kommissionens forslag er, at det er tidsbegrænset og ikke
ensidigt forsøger at ændre GSP-beslutningen. Det er efter min mening positivt, fordi det
stadig giver Pakistan et incitament til at leve op til sociale rettigheds- og
menneskerettighedsstandarder mellem nu og 2014 med henblik på at kvalificere sig til
"GSP plus" i 2014. Så det giver den nødhjælp, vi har brug for nu, men giver samtidig ikke
den pakistanske regering carte blanche. Det siger, "I har selv en forpligtelse til at bringe
orden i jeres hus, hvis I ønsker at fortsætte med at kvalificere jer til disse fordele".

Det er en virkelig prøve på Europas generøsitet, og jeg håber, at vi i Parlamentet vil være
klar til at bestå den.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Vores forhandling i dag markerer en skillevej mellem to afgørende principper. På
den ene side er der forpligtelsen til solidaritet med et land, der er blevet ramt af
naturkatastrofer, som har bragt dets samfund, der allerede har strukturelle problemer, i
knæ. På den anden side er der nødvendigheden af en afbalanceret handelspolitik. Med
Kommissionens forslag til at suspendere afgifterne for Pakistan, går EU med rette uden om
en politik, der bare handler om humanitær bistand, og giver Pakistan mulighed for at styrke
sin økonomi og dermed sit samfund.

Det forhold, at alle 74 toldpositioner, der er medtaget, vedrører tekstil- og
beklædningssektoren, er næsten uundgåelig for et land, der kun kan eksportere varer inden
for denne sektor. Vi liberaldemokrater foretrækker afgjort denne form for foranstaltning
i stedet for at vedtage humanitær bistand, der ikke kan give landet et virkeligt skub fremad.
Imidlertid må vi ikke være naive, som hr. Melo gentog for kort tid siden, og vi beder
Kommissionen om frem for alt ikke at begå den fejl at være naiv.
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Kommissæren er udmærket klar over den kritiske situation, nogle tekstilområder såsom
Prato befinder sig i. Prato er et særligt tilfælde. Der er situationen helt ude af de nationale
myndigheders kontrol, og der er udbredt lovløshed, hvilket også forværres af krisen i den
europæiske tekstilsektor.

Eftersom vi ikke mener, at det kan være rimeligt, at det kun skal være den europæiske
tekstilsektor, der betaler for den retfærdige humanitære solidaritet med Pakistan, anmoder
vi om, at der bliver gjort tre ting: 1) at der indføres forskrifter for at undgå enhver mulig
triangulering med andre lande, der kunne drage fordel af de afgifter, Portugal får gavn af,
2) at krisen i den europæiske tekstilsektor ikke forværres ved at gennemføre foranstaltninger,
som i stedet kunne støtte den, f.eks. en reduktion af elektricitetsomkostningerne, og 3) at
der ikke skabes præcedens for andre lande, der udsættes for naturkatastrofer. På den måde
tror jeg, at bistanden til Pakistan er fælles og bæredygtig, også på lang sigt, og det er det,
landet trænger til.

Jacek Włosowicz,    for ECR-Gruppen.  –  (PL) Fru formand! Vi er mødtes her i aften for at
drøfte Kommissionens forslag til at hjælpe Pakistan efter oversvømmelserne. Vi skal huske
på, at næsten 14 mio. mennesker blev ramt af oversvømmelserne i Pakistan, som var af
næsten bibelske dimensioner. De forårsagede uoverskuelig ødelæggelse i Pakistan selv, og
resultaterne vil snart blive mærkbare over hele verden. Hvorfor? Bomuld, som også kaldes
det hvide guld, og som Pakistan er en af hovedproducenterne af, voksede dårligt i år og
blev oven i købet i vid udstrækning ødelagt i landet. Tøjfabrikanter og førende globale
mærker forudser allerede en stigning i prisen på bomuldsvarer. Bomuld er et råmateriale,
vi møder hele tiden, og som bruges til at fremstille tøj, pengesedler, kaffefiltre, telte og
fiskenet, og det bruges sågar også til indbinding af bøger og mange andre
hverdagsprodukter. Det bruges til rigtig mange formål. Vi er midt i en krise, og der forudses
stigninger i prisen på daglige fornødenheder. Det gør problemets omfang enormt.

Miguel Portas,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand! På den ene side har vi store
europæiske importører, der vil tjene på, at pakistanske produkter kommer ind i Europa.
På den anden side har vi et lille antal store pakistanske tekstilfabrikker, der faktisk ligger
uden for de områder, der er ramt af katastrofen, og som også vil tjene enormt på
Kommissionens forslag.

Det er virkeligheden. Vinderne er ikke de syge, ikke de fordrevne, ikke børnene, ikke de
ældre, som fik deres hjem ødelagt. Vinderne er de velhavende forretningsfolk. Det, der sker
her, er, at katastrofen bliver udnyttet. Ekstreme klimafænomener bliver udnyttet til fordel
for store selskaber.

Det er det, der er helt igennem utåleligt ved det forslag, Kommissionen fremsætter. De
burde trække det tilbage.

William (The Earl of) Dartmouth,    for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Tidligere er
jeg ofte blevet skarpt kritiseret af den britiske premierminister Cameron. Premierminister
Cameron handlede imidlertid helt korrekt ved at anmode om, at der blev bevilget
handelspræferencer til Pakistan. Nu bruger jeg omhyggeligt ordet "anmode". For anmode
er netop, hvad den britiske premierminister måtte gøre.

Siden Det Forenede Kongerige, verdens femtestørste økonomi, blev medlem af EU, kan
det ikke selv bestemme sin handelspolitik, ikke en gang med et Commonwealthland. Ikke
desto mindre er det i Det Forenede Kongeriges nationale interesse, at Pakistan nu får
handelspræferencer. Jeg er sjældent enig med David Martin, men jeg er det i denne sag.
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Pakistan er ikke blot et udviklingsland med 170 mio. indbyggere og strategiske grænser
til Afghanistan. Det er også et land, der har omkring 30 nukleare sprængladninger.

De sikkerhedsmæssige følger af den pakistanske stats kollaps ville være ødelæggende for
hele den udviklede verdens sikkerhed. Handelspræferencer til Pakistan på dette tidspunkt
kan måske bidrage til, at det ikke sker.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg synes, vi alle endnu
en gang bør mindes, hvor dramatisk situationen var i Pakistan for et par uger siden og
faktisk stadig er mange steder. Hele regioner er blevet oversvømmet, regioner, som er
større end mange af vores medlemsstater. Titusinder, ja hundredetusinder af mennesker
er i stor nød. Infrastrukturen er blevet ødelagt, dvs. veje, hospitaler, universiteter,
børnehaver, skoler, virksomheder. Mange menneskers udkomme er ødelagt. Jeg tror ikke,
vi overhovedet kan forestille os, hvordan det er. Vi er alle enige i, at vi skal hjælpe. Problemet
er imidlertid, som vi siger på tysk, "vask mig, men gør mig ikke våd". Hvad mener jeg med
det? Tjah, direkte finansiel bistand koster penge, som naturligvis skal tages fra et andet sted
i vores budget. Indirekte bistand – handelslettelse – er det, Kommissionen nu foreslår, og
også dér er der naturligvis bekymringer fra dem, der kan blive påvirket. Det er derfor, vi
med rette har denne forhandling om emnet i dag.

Kommissionen har ikke foreslået at benytte den generelle toldpræferenceordning. Det er
en god ting, synes jeg. Grundlæggende synes jeg, at den nuværende løsning, hvor vi gør
det via WTO og virkelig prøver at yde hjælp til selvhjælp, er klog. Der er dog mange
ubesvarede spørgsmål, såsom hvilke følger der i sidste ende vil være for virksomhederne
i EU? Når jeg ser på Kommissionens dokument, forslaget til en forordning, kan jeg se, at
der lige i begyndelsen af begrundelsen står, at arbejdspræmissen er, at nettoimporten til
EU vil stige med 100 mio. EUR om året. Er det virkelig stor varig støtte til Pakistan? Vil det
virkelig hjælpe at flytte de store beløb, vi faktisk taler om her? På den anden side vil forslaget
medføre tab af toldindtægter på 80 mio. EUR på vores budget. Stemmer også det forhold?
Er der mening i at undvære 80 mio. EUR i toldindtægter for at få for 100 mio. EUR i øget
import. Er disse tal korrekte? Jeg vil virkelig gerne have direkte oplysninger fra
Kommissionen om hele dette spørgsmål.

Det er min faste overbevisning, at vi skal hjælpe Pakistan. Jeg er også parat til at forklare
EU-borgerne og mine vælgere, at vi skal gøre noget, og at bistanden til andre altid skal
betales af nogen. Imidlertid er jeg helt overbevist om, at kommissæren skal benytte
lejligheden her i aften og i de kommende dage og uger til virkelig at overbevise de 736
medlemmer af Europa-Parlamentet om, at Kommissionens foranstaltninger er de rette, at
de er fornuftige. De bør også benytte lejligheden til frem for alt at sætte fokus på, hvordan
arbejdstagerne i de virksomheder, der kan blive påvirket i lande som Portugal, Italien og
Spanien og i EU som helhed, også kan finde veje frem og udsigter for sig selv. Jeg mener,
det virkelig er de opgaver, som skal løses, hvis der skal skaffes flertal for Deres forslag i
Parlamentet i løbet af nogle få uger eller måneder. Jeg mener, alle de involverede skal gøre
et stort stykke arbejde for at overbevise folk og skaffe information.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg synes, vi skal huske
på den krise, som EU og medlemsstaterne oplever på globalt plan. Med en krise, der rammer
arbejde, beskæftigelse og vækst, spekulerer jeg på, hvad det er for en logik, der inspirerer
nogle EU-lande, men frem for alt Kommissionen, med hensyn til internationale relationer.
Kommissionens forslag, der bliver forhandlet i dag, vil straffe nogle industrisektorer hårdt,
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især tekstilsektoren, og i en situation som den nuværende må vi spørge os selv, om det er
rimeligt.

Nogle mennesker frygter, at disse beslutninger udspringer af ønsket om, at EU skal indtage
en ledende rolle på verdensscenen. I virkeligheden ved vi, at det ikke er tilfældet, og at
forsøget på at mindske presset, bl.a. presset fra terrorister, i eller i forbindelse med visse
politiske og institutionelle systemer har endnu mindre at gøre med det. Sandheden er, at
end ikke oversvømmelsen for nylig har noget at gøre med dette forslag, eftersom
hovedkoncentrationen af den pakistanske tekstilindustri ikke ligger i de regioner, der er
ramt af katastrofen.

Den egentlige årsag er, at målet endnu en gang er at straffe en sektor, der går ind for at
finansiere den europæiske økonomi, og at fremme store detailhandelskæder i stedet for at
varetage interesserne for fremstillingsindustrien i nogle EU-lande. Det er i bund og grund
forkert, når det gælder vækst, arbejde og beskæftigelse i en tid med alvorlig økonomisk
krise og behov for virkelig EU-vækst på de globale markeder i form af eksport,
innovationskapacitet og kvalitet.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Fru formand! Må jeg først takke kommissæren og kollegerne,
hr. Martin og hr. Caspary, for deres meget nyttige bemærkninger. Efter oversvømmelserne
tog jeg faktisk selv til Pakistan for selv at se ødelæggelsernes omfang De ødelæggelser,
oversvømmelserne har forårsaget, er den største naturkatastrofe i Pakistans historie. Det
ligger bestemt ud over noget, jeg kunne have forestillet mig eller have forventet at se.

Da jeg mødtes med den pakistanske premierminister den 22. september, var han meget
taknemmelig for EU's indsats til dato, og han syntes, at det var en meget modig indsats,
modig på den måde, kommissær De Gucht har beskrevet den. Vi skal være helt sikre på,
at vi fortsat reagerer på en positiv måde. Kommissionen har nu fremsat et lovforslag om
at nedsætte toldafgiften til nul på 75 toldpositioner, der dækker 27 % af Pakistans eksport
til EU, hvilket vil øge Pakistans eksport med omkring 100 mio. EUR om året. Det er virkelig
nu en prøve på EU's troværdighed.

Vi skal sikre, at vi omsætter den politiske aftale, EU's ledere har indgået, til handling, som
vil gøre en reel forskel og give den pakistanske økonomi en livline i denne desperate
nødsituation. Vi er trods alt deres største handelspartner. Jeg hører bekymringerne fra
kolleger her i Parlamentet, og det er kun ret og rimeligt, at vores indsats er fair, fair, men
ambitiøs. Handelsindrømmelsen til Pakistan skal være en troværdig indsats fra EU's side
og skal skabe meningsfulde økonomiske fordele for Pakistan, samtidig med at vi tager
hensyn til vores egne industriers og også andre WTO-medlemmers ømme punkter – især
medlemmer fra mindre udviklede lande.

Jeg mener, at vi gennem dette forslag er ambitiøse, vi er modige, men frem for alt er vi fair
mod os selv og mod den pakistanske befolkning.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Fru formand! De 20 mio. mennesker, der blev ramt af
de katastrofale oversvømmelser i Pakistan for nylig, har helt klart brug for omgående og
betydelig bistand, især de 100 000 børn, som blev hjemløse på grund af oversvømmelse
og er i fare for simpelthen at dø på grund af mangel på mad.

Afgørende for produktion af fødevarer til overkommelige priser er de millioner af små
landbrugere og jordløse bønder, som nu er prisgivet godsejerne. Uddelingen af gratis frø,
miljøvenlig gødning og andre hjælpestoffer kan danne grundlaget for en hurtig genopretning
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af fødevareforsyningerne, men afviklingen af godsejervældet i Pakistan og uddeling af jord
til de jordløse er nøglen til bæredygtig fødevareproduktion.

Det er 140 år siden, de irske bønder gennemførte en kamp for at bringe godsejervældet til
ophør, så det er på høje tid her. Toldreduktionerne skal gå til arbejdstagerne og de fattige
og ikke til godsejere, korrupte statsembedsmænd eller fabrikanters profit. Små landbrugere
i Pakistan skal kunne få retfærdige priser for deres landbrugsprodukter på verdensmarkedet
i stedet for hjerteløse spekulanter på råvaremarkederne.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Vi er alle bekymrede over de oversvømmelser, der har hærget Pakistan, og over de alvorlige
følger for økonomien, men vi er også bekymrede over Europa-Kommissionens forslag,
selv om det blev fremsat på stats- og regeringschefernes initiativ.

Den forordning, Kommissionen har fremsat forslag til, går først og fremmest ud på at
ophæve toldafgifter i tekstil- og lædervaresektorerne – som repræsenterer 60 % af Pakistans
eksport med en omsætning på næsten 200 mio. EUR for tekstiler og 510 mio. EUR for
læderindustrien, som begge er kendetegnet ved, at produktionen er placeret i naboområder,
der ikke er ramt af oversvømmelserne.

Det forekom os, at de politiske tilkendegivelser i stedet gik ud på at vælge en bistandspolitik,
der ikke var til skade for strukturelle sektorer i europæisk økonomi. Ophævelsen af afgifterne
vil få alvorlige følger for europæiske tekstil- og læderindustrier med et muligt tab på i
tusindvis af arbejdspladser i løbet af de tre år forordningen er planlagt at vare. Disse
foranstaltninger vil blive integreret og forværret af den generelle toldpræferenceordning,
som i 2013 også vil blive udvidet til Pakistan.

Vi er alle klar over, at der indføres ekstraordinære og ensidige foranstaltninger, fordi vi
ønsker at hjælpe et stort fattigt land, der har problemer på grund af den katastrofe, der har
ramt det, og hvis problemer yderligere forværres af den økonomiske krise og den manglende
tilpasning af Verdenshandelsorganisationens regler. De nuværende regler begunstiger
faktisk lande, der allerede er udviklede såsom Kina og Indien frem for fattigere lande.
Ekstraordinære foranstaltninger til fordel for ét land bør imidlertid ikke forårsage en krise
i andre lande.

Kommissionens forslag kræver derfor betydelige korrektioner for at diversificere de
involverede sektorer, bl.a. produktion og eksport fra Pakistan, der må acceptere en anden
vision og seriøse overvejelser om respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af
terrorisme. Pakistan skal hjælpes, men gennem klare aftaler, også om den politiske situation
i regionen.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Fru formand, hr. kommissær! Oversvømmelserne i
juli og august i år forårsagede 1 800 dødsfald i Pakistan og berørte 20 mio. mennesker,
hvoraf 12,5 mio. har brug for humanitær bistand.

EU har iværksat en humanitær indsats på 320 mio. EUR – som De sagde – og Spanien har
bidraget med 11 mio. EUR. Det, vi taler om her, er ikke en handelsaftale, men om at støtte
Pakistans strategiske udvikling.

Kommissionen har med et mandat fra Rådet liberaliseret 70 produkter over tre år. Der er
ingen tvivl om, at Pakistans eksport vil påvirke de forskellige EU-lande på forskellig vis i
forhold til hvert enkelt lands særlige situation. De produkter, Pakistan må eksportere, er
ethanol, tekstiler og lædervarer.
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Kommissionen fastholder, at den ikke kan ændre listerne over produkter, der vil støde
sammen med tekstilproduktionen. Spanien repræsenterer 16 % af afsætningen fra
tekstilsektoren. Den selvstyrende region Valencia repræsenterer 18 % af den spanske
tekstilproduktion, og 17 % af beskæftigelsen er i Valencia-regionen. Markedet for den
valenciske tekstilsektor er i Europa og inden for Europa i Frankrig, Italien og Tyskland.
Derfor mindsker de tekstilvarer, der importeres fra Pakistan, deres marked, både i Europa
og i Spanien.

De sagde, at der findes en strategisk undersøgelse, men er Pakistans industrikapacitet blevet
vurderet? Har man overvejet at reducere listen over tekstilprodukter? Skal der ske en årlig
evaluering af virkningerne af denne aftale?

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne sige, at
ophævelsen af told og handelshindringer som led i bistanden til Pakistan i forbindelse med
denne alvorlige katastrofe er yderst velkommen. Jeg må sige, at jeg formentlig for første
gang i Parlamentet er imponeret over både Kommissionens og Rådets hurtighed og
beslutsomhed i denne sag.

Der er afgjort brug for penge. Men hvad er meningen med at yde støtte og penge – andet
end at dæmpe vores egen dårlige samvittighed – hvis vi samtidig gennem told og
handelshindringer gør det vanskeligere for mennesker at komme på fode igen ved egen
kraft?

Det, vi gør lige nu, nemlig bredt og hurtigt at afskaffe told og handelshindringer på alle
75 forskellige toldpositioner svarende til 27 % af Pakistans eksport, er et glimrende svar
på den katastrofe, dette land står midt i. Dog har vi i Parlamentet nu et ansvar. Vi har
ansvaret for at handle hurtigt. Med andre ord må dette ikke blive et eksempel på, hvor lang
tid den politiske proces kan tage. Pakistan har brug for penge og bistand nu – ikke om et
år. Det må vi vise, at vi forstår.

Samtidig er jeg modløs over, at modstanden mod det er så stor. Jeg modtog en indsigelse
fra europæiske tekstilproducenter, der var imod dette, fordi de var bange for, at Pakistan
ville eksportere mere til Europa, hvilket de ikke ønskede.

Men er det ikke netop meningen? Er det ikke hensigten, at de skal kunne handle med os
for at trække sig selv ud af fattigdommen? Hvis europæiske forbrugere skulle kunne få lidt
billigere tekstiler, ville det så være et problem?

Frihandel og solidaritet hyldes ofte her, lige indtil vi skal tage en beslutning om det. Lad os
her og nu vise, at disse værdier er vigtigst for os, når der er mest brug for dem. Der er
formentlig ingen bedre lejlighed til at forsvare både frihandel og solidaritet end i forbindelse
med dette forslag.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Med dette korte indlæg vil
jeg gerne erklære mig uenig i, at toldafgifter muligvis ophæves til fordel for Pakistan i
omkring tre år og for 74 toldpositioner, hvoraf næsten alle er i tekstil- og
beklædningssektoren.

Mine bekymringer vedrører de negative følger for europæisk industri og især italiensk
industri - og tabet af job i Europa i en sektor, der allerede er blevet hårdt prøvet af den
økonomiske krise. Jeg taler især om de små og mellemstore virksomheder i sektoren, som
vi under alle omstændigheder prøver at hjælpe, og som vil lide betydelig skade.
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Den kendsgerning, at Pakistan lagde 15 % told på sin eksport af bomuldsfibre i begyndelsen
af året for at begrænse udbuddet af råmaterialer er heller ikke uvæsentligt. Det er klart, at
målet er at bevare råmaterialer ved at søge at opnå mere attraktive kurser for deres eksport.
Jeg forstår fuldt ud behovet for at hjælpe et land med alvorlige problemer, især efter de
alvorlige katastrofer, det har været ude for. Imidlertid er den bistand, jeg kunne håbe på,
bidrag til opbygning af veje og infrastruktur ved hjælp af lokal arbejdskraft.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Det er ikke let at have en
objektiv forhandling, når man taler om 100 000 børn, der bliver hjemløse, millioner af
landbrugere på gaderne og mennesker, som lever i den absolut bitreste fattigdom. Jeg synes,
det er rigtigt, at EU handler hurtigt og yder hurtig hjælp her. Det store spørgsmål for mig
i forbindelse med de foranstaltninger, der er foreslået her, er, om vi giver hjælp det rette
sted, eller om vi hjælper de forkerte mennesker? Det er noget, jeg gerne vil have forklaret
mere detaljeret, for med hensyn til tekstilindustrien er det helt berettiget at sige, at bistanden
virkelig hjælper Pakistan overordnet set, men hvorvidt den når ud til de rette mennesker,
er jeg ikke så sikker på.

For det andet vil jeg også gerne sige, at selv om denne bistand er hjælp til selvhjælp, må
man naturligvis tage hensyn til, hvilken virkning alt det har hjemme i Europa. Jeg synes
dog, at vi allerede har en dramatisk situation her, at vi må yde bistand, og jeg håber, at
bistanden faktisk når frem til de mennesker, der virkelig har behov for hjælp.

Jean Lambert (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg ønsker bare at svare på nogle af de
kommentarer, der er fremsat.

Det, Pakistan prøver at gøre i øjeblikket, er egentlig at hjælpe sig selv ud af det rod, det er
i efter de ødelæggende oversvømmelser. Hvis fabrikkerne lå i de oversvømmelsesramte
områder, ville de ikke kunne producere, så det er ikke overraskende, at de berørte fabrikker
ikke ligger i oversvømmelsesområderne.

Den direkte bistand, der kan sættes ind, er mikroskopisk i forhold til det faktiske behov.
Det er vigtigt at fordele indkomsten fra den ekstra eksport – det ved vi, til infrastruktur,
energiforsyninger, skoler, veje osv. – mens der bestemt hviler et ansvar på den demokratisk
valgte pakistanske regering for at være effektiv med hensyn til indkomst, skatteindtægter
osv.

Folk har også talt om behovet for større mangfoldighed. Hvis Pakistan havde en større
mangfoldighed af industrisektorer, ville vi ikke fokusere så meget på tekstiler. Jeg appellerer
til medlemmerne om at give landet den mulighed for at hjælpe sig selv ud af katastrofen.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand, hr. kommissær! Tragedien i Pakistan
kræver, at Europa viser solidaritet, men det må ikke være et påskud for at bringe
tekstilindustrien i en række medlemsstater, såsom Portugal, i fare. Der er andre måder at
vise solidaritet på. Der findes mere effektive typer af bistand, der sigter mod at genoprette
de berørte områder og forbedre den lokale befolknings levevilkår, men også mere retfærdige
typer af bistand.

Handelsindrømmelser er som sagt ikke langsigtede foranstaltninger. Det er frem for alt til
fordel for store europæiske importører, da det opfylder de krav, de længe har stillet.
Imidlertid skader det tekstilindustrien og også de lande og regioner, der er mest afhængige
af den, alt sammen i en situation med dyb krise og høj arbejdsløshed.
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Selv om det er rigtigt, at de foranstaltninger, Kommissionen har foreslået, ikke under nogen
omstændigheder må være et påskud for flere afskedigelser, kan vi ikke se bort fra de
objektive vanskeligheder, som disse foranstaltninger skaber. Der er brug for foranstaltninger
til at forsvare den europæiske tekstilsektor og de job, den sikrer.

På forslag fra Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre er der
på EU-budgettet for 2010 afsat en budgetpost til oprettelse af et EU-program for tekstil-
og skotøjssektoren. Hvor er det program, hr. kommissær? Hvad er de centrale elementer
i det? Jeg vil slutte af med disse spørgsmål.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg synes, det er
paradoksalt, at EU i stedet for at forsvare vores arbejdspladser bringer dem i fare ved at
skjule de mulige konsekvenser af sine handlinger bag en velmenende retorik om humanitær
bistand. Den mulige nedsættelse af told på beklædningsgenstande fra Pakistan i de næste
tre år risikerer at sende fremstillingssektoren ud i en endnu større krise end den, vi oplever
nu, med tab af 120 000 job i hele Europa og 40 000 alene i Italien.

Pakistan skal hjælpes, men vi kan ikke vedtage bløde handelsforanstaltninger, når mit land
– Italien – og andre medlemsstater allerede mærker virkningerne af efterligninger af
tekstilprodukter, specielt fra asiatiske lande og især fra Kina. Kommissionen må ikke give
til velgørende formål på bekostning af frem for alt Italien, som repræsenterer 30 % af hele
den europæiske tekstilsektor. Jeg mener, vores små og mellemstore virksomheder sammen
med Pakistan skal hjælpes ud af krisen ved at pålægge asiatiske varer told og kvoter. Jeg
kommer fra Prato, og mine medborgere og jeg har i den grad fået nok af sådanne
foranstaltninger.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Fru formand! For så vidt angår
fremstillingsindustrien vil jeg minde Parlamentet om, at Pakistan er verdens fjerdestørste
bomuldsproducent og tegner sig for 9 % af verdens samlede produktion tæt efterfulgt af
EU med knap 5,5 %. Derfor er det helt klart et meget alvorligt problem. Naturligvis ønsker
vi ikke protektionisme, som skader en sund konkurrence, tværtimod ønsker vi en fri og
åben international handel. På den anden side har medlemmerne imidlertid også taget dette
punkt op. Hr. Melo, der er fra Portugal, et land med en skrøbelig økonomi, var meget
malende. Nogle medlemmer omtalte Italien. Jeg vil tilføje Grækenland, og alle ved, hvilke
problemer det står over for. Naturligvis skal vi støtte Pakistan, men vi bør også overvåge
det, og det er det, jeg vil bede Kommissionen om. Har vi mekanismer til at sikre, at den
bistand, vi yder Pakistan, vil blive kanaliseret i den rigtige retning og ikke bliver brugt til
andre formål eller til bestemte industrier til skade for europæiske virksomheder og
europæiske arbejdstagere?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil ikke påstå, at jeg er specielt velbevandret i
denne situations komplekse karakter, men jeg erkender Pakistans strategiske betydning.
Af den grund støtter jeg hr. Karims udtalelse om, at det er i alles interesse at have et stabilt
styre dér i en stærkt ustabil region.

Jeg må også sige, at en Union, der blev grundlagt på principperne om fred og velstand for
vores borgere, bør være helt fremme med hensyn til at bringe fred og velstand til andre
dele af verden, så jeg støtter forslagene her i aften, men jeg vil gerne have Kommissionen
til at svare fyldestgørende på de spørgsmål, hr. Higgins og andre på venstrefløjen har rejst.

Kan de garantere, at den støtte vi giver, går til dem, der fortjener den, og ikke til store
eksportører og godsejere? Det er det centrale spørgsmål i aften.
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Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Fru formand! Oversvømmelseskatastrofen i Pakistan
har humanitære konsekvenser af et uoverskueligt omfang. Jeg anser det for at være EU's
pligt at sikre, at bistanden kommer hurtigt ud til Pakistans befolkning. Foranstaltninger,
der skal styrke økonomi og beskæftigelse på lang sigt, er et vigtigt bidrag, EU kan yde for
at hjælpe dette hårdt ramte land ud af krisen. Imidlertid sætter jeg spørgsmålstegn ved, om
en nedsættelse af toldafgifter alene vil have den ønskede virkning. Vi har behov for at få
opklaret, om præferencer til Pakistan flyder ind i tredjelande via indirekte kanaler og således,
om de har den ønskede virkning eller ej. Ud over tekstilindustrien tænker jeg her først og
fremmest på bioethanol.

Mit specifikke spørgsmål til Kommissionen er, om man anser fastsættelse af et
toldkontingent for ethanol som en virkelig bæredygtig og effektiv mulighed, der vil hjælpe
den pakistanske befolkning. Kan det vurderes, om de nødvendige bæredygtighedskriterier
for import til EU også opfyldes i produktionen af bioethanol.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Fru formand! Jeg gad blot vide, om
taleren er klar over, at vi bare denne ene gang faktisk ikke diskuterer bistand, men simpelthen
diskuterer handelspræferencer. Det ville give Pakistan mulighed for at tjene penge, så det
kunne komme ud af sine problemer ved egen kraft og vilje. Jeg gad vide, om taleren er klar
over det.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg mener faktisk, at det er kernen i det,
vi diskuterer. Foranstaltningerne skal imidlertid tænkes grundigt igennem for at sikre
bæredygtig bistand. Frem for alt er der altid spørgsmålet om, i hvilket omfang cost-benefit
analysen i sidste ende kommer til at gå op for Europa.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Pakistan skal uden tvivl hjælpes efter de oversvømmelser, der har ramt landet. Det
spørgsmål, vi må stille os selv i dag, er imidlertid, hvilken form for hjælp landet har mest
brug for, og hvilken form EU bedst kan yde. Vi skal handle hurtigt, men også effektivt.

Og faktisk er det effektiviteten i Kommissionens forslag, der skaber størst bekymring hos
mig. Jeg synes, det er et fragmentarisk forslag, der ved primært at omfatte tekstil- og
lædersektorerne risikerer ikke at være effektivt nok, eftersom denne støtte kan skabe nye
spændinger på grund af de nye tilfælde af fattigdom, det vil skabe i Europa, og yderligere
vil stække den europæiske tekstilsektor, som allerede er i alvorlig tilbagegang.

Så må vi tænke over, at vi ved at begunstige eksport fra producentvirksomheder faktisk
hjælper de områder af Pakistan, der ikke er blevet oversvømmet, mens vores hjælp burde
tjene til at opbygge konkurrenceevne og udvikling og bidrage til at genoprette produktionen
i de områder af landet, som er blevet ramt af katastrofen. Af alle disse grunde mener jeg,
at metoden med at ophæve toldafgifter er helt igennem ubæredygtig, og vi kan ikke give
vores samtykke til det eller støtte det.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Først vil jeg gerne gøre
helt klart rede for de tal, vi taler om. Vi taler om en handelsvolumen på 900 mio. EUR.
Virkningen vil være 100 mio. EUR i ekstra eksport fra Pakistan til det europæiske marked,
men den samlede balance for EU vil kun blive på 50 mio. EUR, fordi der som følge af
Pakistans gunstigere mulighed for at eksportere til det europæiske marked også vil ske en
vis grad af handelsomlægning, hvilket betyder, at andre importører vil miste nogle
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muligheder på de europæiske markeder. Så den samlede virkning vil blive på omkring
50 mio. EUR på årsbasis.

Jeg siger dette, fordi jeg igen i denne forhandling hørte, at vi vil miste 120 000 job. Nu har
alle jo en lommeregner i deres mobiltelefon. Hvis Europa skulle miste 120 000 job på
grund af ekstra import for 50 mio. EUR til det europæiske marked, så har den europæiske
tekstilindustri virkelig et alvorligt problem, uanset hvad der sker i Pakistan. Det er simpelthen
useriøst at fremsætte den slags argumenter.

Det er min første bemærkning. For det andet har vi taget behørigt hensyn til den europæiske
tekstilindustris følsomhed og den noget vanskelige situation, denne industri måtte stå i.
Sengelinned indgår ikke i de toldpositioner, vi foreslår, og heller ikke beklædningsgenstande
eller husholdningslinned, som er tre af de mest følsomme produktlinjer for Europa.

Derimod er en masse halvfabrikata inkluderet. Hvis de er halvfærdige, betyder det, at de
vil blive færdiggjort i Europa, hvilket faktisk burde skabe billigere import for de
virksomheder, der varetager den endelige forarbejdning af disse produkter. Så det skader
os ikke umiddelbart. Jeg vil endda sige det modsatte. Vi har virkelig meget nøje undersøgt,
hvad der ville være et godt forslag for Pakistan uden at skade europæisk industri for meget
på et tidspunkt, hvor vi også er ved at komme ud af en økonomisk krise, der bestemt ikke
er let at styre.

Der blev også fremsat en kommentar om bomuldseksport. Der er knaphed på
verdensmarkedet for bomuld, og det er rigtigt, at Pakistan er en af de største
bomuldsproducenter. Det, jeg forestiller mig, når vi har den aftale, når vi ser, at vi virkelig
kommer ud af stedet, er, at vi skal bede Pakistan sørge for, at vores egen tekstilindustri får
bomuld nok til at kunne producere det, markedet efterspørger. Da der er en sådan knaphed
på bomuld på verdensplan eller i det mindste på visse typer af bomuld, kan man spørge,
hvorfor vi ikke importerer disse bomuldstyper fra Afrika. Tjah, fordi de ikke producerer
de rette typer bomuld, vi har brug for, og det er ikke let at skifte til en anden slags
bomuldsproduktion fra den ene dag til den anden, så vi vil skulle være særlig opmærksomme
på det problem.

Lad mig bare konkludere med at sige, at når man ser på Pakistans situation, er det, vi har
brug, for mere bistand og mere handel, vi har brug for begge dele. EU har bidraget med
320 mio. EUR allerede, hvilket er 60 % af, hvad FN oprindelig bad om. Det vil vi fortsætte
med, det vil sige mere bistand.

Handel er ikke bistand, som det er blevet sagt på dette plenarmøde. Handel er at give den
pakistanske økonomi muligheder for at producere og eksportere og give job til de
mennesker, der har brug for disse job. Jeg tror, det er et væsentligt værktøj i den økonomiske
genopretning, at vi giver Pakistan flere handelsmuligheder. Men det handler ikke om
bistand, hvilket betyder, at man ikke kan udpege dem, der bliver de såkaldte
bistandsmodtagere. Det er meget lettere at styre processen i tilfælde af handel, men selv
om handel har sine svagheder, ved vi også, at vi ikke får genoprettet en økonomi ved hjælp
af bistand.

Jeg tror, man har brug for begge elementer, bistand og handel, og derfor arbejder vi med
begge muligheder. Det er rigtigt, at vi – som jeg har sagt på dette plenarmøde – også skal
huske på, at vi taler om en region, der er blevet alvorligt hærget. Mange
parlamentsmedlemmer fra Italien har talt, og jeg forstår, at det område af Pakistan, der er
blevet oversvømmet, omtrent er på størrelse med hele Italien. Det er det, vi taler om, så
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jeg synes, vi skal hjælpe dem, men vi skal også huske på, at det er en meget følsom region,
som geostrategisk er meget vigtig. Den er også meget vigtig for os og for vores sikkerhed.
Det ville være meget farligt for Europa, hvis denne region blev ustabil, så vi bør gøre alt,
hvad vi kan, for at sikre, at regionens stabilitet ikke bliver påvirket af det, der sker i Pakistan.

Så det er en række foranstaltninger, vi iværksætter. Vi har politiske drøftelser med Pakistan.
Vi havde et topmøde med dem for nylig, og vi vil fortsat have sådanne drøftelser. Flere
EU-embedsmænd har været af sted og også f.eks. kommissær Georgieva i forbindelse med
humanitær bistand. Vi har en bistandspakke, som er betydelig, og vi har også en økonomisk
strategi i form af mere handel. Jeg tror, og jeg håber, at dette virkelig vil betyde noget
væsentligt for Pakistan, Jeg er også overbevist om, at vi ved at hjælpe Pakistan også til en
vis grad hjælper os selv.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

15. Angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande
(forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Cristiana Muscardini for
Udvalget om International Handel om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande
(KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) (A7-0273/2010).

Cristiana Muscardini,    ordfører. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Mange af EU's største økonomiske partnere og handelspartnere har gennem længere tid
anvendt nationale regler, hvorefter der stilles krav om oprindelsesmærkning for importerede
varer.

I 2005 foreslog Europa-Kommissionen en forordning med det formål at give EU de samme
muligheder som disse lande ved at kræve, at et vist antal varer, der importeres til EU, forsynes
med oprindelsesmærkning. Denne forordning vil bidrage til at rette op på den ubalance,
europæiske forbrugere hidtil har været udsat for, idet de sammenlignet med borgere i lande
uden for EU ikke har ret til at vælge, hvad de køber med fuld viden om, hvor det kommer
fra. En demokratisk ret, der forudsætter valgfrihed og dermed ret til viden, bliver derfor
krænket.

Forordningen retter op på en situation, hvor EU-borgere stilles dårligere, og indeholder
også på ny forslag om den legitime ret til gensidighed. Det er en forordning, mange
forbrugerorganisationer har krævet, og som mange erhvervsorganisationer støtter.
Produktionen i EU vil aldrig kunne genoprettes, hvis vores producenter ikke får de samme
garantier som andre lande, hvor der allerede gælder en forordning om oprindelsesmærkning
for varer.

Europæiske producenter – der med rette skal opfylde mange forpligtelser, som EU pålægger
dem for at sikre produktkvaliteten og beskytte forbrugerne, og som for at eksportere skal
identificere deres varer med et oprindelsesmærke – lider under illoyal konkurrence fra
producenter i tredjelande, der kan eksportere deres varer til Europa og skjule deres
oprindelse.

I sidste valgperiode blev der vedtaget en beslutning den 5. februar 2009 til fordel for de
små og mellemstore virksomheder i EU med det formål at løse deres problemer i forbindelse
med internationaliseringen. De små og mellemstore virksomheder møder i dag fortsat
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vanskeligheder, fordi de lider under illoyal konkurrence fra de producenter uden for EU,
der kan eksportere til Europa uden et oprindelsesmærke, og europæiske forbrugere nægtes
deres ret til et informeret valg.

Hvis det frie marked skal være netop frit, skal det bygge på loyal konkurrence og på klare
fælles regler, der anvendes. Derfor vil godkendelsen af denne forordning endelig fjerne det
demokratiske underskud og den illoyale konkurrence, der stadig forekommer i Europa og
først og fremmest skader forbrugerne.

Forordningen er blevet godkendt af Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel
med et stort flertal på 19 stemmer for og 3 stemmer imod. Europa-Parlamentet har allerede
givet udtryk for sin støtte i sidste valgperiode med en skriftlig erklæring, der blev vedtaget
med et solidt flertal, og i den nuværende valgperiode, hvor en beslutning blev vedtaget
med 529 stemmer for ud af 593 afgivne stemmer. Det er i sandhed overraskende, at nogle
kolleger, der undertegnede den skriftlige erklæring og stemte for beslutningen i
november 2009, i dag har fremsat et ændringsforslag med det formål at få forkastet
forordningen.

Jeg føler, at jeg helt oprigtigt kan sige, at de, der er imod forslaget, ikke ønsker at give
europæiske borgere de samme rettigheder som kinesiske borgere.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer! I
aften drøfter vi et lovforslag, som Kommissionen fremsatte i 2005, om angivelse af
oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande – "made in"-forordningen.

Jeg vil gerne takke ordføreren, fru Muscardini, for hendes engagerede støtte til vores forslag
og for hendes store arbejde. Jeg ønsker hende held og lykke med det på den videre vej
gennem lovgivningsprocessen.

2005 var længe før Lissabontraktatens ikrafttræden, og derfor længe før Parlamentet blev
sideordnet lovgivningsmyndighed i forbindelse med handelspolitik, men manglende
lovgivningsbeføjelser hindrede ikke Europa-Parlamentet i to gange at udtrykke sin støtte
til dette forslag. Til trods for vores vedvarende bestræbelser er der ikke sket fremskridt mod
en vedtagelse i Rådet.

Nu hvor vi er under Lissabontraktaten, glæder det mig, at Europa-Parlamentet kan spille
sin rolle fuldt ud i forbindelse med dette forslag. Jeg siger det, fordi EU har brug for at
vedtage lovgivning om oprindelsesmærkning for visse varer, der importeres fra tredjelande.
I dag kræver EU ikke oprindelsesmærkning, og det vil sige, at varer kan bære et
oprindelsesmærke, forudsat at det ikke vildleder forbrugerne, i overensstemmelse med
EF-direktivet om urimelig handelspraksis fra 2005.

Formålet med vores forslag er at indføre en obligatorisk oprindelsesmærkning på import
af visse varer og fastlægge klare regler for, hvordan oprindelsen skal fastslås. Formålene
med vores forslag er klare – at gøre det muligt for forbrugerne at kende varernes oprindelse
og at sikre gennemsigtighed ifølge en fælles standard for fastlæggelse af oprindelse.
Naturligvis dækker information om oprindelse ikke alt det, forbrugerne måtte ønske at
vide om en bestemt vare, men har den fordel, at den er nyttig og klar.

Når forbrugerne er bedre informeret, kan de for det andet frit kunne beslutte, hvad de vil
købe alt efter deres præferencer. I øvrigt kan vores forslag også bidrage til at nedbringe
frekvensen af svigagtig eller vildledende oprindelsesmærkning. Dets anvendelsesområde
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er begrænset til varer som læder, tekstiler, skotøj og glasvarer og kommer ikke til at gælde
for sektorer som elektronik, IKT-udstyr, kemikalier, maskiner, biler osv.

Blandt de omfattede varekategorier findes der varer, hvor information om oprindelsen er
specielt vigtig. Det gælder varer, der er beregnet til den endelige forbruger. I et af de
ændringsforslag, Udvalget om International Handel vedtog, henvises der klart til denne
betingelse, hvilket jeg finder positivt. Vi vil naturligvis skulle sikre overensstemmelse
mellem dette princip – dvs. "varer til de endelige forbrugere" – og de varer, der i sidste
instans faktisk bliver dækket af forordningen som anført i bilaget hertil.

Jeg skal ikke nægte, at oprindelsesmærkning medfører omkostninger for forhandlere og
eksportører til EU. Omkostningerne vil navnlig afhænge af produktionsprocesser og
tekniske mærkningsregler. Derfor er det vigtigt at holde disse omkostninger nede på et
minimum. Kommissionen får ansvaret for at udarbejde de nærmere regler for mærkningen
og vil være yderst opmærksom på at minimere omkostningerne ved at gå ud fra
international praksis, høre medlemsstaterne og alle involverede industrier og forhandlere.

Hvis vi skal sætte forslaget ind i en bredere sammenhæng, så har andre store handelspartnere
– som USA, Canada, Japan og Kina – længe haft sådanne ordninger. Vi kan derfor med
fordel trække på andres erfaringer.

Afslutningsvis vil jeg understrege, at Kommissionen er fast besluttet på at arbejde tæt
sammen med Parlamentet for at få dette forslag vedtaget og for at få en effektiv, nøjagtig
og omkostningseffektiv oprindelsesmærkningsordning.

Christofer Fjellner,    for PPE-Gruppen. – (SV) Fru formand! Obligatorisk
oprindelsesmærkning eller anvendelsen af ordene "Made in" betyder, at det på varer, som
importeres til Europa fra tredjelande, skal være angivet, hvor de kommer fra. Efter min
mening er det et forslag, der hører det forrige århundrede til, dengang noget, som blev
fremstillet i f.eks. Sverige, også bestod af dele, der kun kom fra Sverige. Men i forslaget er
det, som om man har set bort fra verdenshandelen, globaliseringen og globale
forsyningskæder.

Et af mine yndlingseksempler er den skjorte, jeg har på. Den er fremstillet af bomuld fra
Egypten, der blev vævet til stof i Italien. Den blev designet i Hong Kong og blev til sidst syet
i Kina. Jeg synes, at en meget bedre beskrivelse end "Made in China", som der formentlig
skulle stå i henhold til denne forordning, ville være "Made in the world" for at citere tidligere
kommissær og nuværende generaldirektør for WTO Pascal Lamy. Sådan ser verden nemlig
ud i dag.

Det her er ikke et forslag, der sikrer bedre information. Jeg mener tværtimod, at det er et
forslag, som skaber nye handelshindringer og gør handel vanskeligere, og måske er det
endda protektionistisk. Det er netop derfor, denne type regler er forbudt i EU. På det indre
marked er det ikke tilladt i f.eks. Sverige at forlange, at varer, der importeres fra Tyskland,
er mærket med, hvor de kommer fra. Det er rigtigt, at mange af vores handelspartnere,
f.eks. USA, har denne typer regler. USA indførte sådan en bestemmelse i 1930, men det
er naturligvis ikke noget, vi bør efterligne. Vi ved alle, at 1930'erne var et af de mørkeste
tiår i verdenshandelens historie. I stedet for at indføre handelsregler fra det forrige
århundrede, skabe nye handelshindringer og vanskeliggøre verdenshandelen synes jeg, at
vi burde gøre det modsatte. For at få os selv ud af recessionen burde vi lette handelen. Mit
budskab til Kommissionen er derfor: Gør forslaget om og gør det rigtigt! Jeg vil stemme
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imod dette forslag i morgen, og jeg er sikker på, at flere af mine kolleger vil følge mit
eksempel.

Kader Arif,    for S&D-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Jeg er altid meget glad for at tale efter hr. Fjellner, da jeg altid er sikker på, at jeg ikke vil
være enig med ham.

Først vil jeg gerne takke vores ordfører og alle skyggeordførerne og især min ven hr. Susta
for deres fortræffelige arbejde og deres gode samarbejde om denne tekst, som endelig vil
gøre det muligt at indføre en obligatorisk oprindelsesmærkningsordning for visse varer,
der importeres til Europa. Jeg vil også gerne takke kommissæren for hans engagement.

Vores afstemning i morgen vil nemlig blive første fase i indførelsen af denne forordning,
der stammer fra 2005, og som Europa-Parlamentet altid har støttet og efterlyst.
Oprindelsesmærkning er et vigtigt skridt hen imod gennemsigtighed og information, som
vi til stadighed må forbedre til fordel for de europæiske borgere.

Europæiske forbrugere ønsker nemlig med rette at vide, hvad de køber, hvor varen kommer
fra, og under hvilke betingelser den er blevet fremstillet. De kræver derfor at kunne forbruge
på et mere oplyst grundlag og dermed mere ansvarligt.

Med den nye forordning opfylder vi dette krav, fordi vores borgere bliver bedre oplyst,
især om de sociale og miljømæssige betingelser, som de varer, de køber, er fremstillet under.
I modsætning til hvad nogle mennesker ønsker at tro, er forbrugerne også borgere, der
godt vil betale mere for europæisk kvalitetsproduktion, for denne lovgivning er også
væsentlig for europæiske virksomheder, hvis produktion har et ry for kvalitet og høje
produktionsstandarder.

For de virksomheder, som har valgt at opretholde produktionen og dermed bevare
knowhow og beskæftigelse i Europa, vil forordningen genoprette lige vilkår med vores
handelspartnere i tredjelande. Den tekst, der er et resultat af afstemningen i Udvalget om
International Handel, er afbalanceret, og derfor opfordrer jeg medlemmerne af Parlamentet
til ikke at sætte spørgsmålstegn ved denne balance, men støtte teksten ved at stemme for
den med et stort flertal på plenarmødet i morgen.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Hvis formanden skulle besøge Ponte Rialto i Venedig – måske sammen med
kommissær De Gucht – og ønskede at købe et par angiveligt italienske sko, et slips, en
traditionel maske eller et glas fra Murano, er der risiko for, at hun ville blive snydt, fordi
den købte vare slet ikke var fremstillet i Italien, men i et eller andet land i Asien.

Jeg mener, at den foreslåede forordning, som er til behandling, begynder at bringe en vis
orden i et stadig mere forvirret globalt marked. Den søger at beskytte forbrugerne – også
formanden og kommissær De Gucht, hvis de skulle gå på indkøb på Venedigs Ponte Rialto
eller andre steder – og også de europæiske virksomheder, der ikke er flyttet ud (mens de,
der er, vil blive straffet med denne forordning). Frem for alt vil den rette op på den asymmetri
på handelsmarkederne, hvor Europa opfattes som det eneste store område, der mangler
regler om obligatorisk oprindelsesmærkning.

Det er ikke et protektionistisk forslag, faktisk synes jeg, det er meget afbalanceret. Det
gælder kun for et begrænset antal varer, for slutprodukter, der er beregnet til forbrugere,
og det er – efter min gruppes mening – et femårigt pilotprojekt, for vi vil støtte
ændringsforslaget med udløbsklausulen. Endvidere indførte vi også i udvalget – gennem
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et ændringsforslag fra mig – en bestemmelse, der sigter mod at undgå enhver overdreven
bureaukratisk byrde, der kunne skade virksomhederne.

Hvis afstemningen i morgen falder tilfredsstilende ud, vil det betyde, at første runde er
vundet, men det bliver ikke en endelig sejr. Vi vil herefter få brug for Kommissionens fulde
støtte i vores forhandlinger med Det Europæiske Råd. Kommissionen har allerede mange
forslag og har været meget samarbejdsvillig, og det er vi taknemmelige for, og derfor skal
vi fortsætte med at samarbejde. Jeg er sikker på, at vi om fem år vil være tilfredse med det
resultat, vi har opnået.

Malika Benarab-Attou,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand, mine damer og
herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren for det gode arbejde, hun har gjort. Vi har brug for
bedre information om oprindelsesmærkningen af de varer, vi køber. EU-lovgivningen
indeholder også bestemmelser om straffeforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse.

Jeg beklager, jeg har et problem. Jeg taler senere.

(Taleren standser og genoptager derefter sit indlæg på opfordring af formanden)

Vi har brug for bedre information om oprindelsesmærkningen af de varer, vi køber.
EU-lovgivningen indeholder også bestemmelser om straffeforanstaltninger i tilfælde af
overtrædelse, og hvis forbrugerne bliver vildledt om oprindelsen. Europa-Domstolen …

Nej, det går ikke. Undskyld mig.

(Taleren stopper igen)

Jan Zahradil,    for ECR-Gruppen. – (CS) Fru formand! Jeg forstår, hvorfor forslaget blev
fremsat, men jeg er ikke enig i årsagerne til, at det blev fremsat. Jeg synes næppe, at den
nuværende globaliserede verden giver mulighed for at fastslå oprindelseslandet. I sidste
ende er en garanti for kvaliteten af det ene eller det andet produkt langt vigtigere end dets
varemærke eller oprindelsesland. Vi skal også bemærke, at dette forslag ikke omhandler
beskyttelse af varemærker eller beskyttelsesmærker og heller ikke kan være til nogen hjælp
med hensyn til at beskytte varemærker eller beskyttelsesmærker. Den kendsgerning, at det
vil medføre en stigning i de særlige omkostninger for en vare og derfor sandsynligvis også
en stigning i varens pris, har Kommissæren allerede nævnt her. I sidste instans kan det
forhold, at forslaget kun vedrører bestemte varer – hvilket er blevet nævnt her adskillige
gange – endda beskrives som noget i retning af produktbaseret eller geografisk
forskelsbehandling.

Jeg vil derfor hævde, at vi bør holde os til den frivillige mærkning, for dér hvor forbrugerne
i sidste ende tillægger en sådan mærkning tilstrækkelig merværdi, bruger flertallet af
EU-producenterne den allerede på frivillig basis. EU bliver meget ofte kritiseret for
overdreven regulering, for at vedtage for mange love, der tynger erhvervslivet. Derfor
anmoder jeg om, at vi i det mindste i dette tilfælde ikke bidrager til yderligere at bebyrde
det retlige og økonomiske miljø i EU.

Helmut Scholz,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil også
gerne takke fru Muscardini for det arbejde, hun har gjort med denne betænkning, og
skyggeordførerne for deres konstruktive samarbejde.

Min gruppe ser positivt på idéen med at skabe mere gennemsigtighed for forbrugerne om
varers oprindelse og støtter køreplanen, som hr. Rinaldi kaldte den, for en etapesejr. Faktisk
ville vi ønske, at der blev vist yderligere information, f.eks. information om varernes
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økologiske "fodspor", om hvorvidt arbejdstagernes rettigheder overholdes i
fremstillingsprocessen eller om ligelig overskudsdeling mellem producenter og
arbejdstagere. Samtidig tror vi ikke, at denne udvidede ønskeseddel hører hjemme i en
forordning om angivelse af oprindelsesland, eftersom landenavnet i sig selv ikke giver
nogen pålidelig information i den forbindelse. Lad os tage eksemplet med Indien, hvor
børnearbejde er forbudt. Selv om der er sorte får blandt virksomhederne dér, overholder
det store flertal faktisk loven. I en EU-forordning må vi derfor tage hensyn til, at hverken
konkurrenter eller nationalister må svine et helt lands navn og dets varer til.

Vi går ind for, at der udvikles certificeringsordninger. Fairtrademærker er en model, man
bør følge, og disse bør nu videreudvikles med EU-støtte. Hvis vi yderligere inddrager
kulstoffattige produktionsmetoder og humane arbejdsvilkår, vil vi kunne løfte moderne
udfordringer. Jeg opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at iværksætte
endnu en forordning i den retning.

Jeg vil gerne tilføje endnu en tanke. En konsekvent indførelse af "Made in"-bestemmelsen
kan også spille en rolle for løsningen af komplicerede politiske konflikter. F.eks. ville
uhindret adgang for varer "Made in Palestine" til EU-markedet kunne skabe en mulighed
for selvstændig økonomisk udvikling i Palæstina.

Claudio Morganti,    for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Europa-Parlamentet skal i morgen stemme om oprindelsesmærkning, som – med de
fremsatte ændringsforslag – betyder, at oprindelsesmærkningen kommer til at gælde for
varer til endeligt forbrug og varer til endelige forbrugere.

Den sidste definition kan forårsage en alvorlig kædereaktion, fordi den ikke omfatter
halvfabrikata og mellemprodukter, der – selv om de er blevet fremstillet i lande uden for
EU – med en endelig og måske ubetydelig endelig forarbejdning efter ankomsten til Europa
kan gå for at være varer fremstillet i en medlemsstat. På den måde vil forbrugerne ikke blive
fuldt informeret om varens virkelige oprindelse, mens storindustrien vil få et incitament
til at flytte ud til lande uden for EU og derved mangedoble deres indtjening alene af hensyn
til sig selv, men dermed gøre vores industriområder fattigere.

Af disse årsager fremsatte vi nogle ændringsforslag med det formål at udvide definitionen
til halvfabrikata og mellemprodukter for at garantere gennemsigtighed og sporbarhed for
varer importeret fra tredjelande i lighed med Italiens Reguzzoni-lov, der fuldt ud respekterer
forbrugernes rettigheder. Dette er i sandhed den sidste chance, vi har til at beskytte
fremstillingssektoren i Italien og i hele Europa, som er en af økonomiens største drivkræfter
i modsætning til de få industrigiganter, der tjener deres egne interesser og ikke er til gavn
for hele samfundet.

At begrænse rabiat udflytning, varemærkeforfalskning og udnyttelse af arbejdskraft skal
fortsat være et af Europa-Parlamentets mål. Hvis vi stemmer for forordningen i morgen,
som den ser ud nu, vil vi forspilde en stor mulighed sammen med vores bestræbelser og
frem for alt de bestræbelser, der er gjort af millioner af arbejdstagere i små og mellemstore
virksomheder, som vil føle sig forrådt, sammen med alle forbrugerne, der havde tillid til,
at vi ville foretage et ansvarligt valg. Den kamp, vi kæmper, er ikke imod nogen, men for
arbejde, erhvervsliv, vores arbejdstagere og alle EU-borgere.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Fru formand! Vi lever i en udfordrende økonomisk tid, og
mange små virksomheder føler sig tynget af EU-bureaukrati og de dermed forbundne
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omkostninger. Jeg mener, at Parlamentet og Kommissionen først og fremmest bør se på,
hvordan vi kan mindske den finansielle byrde ved det bureaukrati, vi insisterer på her.

Med hensyn til dette forslag må vi skabe balance mellem at åbne markeder for europæiske
varer og sikre importerede varers kvalitet og sikkerhed. Jeg må dog sige, at jeg ikke ser
nogen værdi i tredjelandemærkning, når det gælder fødevarer. Jeg ved, at tredjelande ikke
er omfattet af denne forordning, men mange af Nordirlands landbrugere føler sig svigtet,
når de arbejder hårdt for at opfylde kravene fra EU og derefter skal konkurrere med dem,
der ikke skal opfylde de samme standarder.

Jeg håber, kommissæren vil notere sig, at de af os, der repræsenterer landdistrikter og
landbrugsområder, ikke har glemt genoptagelsen af forhandlingerne med Mercosurlandene,
og vi håber, at han ikke er klar til at ofre vores landbrugsindustri til fordel for flere markeder.
Dette sted har for vane at drive lovgivningen for langt ud, og jeg frygter, at det er det, der
er ved at ske i dette særlige tilfælde.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Fru formand! Først vil jeg gerne takke fru Muscardini
for hendes store arbejde, især i betragtning af de kontroversielle spørgsmål, hvoraf nogle
allerede er blevet drøftet. Jeg er overbevist om, at europæiske forbrugere har behov for at
få denne sag forklaret. Jeg er også af den opfattelse, at det skal være vores mål at beskytte
EU's borgere mod farlige og sundhedsskadelige varer. Slutbrugerne bør vide, hvilke råvarer
der er brugt, hvordan disse er opnået, hvor og hvordan de er forarbejdet, og hvilke sociale
og produktionsmæssige standarder der gælder i de relevante lande. Målet er klart, men vi
behøver klarhed over, hvordan vi skal nå det. Desværre fortæller den nuværende version
af forslaget til "Made in"-bestemmelse os ikke noget om en bestemt vares faktiske oprindelse.

Det vil jeg gerne illustrere med et eksempel. Usbekistan er verdens tredjestørste eksportør
af bomuld. 90 % af høsten plukkes ved håndkraft, det meste gennem børnearbejde. Den
indsamlede bomuld sendes herefter til Vietnam, hvor den forarbejdes. Ifølge Kommissionens
nuværende forslag skal de tekstiler, der nu importeres til EU fra Vietnam, mærkes "Made
in Vietnam", men hvad med gennemsigtigheden for den europæiske forbruger? Ingen ved,
hvor råvarerne kommer fra, og hvordan de er blevet udvundet. Informationsniveauet er
helt utilstrækkeligt.

Det Europæiske Forbrugercenter i Østrig har offentliggjort en ajourført analyse, der viser,
at verdens førende og mest fremtrædende tekstilvirksomheder ikke kan garantere, at råvarer
fra statsstøttede virksomheder, som benytter børnearbejde, ikke bliver brugt i deres
produktion. En "Made in"-bestemmelse af den slags, som udelukker råvarer fra
produktionsprocessen, tager klart fejl af europæiske slutbrugeres krav. Jeg går ind for mere
sandhed i varemærkningen og går derfor imod Kommissionens forslag.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg
vil gerne takke ordføreren, fru Muscardini, og alle skyggeordførerne, som jeg har arbejdet
sammen med om denne sag, der er særdeles vigtig for os. Jeg håber, at Europa-Parlamentet
i morgen giver den lovgivningsmæssige beslutning samme stærke opbakning, som det gav
i juli 2006, med den skriftlige erklæring af 2008 og den positive afstemning om
beslutningen af 2009.

Vi gør klar til at vedtage en foranstaltning, som skal beskytte forbrugerne, informere dem
om oprindelsen af varer til mere generelle formål, hvilket genskaber lige muligheder i
international handel og gensidighed mellem EU og dets største konkurrenter. Den øger
ikke omkostningerne for virksomheder i tredjelande, som allerede er forpligtede til at
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mærke deres varer i alle vores konkurrentlande i verden og i mange andre. Den skaber
heller ikke nogen byrder for det europæiske distributionssystem, der indirekte, og uden at
det koster det offentlige noget, fremmer en tilbagevenden af en betydelig produktion til
Europa, bremser udflytningen af virksomheder og også bidrager til bekæmpelsen af
varemærkeforfalskning.

Det er en kombination af helt indlysende fordele, som ikke kan stoppes ved måske at
opfordre til yderligere foranstaltninger, for her gælder det virkelig, at det bedste er det godes
fjende. Vi må have afsluttet en proces, der begyndte for syv år siden, og vise, at vi tager
hensyn til vores virksomheders interesser – frem for alt i denne krise- og arbejdsløshedstid
– men også af hensyn til mulighederne i en handelsordning, der reguleres, så der skabes
gensidighed, forbrugerbeskyttelse og korrekt information, som kan videreudvikles,
vedrørende sporbarhed.

Hvis denne foranstaltning ikke bliver vedtaget af Parlamentet, bliver der problemer. Jeg vil
gerne endnu en gang takke Kommissionen og alle dem, der ønsker at støtte denne
foranstaltning, fordi den er nyttig for EU-borgerne og for verdenshandelen.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Undskyld.
Jeg vil gerne takke ordføreren for det gode arbejde, hun har gjort. Vi har brug for bedre
information om oprindelsesmærkningen af de varer, vi køber. EU-lovgivningen indeholder
også bestemmelser om straffeforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse, og hvis forbrugerne
bliver vildledt om oprindelsen.

Europa-Domstolen bestemmer, at Kommissionen …

Nej, jeg beklager, der er et problem, jeg vil registrere det i protokollen.

(Taleren stopper)

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Fru formand! Frihandelsmiraklet med fri konkurrence
uden forvridning betyder, at en forbruger, der køber en kniv mærket Laguiole i Aveyron,
dens oprindelsesregion, har 90 % risiko for at få et blad af dårlig kvalitet fremstillet i Kina
eller Pakistan. Det er et af mange eksempler. Det er virkelig mærkningssvindel.

Hvis vi virkelig ønsker at bevare og udvikle industribeskæftigelsen i EU, hvis vi ønsker at
undgå at vildlede europæiske forbrugere og at beskytte deres sundhed, hvis vi ønsker at
bevare vores samfunds regelværk på social- og miljøområderne, er der et pressende behov
for at gøre oprindelsesmærkning for færdigvarer obligatorisk, selv om det betyder, at der
skal gøres indhug i EU's ultraliberale grundlæggende dogmer. Denne mærkning skal være
seriøs og ikke en form for bedrag, der medfører, at en vare præsenteres, som om den var
"made in Europe", når den faktisk ikke er andet end en samling af dele fra hele verden, og
hvor kun mærket er "made in Europe".

Toldvæsener og justitsministerier i medlemsstaterne vil skulle have alle midler til at sikre
kontrol og retshåndhævelse for at gennemføre en stærk lovgivning om
oprindelsesmærkning og oprindelsesland.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Fru formand! Takket være en åben handelspolitik kan
borgerne købe varer, der er lavet over hele verden. Som oftest har de imidlertid ingen
mulighed for at vide, hvor varen blev fremstillet, hvor materialerne til den kom fra, og
hvilke teknologiske processer fabrikanten benyttede til forarbejdningen af den.
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Samtidig er det en grundlæggende forudsætning for god beslutningstagning, når forbrugeren
vælger varer, at han/hun har den maksimale mængde information om den pågældende
vare. Indtil nu har EU-borgerne ikke haft ret til grundlæggende information om varerne,
noget, som har været rutinemæssigt tilgængeligt, ikke bare for borgerne i USA siden 1930,
men også i dag for befolkningen i Kina, Japan, Canada, Indien, Mexico og andre lande.

Derfor mener jeg, det er på tide, at EU indfører en standard, der vil beskytte europæiske
forbrugere uanset store distributionskæders eller visse interessegruppers særinteresser, og
forlanger, at leverandører mærker varer, der importeres fra tredjelande med de nødvendige
oplysninger om deres oprindelse. På den måde vil forbrugerne få en vigtig kilde til
information, når de beslutter sig for, hvilken vare de skal vælge, mens producenter i
tredjelande ikke vil blive væsentligt berørt på nogen måde, fordi de længe har anført
oprindelsen på deres varer til andre lande.

Det vil dog være vigtigt at gennemtænke mekanismerne for en ensartet anvendelse af
sanktioner og straffe for en medlemsstats overtrædelse af denne lovgivning med henblik
på at forhindre producenter i at søge et indførselssted til EU's fælles marked, som ikke er
tilstrækkelig beskyttet af sanktioner, og derved undgå at overholde reglerne. Det er min
faste overbevisning, at en indførelse af en effektiv oprindelsesmærkningsordning for varer
fra tredjelande vil være særdeles gavnlig både for europæiske forbrugere og for producenter,
der overholder reglerne.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Fru formand! Tjekkiske glasproducenter,
tekstilproducenter og skoproducenter har mange gange henvendt sig til mig og efterlyst
gennemsigtighed om varers oprindelse. De skal konkurrere med efterligninger af ukendt
oprindelse, der snylter på EU's marked. Vi taler for det meste om dårlig kvalitet og ofte
skadelige varer. Endvidere er information om, hvor tekstiler, sko, glas, smykker eller
lægemidler er produceret, ikke klassificeret information og udgør heller ikke protektionisme
eller en hindring for frihandel, som de liberale kalder det. Tværtimod fungerer det frie
marked og den loyale konkurrence kun, hvis forbrugerne kan træffe gode og frie
beslutninger på grundlag af information og erfaring.

Jeg bakker fuldstændig op om ordføreren, fru Muscardini, og jeg værdsætter hendes bidrag
til at nå et kompromis, som forhåbentlig vil gøre det muligt for os at vedtage forslaget i
morgen. Jeg forstår, at sådanne regler, især i de nordlige lande, hvor traditionelle produkter
er blevet erstattet af import fra andre lande, kan opfattes som unødvendigt bureaukrati.
Lad os imidlertid sammenligne vedtagelsen af forordningen med vores konkurrenter i
USA, Canada, Japan og Kina, hvor "made in" er obligatorisk. Ligesom den foregående taler
ønsker jeg at sige, at det er nødvendigt for Kommissionen at foreslå i det mindste
minimumsstandarder for straffe og sikre, at reglerne bliver fulgt ensartet i hele EU, og at
tredjelandes eksportører ikke giver visse lande en fortrinsstilling på grund af lavere eller
ingen sanktioner. Det skylder vi vores borgere.

FORSÆDE: László TŐKÉS
Næstformand

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! På
en delegationstur for nylig for Udvalget om International Handel havde jeg fornøjelsen af
at besøge en række produktionssteder i Europa, små virksomheder, der er tvunget til at
operere under meget vanskelige betingelser. Jeg oplevede den fineste kvalitet, rimelige
lønninger, gode arbejdsvilkår og et fornuftigt arbejdsmiljø. Det er et direkte resultat af
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vores traditioner og europæiske retsorden. Der er imidlertid masser af lande, hvor sådanne
principper ikke findes, hvor arbejdsvilkårene er dårlige, og hvor der ikke er garantier for
arbejdstagerne. Jeg mener, at europæiske forbrugere i fremtiden i det mindste skal kunne
se, om de varer, de køber, kommer fra et bestemt land, hvor de grundlæggende principper
ikke gælder. Det er noget, der vil blive krævet i fremtiden takket være de retningslinjer,
som fru Muscardini så effektivt har forberedt. Derfor bør vi sige ja til forslaget.

Til de virksomheder, der har flyttet deres produktion til udlandet af bekvemmelighedshensyn
og for at undgå bureaukrati, og som nu klager sig, vil jeg sige: I har kun jer selv at takke for
det!

Antonio Cancian (PPE). -    (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! EU
kan ikke flygte fra denne forpligtelse. Det er den måde, vi kan og skal reagere på. Jeg vil
gerne takke fru Muscardini for hendes stædige arbejde og alle de øvrige kolleger, der har
arbejdet på denne sag.

Med hensyn til sporbarhed for varer fra lande uden for EU mener jeg, det er rigtigt, at
forbrugerne kender varers herkomst og oprindelse med henblik på at beskytte deres sundhed
og deres frihed, idet det udvides til halvfabrikata, hvor forsyningskæden er anført. Ser vi
på konkurrenceevne, underminerer den manglende regulering EU-borgernes og
-forbrugernes rettigheder og forhindrer en tilfredsstillende funktion af markedet, der skal
have fælles regler for at være frit.

Med hensyn til beskyttelse af små og mellemstore virksomheder og deres nationale
produkter – det er ikke de store virksomheder, som har brug for en sådan beskyttelse. Jeg
mener faktisk, at de absolut ikke har brug for den, når man ser, hvordan de rejser verden
rundt med deres brands. Endvidere skal vi fremme vores landes specialiteter og traditionelle
produkter af topkvalitet, sætte skub i den europæiske økonomi igen og sikre respekten for
arbejdstageres rettigheder socialt, miljømæssigt og produktionsmæssigt.

Jeg gad vide, hvad vi skal være bange for, når vi fortæller sandheden og sigter mod at
fastlægge regler, som er ens for alle. Vi må prøve ikke at blive kuet, at udnytte den
almindelige lovgivningsproces i EU og at forhindre Rådet i altid at gennemtvinge sin vilje.
Lad os derfor prøve at gøre dette skridt til virkelighed ved at støtte den pågældende
forordning. Hvad resten angår, må vi vente og se.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Hr. formand! Den forordning, vi drøfter i dag, er
af afgørende betydning for fremtiden for sektoren for knivvarer og lignende produkter,
som i min region – Don Quixote-land, nærmere bestemt Albacete – repræsenterer ikke
kun over 8 000 job, men også en del af regionens identitet og fremtidige engagement i
håndværk som kilde til beskæftigelse.

Sociale grupper som Aprecu har i nogen tid bedt om "made in"-stemplet på knive, og
Castilla-La Manchas regering har kæmpet for det med enstemmig opbakning fra sit regionale
parlament.

Oprindelsesmærkning er ikke indgreb, det er en forpligtelse til gennemsigtighed i de
kommercielle spilleregler og i bekæmpelsen af illoyal konkurrence. Det betyder, at man
øger forbrugernes mulighed for at træffe beslutninger og vælge en vare, fordi de ikke blot
ser på dens endelige pris, men også på kvalitetsmærket for oprindelsesstedet eller de sociale
vilkår, varen er fremstillet under. Frem for alt vil det give anledning til ny optimisme hos
mange mennesker, der har det svært, men som i dag føler, at vi ikke har været ligeglade
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med at støtte mere retfærdig handel, mens vi samtidig har skabt merværdi for dem, der i
deres produktion respekterer europæiske arbejdstageres sociale rettigheder og bedre vilkår.

Jeg vil derfor takke ordføreren og hr. Menéndez del Valle for deres sociale samvittighed i
denne sag, der er så vigtig for min region.

Peter Šťastný (PPE). -    (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne rose fru Muscardini for hendes
tilgang til betænkningen og for det store arbejde, hun har lagt i den. EU er hverken den
første, anden eller tredje til at forlange, at dens borgere bliver informeret om oprindelsen
af en vare, de køber til opfyldelse af deres behov eller til konsum.

USA, Canada, Japan, Indien og mange andre lande har længe sørget for, at deres borgere
har denne ret. Det er i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler. Så
spørgsmålet er, hvorfor vi endnu ikke har fundet et kompromis? Vi er alle enige om behovet
for at informere forbrugerne/borgerne. Det er dog også rigtigt, at anførelsen af
oprindelsesland, dvs. "made in"-bestemmelsen, kan være potentielt vildledende, fordi
globaliseringen i industrien betyder, at slutproduktet består af dele fremstillet i forskellige
lande. Så hvis vi måske tilføjede et andet mærke ud over "made in", f.eks. "forarbejdet i"
eller "samlet i", kunne vi lettere nå frem til en bred aftale. Den største hindring, som er
frygten for at give ukorrekt, ufuldstændig eller vildledende information, ville således være
ryddet af vejen.

Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke håbet om, at vi her i Europa-Parlamentet, som
Lissabontraktaten har givet større beføjelser præcis på dette område, under ledelse af
fru Muscardini vil finde fælles løsninger, som vil hjælpe vores borgere til at foretage bedre
og, vigtigst af alt, friere valg.

Formanden.   – Undskyld, jeg forstyrrede Dem. Næste punkt på dagsordenen er de
umiddelbare kommentarer. Der er seks, så vi kan give ordet til hver enkelt.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Alle borgere har
forstået den igangværende økonomiske krises globale omfang, og vi mener, at de er klar
over betydningen af at vedtage fælles regler for at undgå at skabe forvridninger på markedet
og farlig nedgang i handelen.

EU har erkendt behovet for at informere borgerne klart om de varer, som cirkulerer inden
for deres grænser, og der er gjort en indsats i den retning under hensyntagen til både
medlemsstater og borgere. Mens den første gruppes interesser medfører fremme af deres
ressourcer uden at være protektionistisk, ønsker borgerne altid at kende hver vares
oprindelse, selv hvis det indebærer, at de skal vente i nogen tid på, at ordningen kommer
til at gælde for alle kategorier af varer.

Vi ønsker, at EU taler med én stemme på samme niveau som de øvrige stemmer, der lader
sig høre højt og tydeligt på internationale markeder. Så i morgen vil vi støtte betænkningen
om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande, og tilskynde
Det Europæiske Råd til at gøre sit for så godt som muligt at afslutte denne lovgivningsrejse,
der nu har varet i seks lange år.

Mario Pirillo (S&D). -    (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Fem år
efter forslaget til forordning kommer vi i morgen endelig til afstemningen om obligatorisk
oprindelsesmærkning for visse varer, der importeres fra tredjelande. I årenes løb har
Europa-Parlamentet ved talrige lejligheder hævdet behovet for en regel, der giver forbrugerne
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ret til at få korrekt information om varers oprindelse for derved at lette et mere bevidst
valg.

Vores varer er ofte ofre for varemærkeforfalskning og vildledende mærkninger. Denne
forordning kan bidrage til at give europæiske virksomheder større garantier og genoprette
konkurrenceevnen på internationalt niveau. Jeg håber, at Parlamentet sender et stærkt
signal ved at godkende fru Muscardinis betænkning med et meget stort flertal.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Hr. formand! Også i landbrugssektoren har forbrugerne ret til
detaljerede og utvetydige oplysninger om oprindelsen af de varer, der sælges i EU. Derved
kan vi give dem mulighed for at træffe velinformerede bevidste købsbeslutninger.

Det langsigtede mål skal dog være, at vores høje produkt- og sikkerhedsstandarder i Europa
også skal gælde for importerede varer, der sælges i EU. Det er ikke et spørgsmål om
handelsrestriktioner, men har snarere tværtimod til formål at etablere lige konkurrencevilkår
som en afgørende forudsætning for retfærdig handel på verdensplan. Desværre vil
Kommissionens beslutningsforslag ikke opfylde det mål.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi
støtter med begejstring denne forordning og vil gerne takke ordføreren, fru Muscardini,
og også hr. Susta og hr. Rinaldi. Også jeg er af den opfattelse, at denne foranstaltning er et
mellemtrin. Vi skal beslutte, om det er rigtigt eller ej, at en forbruger ved, hvor et produkt
er købt, når han/hun køber det. Vi føler, at det er rigtigt. Det er en forordning, der fremmer
gennemsigtighed og beskyttelse af forbrugerrettigheder. Det betyder ikke ret meget for os
lige nu, om det for at beskytte forbrugernes ret til gennemsigtighed og klarhed betyder, at
en udflyttet virksomhed bliver straffet på en eller anden måde.

Jeg lyttede nøje til min svenske kollega, hr. Fjellner, der kommer fra Stockholm, og jeg
føler behov for at svare, at jeg gerne vil have tillid til at kunne tage op til hans land og købe
et typisk svensk jakkesæt med vished for, at det virkelig er fremstillet i Sverige. Det er, fordi
det kunne have en svensk virksomheds mærke, selv om det var blevet produceret af en lille
fremstillingsvirksomhed, måske 10 km fra mit hus. Jeg ville føle mig som noget af en nar,
hvis jeg tog hele vejen til Sverige for at købe noget, der var fremstillet i mit lokalområde.

Derfor ser jeg positivt på oprindelsesmærket, hvis det giver forbrugerne gennemsigtighed
og mulighed for klarhed og viden og endelig et minimalt svar til de mange virksomheder,
der har haft mod til ikke at flytte ud og er blevet smadret af illoyal konkurrence.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Vi har støttet og påskønnet muligheden
for at få oprindelsesmærkning, fordi vi på alle måder ser det som et middel til at forsvare
arbejdspladser i europæisk industri, ikke mindst i små og mellemstore virksomheder
(smv'er), som et middel imod social og miljømæssig dumping. Et vigtigt middel, men kun
det – et middel. Det er ikke – og her skal vi ikke lyve for os selv – et universalmiddel. Det
er ikke den magiske universalløsning til at afhjælpe de tragiske konsekvenser af
liberaliseringen og dereguleringen af verdenshandelen, til at afhjælpe de forfærdelige skader,
der følger af dereguleringen.

Nogle af dem, der har nydt godt af denne liberalisering, er de samme mennesker, som altid
har været imod oprindelsesmærkning. Europas store importører og distributører. Vi vil
for vores vedkommende fortsat bekæmpe den protektionisme, som disse interessegrupper
har nydt godt af imod almenvellet og til skade for i tusindvis af smv'er i Europa og for
arbejdstagerne, deres rettigheder og deres lønninger.
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Vi skal tage alvorligt fat på problemerne i forbindelse med produktion og forarbejdning,
der dækker forskellige geografiske områder, men disse problemer kan løses, og de skal
løses på en så gennemsigtig og informativ måde som muligt.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne – med Shakespeares ord – sige til min
kollega, fru Muscardini, at De har gjort staten en tjeneste, for vi har alt for længe været som
den gode fe over for verden og spredt vores gavmildhed vidt og bredt og er blevet behandlet
som en fe til gengæld. Det så vi i København, og vi ser det i FN, men gudskelov vil vi i aften
begynde at slå igen og fastlægge lige vilkår for vores forbrugere og vores producenter.

Der er faktisk overhovedet ingen mening i, at varer kan komme ind i EU fra tredjelande
uden nogen angivelse af, hvor de kommer fra. Jeg ville gerne, om dette kunne gå meget
længere. Min kollega, fru Dodds, sagde, at hun gerne ville have det udvidet til landbrug, og
det er i det mindste et første skridt. Vi skal hjælpe forbrugerne med at foretage valg, med
at vide, at de valg, de foretager, er de rette, at der ikke er nogen varemærkeforfalskning, og
at der er fair play for alle.

Så godt gået til min kollega, fru Muscardini. Vi er endelig på vej.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg bemærker, at der er
megen støtte til forslaget i hele Parlamentet, så jeg vil ikke gå ind i så mange af
bemærkningerne, fordi de fleste af dem støtter Kommissionens forslag og
Muscardini-betænkningen om det.

Lad mig blot med hensyn til oprindelsesreglerne sige, at det er en meget stabil ordning.
Disse regler er virkelig meget stabile, og de er velkendte, fordi det er på grundlag af disse
oprindelsesregler, der betales told, når varerne kommer ind på det europæiske marked.
Faktisk bygger vores forslag helt igennem på dem. Det skal der ikke være nogen misforståelse
om.

Den anden bemærkning, jeg gerne vil komme med, vedrører et ændringsforslag fremsat
af fru Muscardini om, at denne "made in"-forordning skal være en slags pilotprojekt, der
skal evalueres efter en fireårig periode og måske ændres. Jeg synes, det er værd at støtte
dette ændringsforslag, fordi jeg forestiller mig, at det vil styrke forslagets chancer i Rådet.

Årsagen til, at forslaget, som stammer helt tilbage fra 2005, ikke er EU-lovgivning, er
simpelthen, at Rådet ikke køber det. Det har forkastet det indtil nu, men forslaget fra
fru Muscardini om at gøre det til et pilotprojekt i en femårig periode med evaluering efter
fire år, er et meget godt skridt i den rigtige retning. Derfor kan Kommissionen acceptere
ændringsforslaget.

Cristiana Muscardini,    ordfører.  –  (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
takke kommissæren for de overvejelser, han har gjort over for de forslag, vi har udarbejdet
i udvalget. Det har været et langvarigt arbejde med vanskelig mægling, men vi har prøvet
at tage hensyn til alles behov. Frem for alt vil jeg gerne takke skyggeordførerne hr. Susta
og hr. Rinaldi. Vi har kunnet fremlægge en tekst, der i sin helhed omfatter de fleste af de
problemer, vi fik forelagt.

Jeg vil også gerne takke mine kolleger, der her i aften med stort flertal har udtrykt støtte til
forordningen, men frem for alt til mere demokrati og mere respekt for forbrugere og
EU-borgere. Jeg håber, at afstemningen i morgen endelig kan sætte gang i en ny fase i EU,
en fase, der dels vil være en bekræftelse af EU's politiske vilje og dels en bekræftelse af
europæiske borgeres ret til at blive informeret og deltage i de valg, EU træffer.
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Det har været et langvarigt kompromisfyldt arbejde, og jeg er virkelig forbløffet over, at
der stadig er nogle kolleger fra flere lande, der foretrækker at overveje at forkaste
forordningen i stedet for at sikre deres landsmænd og -kvinder, de samme rettigheder som
alle kinesiske, indiske, amerikanske og andre borgere.

Jeg håber, at natten bringer råd, og at vi hver især husker, at vi en dag vil blive bedt om at
forklare, hvad vi gjorde godt, hvad vi gjorde dårligt, og hvad vi slet ikke gjorde. I dag skal
vi endelig handle med evnen til at forstå, hvad verden betyder for os. Frihed og demokrati
forsvares gennem viden.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted på torsdag den 21. oktober 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Jiří Havel (S&D),    skriftlig.   –   (CS) Jeg vil gerne udtrykke min fulde støtte til betænkningen
om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande.
Fru Muscardinis forslag løser den hidtidige mangel på EU-lovgivning på dette område.
Kravet om at angive varers oprindelse kan bidrage til at udligne vilkårene på
verdenshandelsmarkedet, fordi forskellige globale økonomier som USA, Canada eller Japan
også insisterer på en lignende beskyttelse for indenlandske varer. En beskyttelse af den
slags hjælper på samme måde varer fremstillet i EU til at blive mere konkurrencedygtige
med varer fra tredjelande. Angivelse af oprindelseslandet bidrager også til at bevare
traditionelle fremstillingsmetoder, typiske produktegenskaber og kvalitet. Denne type
beskyttelse af europæiske varer vil også påvirke opretholdelsen af beskæftigelsen i alle
medlemsstater positivt. Jeg vil også gerne sige, at angivelsen af oprindelseslandet øger
gennemsigtigheden og gør forbrugerne mere bevidste, når de beslutter at købe bestemte
varer, og forhindrer mulige svigagtige angivelser af varers oprindelse eller
varemærkeforfalskning.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig.  –  (PL) Information om oprindelsen af de varer,
der er tilgængelige på EU-markedet, er meget vigtig for alle forbrugere. Ved angivelse af
oprindelseslandet sikres borgerne mulighed for at foretage informerede valg, når de køber
en bestemt vare, og de bliver i stand til at undgå sundheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse
med tredjelandes varer, der ikke opfylder kvalitetsstandarderne. Reglerne om
oprindelsesmærkning giver også effektiv beskyttelse mod varemærkeforfalskning og illoyal
konkurrence. Det er vigtigt at definere de detaljerede former og procedurer for
oprindelsesmærkning og fastsætte straffe for brud på forordningens bestemmelser.

16. Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om
handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA).

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer!
De bad mig om at komme til plenarmødet for at forklare, hvor vi står i forhandlingerne
om ACTA – den internationale handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning. Jeg
deler Parlamentets opfattelse af, at det er en vigtig sag, og derfor er jeg her for tredje gang
på under et år for at drøfte den.
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Hvor er vi? Ja, med to ord er vi der næsten. Den 2. oktober 2010 afsluttede forhandlere fra
EU og 10 andre lande nemlig den sidste forhandlingsrunde. De har løst næsten alle
spørgsmål, idet der nu kun er nogle få åbne tilbage. Det vil jeg komme tilbage til senere.

En konsolideret og i vid udstrækning stabil tekst til den foreslåede aftale blev offentliggjort
for to uger siden. Jeg håber, at det har givet Dem mulighed for at se, at Kommissionen nøje
har overholdt de principper, jeg fremlagde i mine tidligere indlæg i Parlamentet.

Det er væsentligt at huske, at ACTA er en aftale om styrkelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder. Det betyder, at den ikke forpligter nogen af underskriverne til at
skabe nye materielle rettigheder eller ændre eksisterende. Den forpligter kun underskriverne
til at sikre, at rettighedshaverne kan udøve deres rettigheder fuldt ud, hvis, når og hvor de
findes.

ACTA handler om at fastlægge et nyt værktøj, der vil sikre, at eksisterende intellektuelle
ejendomsrettigheder beskyttes effektivt. Det er væsentligt, hvis vi ønsker at fastholde en
førende rolle i "videnøkonomien". I modsætning til hvad nogen synes at hævde, går ACTA
ikke ud på at skabe en form for "Big Brother".

Jeg ved, at De var bekymrede over, at forhandlingerne blev ført bag lukkede døre, og at
forhandlingsteksterne ikke blev offentliggjort. Fordi Kommissionen insisterede, er flere på
hinanden følgende versioner af teksten blevet offentliggjort, og vores forhandlere kom her
efter hver runde for at besvare alle Deres spørgsmål. Vi har taget disse skridt for at sikre,
at vi kunne drøfte emnet i et klima af gensidig tillid.

Jeg vil gerne nævne, at Ombudsmanden for nylig har anerkendt, at det netop i forbindelse
med ACTA-forhandlingerne var berettiget at fastholde, at visse centrale
forhandlingsdokumenter er fortrolige. Ombudsmanden bekræftede, at det var lovligt og
i overensstemmelse med 2001-forordningen om aktindsigt at bevare fortroligheden.

Jeg vil nu sætte fokus på nogle af de vigtigste træk ved ACTA. For det første en bred dækning
af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR). På baggrund af de mange forskellige intellektuelle
ejendomsrettigheder, europæiske virksomheder benytter til at beskytte deres opfindelser,
har vi kæmpet for – og opnået – en bred dækning. Især er det lykkedes os at sikre, at Europas
geografiske betegnelser bliver behandlet lige.

Det er en EU-succes. Det ville ikke stå i udkastet til ACTA-traktaten, hvis det ikke havde
været for Europa-Kommissionen. Jeg ved, at det måske ikke går så vidt, som mange kunne
have ønsket – f.eks. med hensyn til grænseforanstaltninger. Berettigede forskelle vil bestå,
og ACTA-parterne vil ikke skulle indføre EU's ordning for beskyttelse af geografiske
betegnelser gennem sui generis-ordninger.

For det andet indeholder ACTA for første gang en definition af en international standard
for krænkelser af intellektuel ejendomsret på internettet. Internettet er det mest
verdensomspændende åbne markedsmiljø, der udvikler sig hurtigst, og hvor musik, film,
bøger og software cirkulerer. Millioner af forfalskede varer handles hver dag gennem
internettet. ACTA er således et banebrydende – og alligevel afbalanceret – niveau for
harmonisering og gennemsigtighed for de regler, der gælder for sådanne krænkelser og er
samtidig helt i overensstemmelse med Fællesskabets regelværk.

Jeg vil gerne understrege, at ACTA ikke vil ændre Fællesskabets regelværk. Det var et krav
i vores forhandlingsretningslinjer, og det har vi omhyggeligt overholdt, som det kan ses
af teksten.
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For det tredje er ACTA en afbalanceret aftale, som afspejler de fire vigtigste betænkeligheder,
medlemmerne har givet udtryk for, af følgende fire årsager.

For det første påvirker teksten ikke beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, privatlivets
fred og databeskyttelse.

For det andet respekterer den det frie internets vigtige rolle og beskytter betydningen af
serviceudbydernes rolle samt EU-ordningen for undtagelser til ophavsretten såsom betinget
ansvarsfritagelse for internetoperatører. EU-undtagelser som privat eller uddannelsesmæssig
anvendelse vil også fortsat være gyldige.

For det tredje indeholder teksten en henvisning til de bestemmelser i TRIPS-aftalen, der
beskytter den væsentlige balance mellem rettighedshavernes rettigheder og almenvellets
interesse, og som understreger behovet for, at intellektuelle ejendomsrettigheder bidrager
til teknisk innovation, socioøkonomisk velfærd eller beskyttelse af sundheden.

For det fjerde erkender ACTA eksplicit betydningen af at sikre adgangen til medicin, idet
der henvises til Doha-erklæringen om spørgsmålet, og patentkrænkelser er eksplicit udeladt
fra afsnittene om håndhævelse ved grænserne og strafferetlig håndhævelse.

Hvad er status og de næste skridt i forbindelse med ACTA? Ja, i Tokyo var det ikke muligt
at gøre teksten færdig. Parterne opretholdt nogle få forbehold, som stadig skal behandles
i de kommende uger. Der er navnlig to åbne spørgsmål.

For det første – skal patentkrænkelser medtages i eller holdes uden for anvendelsesområdet
for foranstaltningerne i forbindelse med civil retstvist? Jeg er interesseret i at høre
Parlamentets synspunkter om det spørgsmål. Jeg er bekymret for, at en generel udelukkelse
af patenter – som er en vigtig intellektuel ejendomsret – kan risikere at fratage mange
virksomheder fordelene ved dette kapitel. Jeg tænker f.eks. på selvkørende maskiner,
lægemidler og den agrokemiske sektor.

For det andet handler et andet vigtigt punkt om EU's forslag om, at internetreglerne i ACTA
ikke kun skal gælde for ophavsret, men – mindst – også for varemærkekrænkelser. Som
bekendt kan man på internettet finde i tusindvis af tilbud om falske varer, der benytter
europæiske brands, hvad enten det er på tøj, kosmetik, ure eller endog fødevarer. Jeg mener,
at vi bør tage fat på disse krænkelser, der sker gennem internettet, fordi de grundlæggende
er identiske med krænkelser, der sker i det virkelige liv i forbindelse med fysiske varer.

Afslutningsvis er jeg helt overbevist om betydningen af at gøre noget ved den udbredte
misbrug af europæisk intellektuel ejendom rundt omkring i verden. ACTA kan yde et
vigtigt bidrag mod dette mål i fuld overensstemmelse med eksisterende EU-lovgivning.
ACTA er den første store internationale aftale om intellektuelle ejendomsrettigheder siden
TRIPS-aftalen i WTO tilbage i 1994. Den skaber også en god balance med borgeres og
forbrugeres rettigheder.

Jeg ser frem til en fortsat tæt dialog med Europa-Parlamentet og en vellykket afslutning af
aftalen og efterfølgende godkendelse heraf.

Daniel Caspary,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Jeg vil gerne sige oprigtigt tak til kommissæren, fordi han flere gange i de seneste
måneder har benyttet lejligheden til for det første at rapportere her i plenarmødeperioden
og for det andet at deltage i spørgsmål-og-svar-møder med det relevante parlamentsudvalg
enten personligt eller gennem sine medarbejdere. Det er rigtigt og vigtigt, at vi forsikrer
Europa-Parlamentet om, at Kommissionen faktisk rapporterer om status for forhandlinger
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på en gennemsigtig måde. Jeg mener, at det også gør os i stand til at evaluere og derfor
godkende eller forkaste en sådan aftale på grundlag af solide data.

Mit indtryk i øjeblikket er, at mange kritikere er ved at løbe tør for argumenter imod
ACTA-aftalen. Jeg synes, at det er en god ting, at Fællesskabets regelværk forbliver uændret.
Det ville virkelig være godt, om Kommissionen endnu en gang kunne vise os, at det her
virkelig er hammer- og nagelfast. Der er stadig nogle medlemmer af Parlamentet, som har
deres tvivl om dette, og jeg ville være taknemmelig, hvis Kommissionen kunne forklare
det en gang til klart og utvetydigt - måske skal vi endda have Kommissionens juridiske
tjeneste til at undersøge sagen. Jeg synes, det er positivt, at ACTA-aftalen tilsyneladende
fokuserer på at gennemføre den eksisterende lov i stedet for at udforme nye love.

Især hilser jeg afsnittet om internettet velkommen. Det er på høje tid, vi griber ind mod
film, musik, bøger og software, der cirkulerer på internettet. Jeg er ikke ude på at
kriminalisere nogen borgere, men jeg mener, at det skal være muligt, at også kunstnere og
skabere kan forfølge deres intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet, og det glæder
mig, at ACTA-aftalen er et første skridt i den retning.

Jeg ville afgjort have foretrukket, at hele dette spørgsmål blev behandlet inden for rammerne
af WTO. Dog må jeg også konstatere, at vi manglede egnede partnere i dialogen inden for
WTO, og derfor er ACTA-aftalen bestemt er en god start. Jeg ville være Kommissionen
taknemmelig, om den evt. efter indgåelsen af ACTA-aftalen vil gøre alt, hvad den kan for
at sikre, at så mange andre lande som muligt undertegner denne aftale, og at den også
udviser en smule fleksibilitet i tvivlstilfælde.

Jeg ser særlig positivt på, at det er lykkedes at inkludere information om geografisk
oprindelse – såsom champagne, skotsk whisky, Parmaskinke osv. – det vil jeg gerne rose
kommissæren for. Jeg mener, det er et stort fremskridt for EU's interesser. Det må være
muligt at sikre og beskytte vores europæiske oprindelsesmærkning og -information på
samme måde som varemærker som Coca Cola, Kellog's Cornflakes osv. Jeg mener, vi skal
træffe aktive foranstaltninger her af hensyn til vores producenter.

De rejste et spørgsmål vedrørende patenter. På den ene side peger aftalens titel klart i en
anden retning, men på den anden side oplever europæiske virksomheder enorme problemer
her, og jeg vil foreslå, at vi måske kunne drøfte det spørgsmål nærmere på mandag, når
De deltager i mødet i Udvalget om International Handel.

Tillykke med det, De har opnået. Jeg vil opfordre Dem til at være vedholdende med hensyn
til de udestående spørgsmål. Jeg ser frem til den dag, hvor Parlamentet kan beslutte, hvorvidt
det skal godkende eller forkaste aftalen på grundlag af den endelige formulering.

Kader Arif,    for S&D-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Vi står tydeligvis med en tekst, hvis kompleksitet bekymrer mange af os og i endnu højere
grad, efter min mening, bekymrer EU's borgere. Jeg bad om gennemsigtighed,
hr. kommissær, og De svarede. I dag er jeg noget urolig.

Som jeg ser det, er den største risiko nemlig ud over de rent tekniske spørgsmål den retning,
vi begynder at bevæge os i med hensyn til dette stadig mere komplekse forhold mellem
individuelle frihedsrettigheder og internettet. Verden er under hastig forandring, og det er
vi alle klar over. Vi er alle klar over, at der via dette værktøj finder en revolution sted med
hensyn til adgangen ikke kun til information, men også til kultur.
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I dagens verden, hvor denne adgang sker omgående og er gratis, er de traditionelle
holdepunkter ved at blive undermineret. Vores mest komplekse opgave er derfor at definere
nye regler, fordi regler er nødvendige, ikke kun for at beskytte kunstnere og rettighedshavere,
men jeg ønsker heller ikke at se bort fra individuelle frihedsrettigheder.

Hvad angår beskyttelse af frihedsrettigheder, hvoraf den vigtigste er beskyttelse af retten
til privatlivets fred, er en af mine største bekymringer den mulighed, handelsaftalen
vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) giver, for at kontrollere rejsendes personlige
effekter og bagage ved grænserne. Betyder det, at vores mobiltelefoner, MP3-afspillere og
computere kan blive gennemsøgt af toldmyndigheder, der leder efter ulovligt downloadede
filer?

Ifølge Kommissionen er det kun en mulighed, fordi den præcise term, der er brugt i teksten,
ikke er bindende. Det siges, at medlemsstaterne kan vælge, hvorvidt de vil tillade, at personlig
bagage bliver gennemsøgt eller ej. Men lad os lige være alvorlige her et øjeblik. Hvordan
kan man forvente, at en sådan ordlyd ikke vil blive opfattet som et incitament til at
gennemføre en sådan kontrol? Mener De virkelig, at en regering, især hvis den i et eller
andet omfang er under pres fra sin musikindustri – og jeg vælger bevidst det eksempel –
ikke vil benytte den lejlighed, ACTA giver, til at bevæge sin nationale lovgivning i retning
af øget screening af passagerer, der rejser ind på dens område?

Et andet problem er, at straffen er automatisk, hvis det bevises, at de filer, en privatperson
er i besiddelse af, er til kommerciel brug. Men hvem afgør, om de filer, vi har, er af
kommerciel art eller ej? Nogle vil mene, at en person med 500 sange på sin MP3-afspiller
nødvendigvis har kommercielle formål, men hvorfor skulle andre nægte sig muligheden
for at fastsætte denne grænse til 300, 100, 50 eller 10? En person med slette hensigter
behøver nemlig kun at downloade en enkelt film ulovligt for at lave i tusindvis af kopier
af den, og så bliver det en kommerciel aktivitet.

Endelig vil straffen blive udmålt af domstolene i hvert enkelt land, men en EU-borger, der
anholdes af et signatarlands grænsemyndigheder på grundlag af en særlig ufravigelig
lovgivning, vil ikke have nogen mulighed for at anfægte den. Er det Deres ønske, at sådan
et misbrug skal være muligt? Var det ikke netop Kommissionens ansvar at gøre alt, hvad
den kunne for at sikre, at aftalen forbyder gennemsøgning af personlige ejendele?

Jeg har bevidst kun taget dette spørgsmål op her i aften, men De har rejst mange flere, som
vi vil indarbejde i den beslutning, jeg har anmodet om, og som der skal stemmes om på
det ordinære plenarmøde i næste måned. Jeg vil bede kommissæren om at tage hensyn til
resultatet af den afstemning, som vil være i overensstemmelse med vores tilsagn, dvs. at
tage hensyn til Europa-Parlamentets ord, før De undertegner dokumentet.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Forhandlingerne har været vanskelige med stærke modsatrettede holdninger og
forskellige fortolkninger af følgerne af denne aftale. Som forhandlingerne står nu, skabes
der, så vidt jeg forstår, ubalance i behandlingen af geografiske betegnelser og mærker til
fordel for sidstnævnte og også passivitet i strid med artikel 22 i aftalen om handelsrelaterede
aspekter af den intellektuelle ejendomsret vedrørende mærker, der benytter benævnelser,
som er beskyttet af geografiske betegnelser. "Parmesan" – et af en række mulige eksempler
– kan frit fremstilles som "Parmesan" i USA og Australien og eksporteres til Kina eller andre
steder i direkte konkurrence med europæiske produkter, der som en af deres styrker har
geografiske betegnelser. Derfor synes europæiske produkter at understøtte illoyal
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konkurrence uden nogen effektiv beskyttelse fra handelsaftalen vedrørende bekæmpelse
af forfalskning. Det vil jeg gerne have afklaret.

"Parmesan" betyder "fra Parma", ikke Australien eller USA, og det gælder på samme måde
for alle europæiske geografiske betegnelser. Vi må passe på, for hvis vi i løbet af det
21. århundredes globalisering, om nogle få år, ikke længere har vores geografiske
betegnelser, vil det til dels skyldes de forkerte valg, vi træffer i dag, og vi vil miste en stor
del af vores identitet. Hvis alt det var tilladt i henhold til ACTA, ville aftalen på det punkt
være uacceptabel.

Der er også spørgsmålet om internettet, som allerede er blevet nævnt. EU går ind for et
samfund med udbredt viden, der er åben for alle, og ACTA skal ikke på nogen måde udgøre
en begrænsning af adgangsfriheden til internettet. Der er vundet meget i denne sag.
Kommissæren har givet sine vigtige forsikringer, men det ville være uacceptabelt, hvis
Fællesskabets regelværk blev plettet, som det stadig ser ud til at være tilfældet, af muligheden
for retlige påbud i henhold til artikel 2 og muligheden for strafferetlige sanktioner, bl.a. til
individuelle brugere, i henhold til artikel 2, stk. 14, pkt. 1.

Jeg sætter pris på de meget vigtige forsikringer om udviklingslandenes adgang til medicin,
men vi ved, at listen over lande, der tilslutter sig ACTA, er meget begrænset og ikke omfatter
de store forfalskningslande, i Asien især, men ikke kun der. Så af den grund og på baggrund
af alt det, vi har at miste på geografiske betegnelser og risici på internettet, er det indtrykket
– i øjeblikket – at aftalen kun er en ulempe, og på det grundlag er det måske bedre at lade
den falde.

Jan Philipp Albrecht,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Det
er indlysende, at den forhandlede ACTA-aftale snart vil blive vedtaget. Det er en aftale, der
medfører en lang række forpligtelser for de kontraherende parter til at styrke håndhævelsen
af intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen vil snart bede os som medlemmer
af Europa-Parlamentet om at godkende denne aftale. Imidlertid har Parlamentet nu i
månedsvis gjort det klart, at en række af de hensigtserklæringer, EU har fremsat inden for
ACTA-aftalen, risikerer at gå ud over den nuværende EU-lovgivning. Ikke blot er det uklart,
om der foreligger tilstrækkelig kompetence til en sådan handelsaftale, der jo indebærer
bestemmelser som straffeforanstaltninger eller indgreb i grundlæggende rettigheder, vi
mangler også information om, i hvilken grad ACTA vil kræve indførelse af ulovlige
foranstaltninger i EU. Af den grund vil ACTA skulle sendes tilbage til forhandlingsbordet.
Og alligevel er De villig til at underskrive aftalen nu. Derfor vil jeg for det første spørge
Dem: Har De allerede underskrevet? Hvis ikke, hvornår har De til hensigt at skrive under?
For det andet: Hvornår får vi en detaljeret konsekvensanalyse af, i hvilken grad ACTA kan
komme til at påvirke grundlæggende rettigheder i EU? Jeg ser frem til at høre Deres svar.

Syed Kamall,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg synes, vi skal begynde med at
hilse nogle af de redegørelser velkommen, der er fremsat her i aften, og også rose
Kommissionen, fordi den efter Tokyorunden sendte teksten til Parlamentet, som i sidste
ende vil kunne give sit samtykke til disse aftaler eller ej. Jeg synes, at skridtet i retning af
gennemsigtighed er noget, hele Parlamentet bør kunne se positivt på. Det var trods alt et
af de områder, der var enighed om på tværs af Parlamentet – vi kan nok have været uenige
om visse elementer, men vi var enige om mere og mere gennemsigtighed.

Øget gennemsigtighed betyder, at vi mindsker falske spekulationer over indholdet af
forhandlingerne, men fremhæver retfærdigvis også den positive rolle, Kommissionen
spiller med hensyn til at overbevise forhandlingspartnerne om behovet for større
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gennemsigtighed. Jeg synes, vi spillede en rolle i Parlamentet med at lægge pres på
Kommissionen, således at den herefter kan tale med sine forhandlingspartnere om behovet
for større gennemsigtighed.

Der er naturligvis forskellige opfattelser af intellektuelle rettigheder i Parlamentet. Det er
klart et centralt spørgsmål for ophavsrets- og varemærkeindehavere. ACTA er forhåbentlig
et vigtigt skridt mod håndhævelse blandt alle aktive parter og bygger på TRIPS-aftalen fra
midten af 1990'erne.

Personligt synes jeg, der bør skelnes mellem den digitale verden og atomernes verden. I en
verden med stadig kraftigere computere, øget lagerkapacitet og øget båndbredde ser man
en tendens til en pris på nul, og mange i f.eks. musikindustrien har undladt at reagere. Jeg
kan dog af samtaler med juridiske eksperter forstå, at det er meget vanskeligt at kodificere
det i en aftale.

Når det drejer sig om fremstilling af generiske lægemidler, er jeg glad for, at ACTA beskytter
ophavsrettigheder og varemærker, mens patenter er udelukket fra grænseforanstaltninger,
så man undgår beslaglæggelse af generisk medicin i transit gennem EU. Men har jeg et
spørgsmål, eftersom Kommissionen ikke var ansvarlig for at forhandle kapitlet om
strafferetlig håndhævelse på EU's vegne, idet det blev varetaget af Rådet på vegne af
medlemsstaterne. Når vi har denne forhandling om bekymringer over strafferetlige
sanktioner, hvordan skal vi så forene de to forskellige forhandlinger mellem det civilretlige
og strafferetlige kapitel?

Det er et spørgsmål til Dem, hr. kommissær. De kan trække på skulderen, men det vil blive
interessant at høre Deres perspektiv på det.

Helmut Scholz,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! I denne
uge har de amerikanske senatorer Bernie Sanders og Sherrod Brown skrevet til den
amerikanske patent- og varemærkemyndighed, US Patent and Trademark Office, for at
forlange en grundig kontrol af, at ordlyden af den forhandlede ACTA-aftale kan forenes
med den eksisterende amerikanske lovgivning. De kan være sikker på, at vi i Parlamentet
vil gøre vores pligt og gennemgå aftalen i lyset af EU's love. Min gruppe går ind for en
grundig metode og vil bruge så meget tid som nødvendigt, selv om De endnu en gang har
givet meget detaljerede svar på spørgsmålene vedrørende Fællesskabets regelværk. Det
skyldes, at de spørgsmål, vi kunne stille Kommissionen på de afrapporteringsmøder, De
holdt med os for nylig efter forhandlingerne – og tak for det – egentlig ikke blev besvaret
til vores fulde tilfredshed. Deres hovedforhandler gav os ofte fornemmelsen af, at vi var –
hvis jeg på dette tidspunkt må udtrykke mig lidt populært – lidt som gudsbespottere, der
søgte at sætte spørgsmålstegn ved den hellige skrift i stedet for at behandle de bekymringer,
vi gav udtryk for på EU-borgernes vegne.

Nogle af vores oprindelige kritikpunkter vedrørende aspekter i forbindelse med internettet
har dog haft en vis virkning, og nogle af de mere skadelige forslag er droppet.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Hr. formand! ACTA-forhandlingerne synes at være
mere eller mindre afsluttet. Ordlyden af den seneste version af aftalen lyder allerede som
en lovtekst, som den gælder i de enkelte medlemsstater. ACTA-aftalen vil således efterlade
den eksisterende retlige situation i EU næsten uforandret. Det oprindelige mål med aftalen
var at forbedre håndhævelsen. Imidlertid er jeg ikke i stand til at afdække specifikke løsninger
på det i forslaget. Før offentliggørelsen blev det kendt, at de omtvistede punkter ville blive
opgivet. Imidlertid synes man ikke i denne version at tage tilstrækkeligt hensyn til de
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forskellige modstridende interesser. F.eks. hedder det i aftalens artikel 2, stk. 2: "Procedures
adopted, maintained, or applied to implement this Chapter shall be fair, equitable and
provide for the rights of all participants subject to procedures to be appropriately protected".
Kapitlet om midlertidige foranstaltninger indeholder ingen eksplicit omtale af retten til
domstolsprøvelse, og der er heller ikke en bestemmelse om kontrol af behovet for at
destruere forfalskede produkter.

Sidst men ikke mindst hører vi, at de sidste punkter i forhandlingen skal færdiggøres pr.
e-mail. Men disse punkter omfatter anvendelsesområdet for aftalen som helhed. Bør det
da ikke fastlægges, før vi begynder på at formulere indholdet? Måske kunne det så også
give anledning til nogle praktiske løsninger i selve aftalen.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
takke Europa-Kommissionen, og især kommissær De Gucht, for de barske forhandlinger,
den fører med USA, en opgave, der sigter mod at finde et konvergenspunkt om en aftale,
der desværre ser ud til at være endeløs.

Vi er stadig langt fra en løsning på problemerne om intellektuel ejendomsret, som fortsat
er genstand for uoverensstemmelse mellem to blokke, der er forskellige både økonomisk
og politisk. EU må fortsætte med at koncentrere sig om to grundlæggende punkter.
Europæiske geografiske betegnelser skal nyde obligatorisk beskyttelse både civilretligt og
med hensyn til told, da disse betegnelser lider skade, som rammer ikke kun
fødevareindustrien, hvis forfalskede produkter lider under illoyal konkurrence gennem
brug af navne, der kopieres og fremkalder billeder af kendte europæiske brands, men også
design- og modevirksomheder. Dette er til skade for virksomheder, intellektuel ejendomsret,
forskning og – som altid – forbrugerne.

Et andet centralt punkt er behovet for fælles regler for kontrol af onlinesalg. Film, bøger,
musik, lægemidler og millioner af andre forfalskede varer sælges fortsat på internettet uden
nogen kontrol. EU skal sende et klart budskab til resten af verden. Handelsaftalen vedrørende
bekæmpelse af forfalskning skal være et bolværk mod al varemærkeforfalskning.

Emine Bozkurt (S&D). -    (NL) Hr. formand, hr. kommissær! Internationale aftaler skal
forelægges Europa-Parlamentet til godkendelse. Som medlemmer af Parlamentet er det
afgørende, at vi kan udøve vores vetoret så ofte som nødvendigt, men vores arbejde er nu
blevet gjort næsten umuligt. Igen og igen har vi været nødt til at bede Kommissionen om
at gøre rede for status for ACTA-forhandlingerne. Vi bliver dog konstant spist af med ord.
Først blev vi beroliget med det argument, at forhandlingerne langt fra er overstået, og nu
har De fortalt os, at det kun er en håndhævelsesaftale, og at der ikke vil blive foretaget
ændringer i Fællesskabets regelværk eller medlemsstaternes lovgivning.

I så fald vil jeg gerne spørge, hvad merværdien ved ACTA så er? De har sagt, at den hverken
vil harmonisere strafferetlige sanktioner eller indebære indirekte forpligtelser i form af
"three strikes"-politikken. Imidlertid står vi her og taler endnu en gang om indholdet af
dette aftaleudkast og specifikt om de punkter, jeg har nævnt. Og hver dag modtager jeg
beskeder fra bekymrede borgere og virksomheder, og der er stadig generel enighed blandt
grupperne i Europa-Parlamentet om, at dette aftaleudkast underminerer de grundlæggende
rettigheder for vores borgere og for passagerer fra tredjelande. Jeg vil derfor stille Dem
følgende helt klare spørgsmål: Hvad bliver de specifikke fordele af at vedtage ACTA?
Overbevis os venligst om, at denne tekst fra den 2. oktober er en positiv og nødvendig
ting.
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Jeg har også et meget konkret spørgsmål, hr. kommissær. Hvornår skal forhandlingsparterne
mødes igen for at drøfte ACTA? Hvilke parter er ikke enige i den? Hvorfor ikke? Et spørgsmål
efter det andet. Endnu engang har vi fået at vide, at aftalen endnu ikke er blevet finpudset.
Hvordan kan vi acceptere en aftale, der bliver forhandlet i bagbutikken?

Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Hr. formand! I går vedtog Kommissionen en strategi
for mainstreaming af EU's retligt bindende charter om grundlæggende rettigheder. Vi
liberale foreslog det, så det er sød musik i mine ører.

I dag offentliggjorde Kommissionen information om ACTA efter afslutningen af de sidste
forhandlinger for tre uger siden. Webstedet har et afsnit med titlen "positive aspects of
ACTA", men der er også nogle spørgsmål, som kunne kaldes noget andet.

For det første – falder handelsaftaler eller retshåndhævelsestraktater, som ACTA vel egentlig
er, ind under mainstreamingen af grundlæggende rettigheder? Vil Kommissionen foretage
en vurdering?

For det andet – er Kommissionen villig til at gå tilbage til forhandlingsbordet, hvis ACTA
bringer de grundlæggende rettigheder i fare? Vil Kommissionen vente med at gøre
forhandlingerne færdige med henblik på virkelig at tage hensyn til Parlamentets beslutning,
der kommer i begyndelsen af næste år? Så vidt jeg ved, har intet land sat sine initialer på
en eneste side af ACTA.

Vedrørende internettet er ACTA endda banebrydende, hedder det i redegørelsen. Det
hedder i præamblen, at ACTA søger at fremme samarbejdet mellem tjenesteudbydere og
rettighedshavere. Det hedder videre i artikel 2.18.3: "each party shall endeavour to promote
cooperative efforts within the business community to effectively copyright infringements.
This implies extra-judicial measures and challenges the division of power". Det fastsættes
i artikel 2.18.4, at den kompetente myndighed, ikke nødvendigvis den dømmende, skal
have beføjelse "to order an online provider to disclose expeditiously to a rights holder
information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for
infringement".

Ud over at påpege ordet "allegedly" vil jeg gerne understrege, at internetudbydere er
bekymrede for, at de vil skulle begynde at håndhæve loven. Så der skal gøres plads under
overskriften "negative aspects of ACTA" for at vurdere det grundlæggende rettighedsaspekt,
som ACTA stadig har i det nuværende udkast, og som Kommissionen fra nu af er retligt
forpligtet til at mainstreame.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Siden teksten til
ACTA-aftalen er blevet tilgængelig, finder vi, at den giver anledning til langt flere spørgsmål,
end den besvarer. Det skyldes delvis den meget uklare og vage juridiske terminologi, der
er brugt sine steder, og som ser ud til ikke at udelukke noget, men give mulighed for alt.
Lad mig blot nævne et enkelt centralt punkt her, nemlig opfordringen til samarbejde mellem
tjenesteudbydere og rettighedshavere om gennemførelse af rettigheder. Skal det betyde,
at f.eks. Warner Brothers skal arbejde sammen med internettjenesteudbydere, næsten
ligesom vicesheriffer? Hvordan skulle det fungere i detaljer? Ville det betyde streaming af
internettet for at afdække krænkelser? Denne forvirring skyldes, at f.eks. udtrykket "private
use or commercial use" ikke er ordentlig defineret, og der ikke er fundet en fælles definition.
Jeg synes, det er et ekstremt problematisk spørgsmål, fordi det medfører privatisering af
juridiske rettigheder.
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Som det allerede blev nævnt i går, lovede Kommissionen, at der bliver foretaget en
konsekvensanalyse vedrørende civilretlige rettigheder i alle nye bestemmelser. Hvornår
kan vi forvente denne konsekvensanalyse af ACTA-aftalen? Hvad kan vi forvente af denne
vurdering, og hvornår vil vi faktisk kunne læse den? Dette er afgørende for, at vi kan vurdere
aftalen.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Hr. formand! Vi har som Union tumlet rundt i mørket med
hensyn til at løfte de udfordringer, den nye internetalder har skabt. Naturligvis er vi ikke
alene, og mange af vores partnernationer er i samme situation, men vi må alle samles og
arbejde på at harmonisere håndhævelsen af bekæmpelsen af varemærkeforfalskning.

Det er afgørende at beskytte ophavsretten, men der skal skabes balance for at sikre, at
ytringsfrihed og innovation ikke undertrykkes. Vi er ivrige efter at sikre, at den balance,
der er nået i Gallo-betænkningen, anerkendes i aftalen for at fremme en blomstrende vækst,
konkurrenceevne og innovation og samtidig sikre nødvendig beskyttelse af rettighedshavere.
Der er ingen "one-size-fits-all" strategi for håndhævelse eller tilgang til håndhævelse i aftalen.
Fleksibilitet for medlemsstaterne anerkendes. Det støtter vi. ACTA er, som kommissæren
sagde, et godt første skridt til at bekæmpe piratgrupper og piratkopiering på internettet
og længere ude.

For EU forventer vi et detaljeret ophavsretsforslag og en grundig konsekvensanalyse, som
Europa-Parlamentet vil gennemgå, analysere og nærlæse på borgernes vegne.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Hr. formand! ACTA eller handelsaftalen vedrørende
bekæmpelse af forfalskning, som forkortelsen står for, er naturligvis stærkt kontroversiel.
Den har været stærkt kontroversiel her i Europa-Parlamentet, men også i Sverige, som jeg
repræsenterer. Jeg har været meget kritisk, især mod meget af det, jeg har set som
hemmelighedskræmmeri, bl.a. det forhold, at tekster er blevet hemmeligholdt. Det har
skabt en følelse og en atmosfære, hvor myter om aftalen har kunnet trives. Den mest
sejlivede af dem alle synes at være myten om, at toldvæsenet som følge af ACTA vil begynde
at inspicere iPods og computere. Det hørte jeg senest her på plenarmødet i dag. Nu hvor
vi har alle teksterne, og alt er kommet på bordet, kan jeg imidlertid se, at det var forkert og
bare en myte. Jeg mener, at hvis Shakespeare havde skrevet et stykke om forhandlingen
om ACTA, ville han også have kaldt det "Stor ståhej for ingenting".

Kommissionen har lovet, at ACTA ikke vil ændre noget i EU-lovgivningen, og når jeg læser
det, forstår jeg det samme. Den kendsgerning, at der ikke kommer nogen ændringer i
lovgivningen, betyder, at der ikke vil ske ændringer i borgernes daglige liv, og det vil ikke
ændre borgernes brug af f.eks. internettet

Det betyder dog ikke, at ACTA ikke er vigtig, eller at den er unødvendig, som en eller anden
sagde her i Parlamentet. Tværtimod vil ACTA skabe en global guldstandard for beskyttelse
af intellektuel ejendomsret. Den er vigtig, og den er i både Sveriges og i Europas interesse.
Den vil nedbringe antallet af konflikter, og hvis der er noget, jeg hører om, når jeg møder
svenske virksomheder, er det frem for alt, behovet for at beskytte de patenter og
intellektuelle ejendomsrettigheder, de har. Det er godt, især uden for Europa. Jeg føler mig
beroliget og fortrøstningsfuld nu, hvor jeg har læst de forhandlingsdokumenter, vi har
modtaget. Jeg er sikker på, at borgerne vil have det ligesådan. Det betyder, at jeg føler mig
ganske sikker forud for den fortsatte forhandling om denne sag i Europa-Parlamentet.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Som initiativtager til den
skriftlige erklæring om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)
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sammen med mine kolleger, hr. Lambrinidis, fru Roithová og hr. Alvaro, vil jeg først og
fremmest gerne takke for den indsats, De har gjort for at sikre gennemsigtighed og
konsensus, især i de seneste uger. I øjeblikket går min tak ikke længere, for denne tekst er
fortsat stærkt tvetydig på centrale punkter.

For det første siger De, hr. kommissær, at denne tekst ikke vil ændre Fællesskabets regelværk,
men hvad med de nye strafferetlige sanktioner for meddelagtighed i ophavsretskrænkelser,
som De imidlertid ønsker at skelne fra varemærkeforfalskning?

Hvordan kan vi lade være med at tænke på, hvad der sker i Frankrig med truslen fra
Hadopiloven og potentielle sanktioner imod tekniske internetformidleres neutralitet? Den
kendsgerning, at denne tekst blev forhandlet af Rådet, placerer den uden for Kommissionens
forhandlingsområde og derfor, måske, uden for Fællesskabets regelværk.

For det andet kunne det se ud, som om ACTA-udvalget har mulighed for at indarbejde
ændringer i teksten. De må derfor forstå vores bekymring ved udsigten til at vedtage en
tekst, der måske bliver ændret. Endnu en gang, hr. kommissær, er det vanskeligt for os at
give det fremtidige ACTA-sekretariat en blankocheck, og de forbehold, vi vil tage vedrørende
fortolkningen af teksten, når vi stemmer om beslutningen, vil diktere vores holdning til
ratificering af denne tekst.

Christian Engström (Verts/ALE).   – (EN) Hr. formand! Den 10. marts i år vedtog
Parlamentet med overvældende flertal en beslutning om bl.a., at aftalen ikke skulle åbne
mulighed for at gennemtvinge de såkaldte "three-strike"-procedurer. Det er, fordi vi ikke
ønsker, at internetudbydere begynder at fungere som private politistyrker og tvinges til at
påtage sig den rolle.

Kommissionen har gentagne gange i forskellige mundtlige redegørelser sagt, at det ikke er
tilfældet. Jeg hilser disse redegørelser velkommen. Når man imidlertid ser på teksten, står
der allerede i præamblen "desiring to promote cooperation between service providers and
rights holders with respect to relevant infringements in the digital environment". Herefter
i artikel 2.18.3, som fru Schaake citerede "shall endeavour to promote cooperative efforts
within the business community to effectively address corporate infringements". Hvis det
ikke betyder "three strikes", hvad betyder det så?

Det er alt sammen meget godt at tale om samarbejde mellem rettighedshavere og
internettjenesteudbydere, men hvad formodes internettjenesteudbyderne at gøre? Hvis de
ikke ønsker at gøre det, hvilke foranstaltninger vil der så blive truffet mod
internettjenesteudbyderne? Jeg er meget bekymret for, at sproget i denne aftale – som
fru Castex sagde – er så tvetydigt, at det egentlig ikke er klart, hvad det betyder. Jeg har
stadig den grundlæggende bekymring, som vi har haft hele tiden, og jeg vil meget gerne se
en ordentlig evaluering af de grundlæggende rettighedsaspekter i denne aftale.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Naturligvis er forsøget på
at nå frem til gode internationale aftaler meget prisværdigt, og jeg erkender blankt, at det
langt fra er en let opgave. Ikke desto mindre må vi, når vi overvejer sådanne aftaler, på et
vist tidspunkt stoppe op og spørge os selv, hvem vil få gavn af resultatet, og hvem vil det
gå ud over? Jeg har på fornemmelsen, at den faktisk kun er til gavn for nogle få mennesker,
der ønsker at tjene kassen, og som ikke har den store interesse i at opretholde
menneskerettigheder, informationsfrihed osv., og at den faktisk skader langt flere
mennesker, end den egentlig gavner.
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For mig står det stadig ikke klart, hvordan situationen egentlig ser ud med hensyn til
generiske lægemidler. Indrømmet, man kan ikke opnå meget gennem
straffeforanstaltninger. Vi ved imidlertid, at civile sager og de dertil knyttede store
erstatningskrav osv. kan påføre langt mere skade end straffesager. Så opstår spørgsmålet
om varemærkebeskyttelse kontra oprindelsesmærkning. Vi har lige haft en diskussion,
hvor det blev sagt, at oprindelsesmærkning bliver stadig mere vigtig og giver muligheder
ud over varemærkebeskyttelsens anvendelsesområde. Imidlertid synes alt at være blevet
hængt op på spørgsmålet om varemærkebeskyttelse.

Idéen om at benytte internetudbydere som de facto privat politistyrke, hvilket allerede er
nævnt af andre medlemmer af Parlamentet, er mig inderligt imod. Hvem skal kontrollere
udbyderne? Der er ingen pligt til at levere information og ingen databeskyttelse, som det
virkelig burde være tilfældet med offentlige organer. Alt dette giver mig anledning til
bekymring. Endvidere ved jeg ikke, hvad disse konsekvensanalyser vil vise med hensyn til
menneskerettigheder, og frem for alt hvad Kommissionen vil gøre, hvis Parlamentet får
det indtryk, at dette er en udvandet løsning og nægter at godkende den.

Judith Sargentini (Verts/ALE). -    (NL) Hr. formand! Jeg kan udmærket forestille mig, at
hovedformålet med denne aftale kunne være at forhindre forfalskning af håndtasker og
ure. Men en aftale, hvori det hedder, at erhvervslivet skal samarbejde om at bekæmpe
ophavsretskrænkelser, se dér forekommer det mig, at tingene begynder at blive lidt mere
komplicerede. Hvis jeg må vende tilbage til håndtaskerne, går jeg ud fra, at en garver skulle
bede en producent af lynlåse og spænder om at kontrollere de menneskers identitet, som
køber de pågældende tasker? Skal vi som myndigheder så pålægge den slags virksomheder
en sådan politiopgave? Se, det ville være en uklog udvikling, og De har endnu ikke givet
os nogen afklaring af dette punkt i Deres forslag.

Jeg har hørt hr. De Gucht sige, at han frygter, vi vil få lægemiddelindustrien på nakken,
hvis vi dropper patenter fra ACTA. Jeg har en anden frygt, for der er stadig tvetydigheder,
hvad angår patenter og grænsekontrol. Det er ikke for at sige, at noget så pinligt som
beslaglæggelsen af hivmedicin i Rotterdam havn ikke vil ske igen.

Gør os trygge, hr. De Gucht, og afprøv ACTA i forhold til de grundlæggende rettigheder.
I går offentliggjorde Kommissionen en strategi med henblik herpå. Sørg for, at folk i
udviklingslandene har ret til sundhedspleje. Vi beder Dem forsikre os om, at internetbrugere
ikke vil blive udspioneret af kommercielle virksomheder, og at deres frihed ikke vil blive
begrænset.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Hr. formand! Det stadig stigende antal
forfalskede og piratkopierede varer på det internationale marked øger muligheden for en
trussel mod verdensøkonomiens bæredygtige udvikling og bringer utvivlsomt også de
oprindelige producenter finansielle tab og krænker også den intellektuelle ejendomsret,
der tilhører forfattere og personer, som arbejder med fremstilling og produktion. Det udgør
også klart en risiko for forbrugerne og er årsagen til, at Europa mister arbejdspladser.

Idéen om en multilateral aftale om at bekæmpe piratkopiering og varemærkeforfalskning
kan være en effektiv mekanisme til at dæmme op for den slags aktiviteter. Jeg tilslutter mig
dog mine kolleger og understreger behovet for gennemsigtighed og større troværdighed
i sådanne forhandlinger og aftaler. Jeg finder det lige så væsentligt, at der skabes balance
mellem de rettigheder, vi er interesserede i at beskytte og de rettigheder, der er væsentlige
i samfundet. Håndhævelse eller beskyttelse af nogles rettigheder må ikke gøre indhug i
andres rettigheder og berettigede interesser. Jeg taler især om bestemmelserne i aftalen,
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der sigter imod at kriminalisere fuldstændig harmløse almindelige brugere, men ikke imod
at straffe de store aktører. Det forekommer mig absurd, at teknisk udstyr, som indeholder
lyd- og billedoptagelser til personlig brug, kan konfiskeres ved grænsekontroller. Efter
vores retlige tradition er kopiering til personlig brug uden kommercielle hensigter almindelig
og ikke ulovlig. Hvorfor skulle en studerende f.eks. ikke kunne tage en kopi af en bog,
han/hun har brug for i skolen?

Endnu en gang må jeg understrege, at vi har brug for at give grønt lys til acceptabel
ophavsretsbeskyttelse. Men bag den nuværende version af ACTA står lobbyister for
amerikanske pladeselskaber, der i deres jagt på profit har til hensigt at terrorisere og
kriminalisere en stor del af vores samfund og EU-medlemsstaternes borgere i særdeleshed.
Jeg finder de astronomiske bøder, upassende kontroller, forhandlinger om aftalen bag
lukkede døre osv. ude af proportioner. Derfor vil jeg gerne bede Europa-Kommissionen
om at modstå det enorme pres fra lobbyisterne og udarbejde et fornuftigt og afbalanceret
alternativ til den nuværende version af ACTA.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Hr. formand! Gennem vores skriftlige redegørelse kæmper
vi for gennemsigtighed i forhandlingen af ACTA og en forsikring om beskyttelse af
personoplysninger og Fællesskabets regelværk. Det glæder mig, at udkastet til aftaler endelig
er blevet offentliggjort, og at de fleste af de problemer, vi har kritiseret er forsvundet fra
aftalen. Imidlertid ville det være en fiasko for EU, hvis f.eks. beskyttelsen af geografiske
betegnelser skulle blive skåret ned, hvis f.eks. ikkeeuropæiske lande ikke skulle beskytte
Karlovy Vary-vafler eller den førnævnte champagne i hele området. Det er ikke nok kun
at kontrollere grænserne. Jeg beder kommissæren om at opklare dette.

Jeg har imidlertid også mine tvivl om aftalens effektivitet, eftersom de største
varemærkeforfalskere på verdensplan, fra Asien, ikke er parter i den, hvilket endvidere kan
forårsage problemer for iværksættere og forbrugere ved gennemførelse af aftalen. Endelig
vil jeg bede kommissæren eller Kommissionen om at vise os en detaljeret analyse af ACTA's
virkninger for EU.

Karel De Gucht,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Først og fremmest har
der været flere indlæg med påstande om, at gennemførelsen af ACTA vil føre til begrænsning
af de borgerlige frihedsrettigheder, og flere har peget på kontrol af laptoppe eller af
flypassagerer, f.eks. ved grænserne.

Den fælles erklæring af 16. april, som alle ACTA-parter udsendte, er helt klar. Der er ikke
noget forslag om at tvinge ACTA-deltagere til at forlange, at grænsemyndighederne
gennemsøger rejsendes bagage eller deres personlige elektroniske udstyr for materiale, der
indebærer en krænkelse.

ACTA handler om at bekæmpe ulovlig aktivitet i stor målestok og forfølge kriminelle
organisationer. Det drejer sig ikke om at begrænse borgerlige frihedsrettigheder eller
chikanere forbrugere. ACTA vil være i overensstemmelse med den gældende EU-ordning
om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der til fulde overholder
grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og borgerlige frihedsrettigheder såsom
beskyttelse af personoplysninger.

Et eksempel er de minimisklausulen i EU's toldforordning fra 2003, hvor rejsende er fritaget
for kontrol, hvis de varer, som udgør en krænkelse, ikke er omfattet af handel i stor målestok.
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EU's toldmyndigheder, som ofte står over for smugling af narkotika, våben eller mennesker,
har hverken tid eller retsgrundlag til at lede efter et par piratkopierede sange på en iPod
eller laptop, og vi har ikke til hensigt at ændre det.

Det vil vi ikke ændre, og vi vil sikre, at ACTA-parterne kan fortsætte med at anvende en
sådan fritagelse. Vi kan dog ikke pålægge de minimisfritagelsen som en absolut forpligtelse,
fordi nogle medlemsstater, der handler i henhold til nationale regler, har bevaret
myndigheden til at foretage visse former for passagerkontrol.

Der har igen været tale om "three-strike"-loven eller Hadopiloven i Frankrig, der gør dette
muligt. Det er imidlertid en national regel, og EU har ikke myndighed til at få en nationalstat
til at ændre den.

Flere har også bedt om en konsekvensanalyse om grundlæggende rettigheder, en
konsekvensundersøgelse om privatlivets fred og en konsekvensundersøgelse om
Fællesskabets regelværk.

Jeg har flere gange på dette plenarmøde sagt, at der ikke på nogen måde er sket krænkelser
af grundlæggende rettigheder eller Fællesskabets regelværk, og jeg må sige, at ingen har
givet et eksempel på problemer i forbindelse med grundlæggende frihedsrettigheder i de
tre forhandlinger, vi allerede har haft på dette plenarmøde. Ingen har påpeget en krænkelse
af Fællesskabets regelværk. Ingen har kunnet give et eksempel. Hvis De giver os eksempler,
vil vi undersøge dem.

Med hensyn til forhandling bag lukkede døre har Parlamentet bedt om større
gennemsigtighed om ACTA-forhandlingerne. Det er Kommissionen, der har sikret, at det
sker, at De har den tekst, der blev forhandlet i Tokyo, og at De fik den et par dage efter, at
den var gjort færdig. De har den også med de forbehold, der stadig er – EU har tre, og USA
har tre. De har resultatet af forhandlingerne. Hvordan kan De sige, at det er foregået bag
lukkede døre?

Spørgsmålet er blevet forelagt Ombudsmanden. Måske stoler De ikke på mig. Jeg er
Kommissionen. Måske stoler De ikke på Rådet. Måske stoler De ikke på Deres regeringer.
Jeg har fornemmet på en del taler her, at Deres tillid til nationale regeringer ikke stikker ret
dybt, men jeg tror, at De i det mindste stoler på Ombudsmanden. Ombudsmanden har
sagt meget klart, at vi kan holde dokumenter fortrolige, og det, vi har gjort, er et stort skridt
mere i retning af gennemsigtighed.

Man skulle tro, at man, når man gjorde det, ville få et bifald. At der i det mindste ville være
en vis opmærksomhed om det, men nogle fortsætter simpelthen med at sige, at vi forhandler
bag lukkede døre, og at der ikke er nogen gennemsigtighed. Så hvad er idéen med at gøre
en indsats for at få mere gennemsigtighed, hvis De bagefter stadig fortsætter med at sige,
at der ikke er nogen gennemsigtighed? Måske ville det være bedre, om jeg brugte min tid
på noget andet.

Med hensyn til muligheden for, at Kommissionen kan blive enig om en endelig tekst, så er
der faktisk i Lissabontraktaten meget klare regler for, hvordan internationale aftaler
forhandles, af hvem, og hvordan de indgås og ratificeres, herunder Europa-Parlamentets
vigtige rolle.

Der er også klare regler i rammeaftalen for, hvordan Parlamentet skal informeres og høres
under forhandlingsprocessen. Jeg tror, vi har overholdt disse regler meget nøje. Det er
Kommissionens prærogativ som forhandler at afgøre, hvornår forhandlingerne teknisk
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set er afsluttede, og hvornår aftalen skal paraferes. Aftalen er endnu ikke paraferet, og De
har i aften mulighed for at fremsætte Deres bemærkninger, før vi overhovedet foretager
paraferingen, og før vi overhovedet beslutter at parafere aftalen som sådan. Vi har endnu
ikke truffet en beslutning i Kommissionen om, hvad vi egentlig skal gøre, fordi vi stadig
har et par forbehold, som vi ønsker at få afklaret med USA, før vi beslutter os.

Paraferingen af aftalen er en del af Kommissionens prærogativer, og den binder ikke Unionen
endeligt. Aftalen bliver ført endelig, når Europa-Parlamentet har givet sit samtykke.

Så lad os respektere traktaten, og lad os respektere rammeaftalerne. I mellemtiden vil vi
fortsat informere Dem og drøfte sagen med Dem som fastsat i rammeaftalen.

Ifølge traktaten er det i øvrigt Rådet, der bemyndiger underskrivelse af aftaler, men
Parlamentet har altid det sidste ord. Det skal ratificere denne aftale, og hvis det afviser at
samtykke, er der simpelthen ingen aftale.

Så vær lidt tålmodige. Der er ingen parafering endnu. Når der er sket parafering, er der
oversættelsen, jurist-lingvisternes kontrol, og så kommer den til Rådet til underskrift og
til Parlamentet til ratificering. Så der er ikke truffet nogen som helst beslutning på nuværende
tidspunkt, og De har en anden mulighed i aften til at fremsætte alle de kommentarer, De
har på sinde.

Nogle har også spurgt, hvordan EU kan få noget ud af at indgå en sådan aftale, hvis den
ikke går længere end dets nuværende love, og hvis andre lande som USA endvidere også
hævder, at den ikke vil ændre national lov.

Det handler ikke om materiel ret. Denne aftale handler om håndhævelse af eksisterende
lov, og det er derfor, jeg gentagne gange har fastslået, at vi ikke skal ændre Fællesskabets
regelværk. Fællesskabets regelværk handler om materiel ret, og det ændrer vi ikke. En
international traktat, hvormed der blev indført standarder i lighed med EU's, men også
med standarder, der allerede gælder i lande som USA og Japan, ville stadig være et særdeles
værdifuldt bidrag til den aktuelle fremherskende internationale standard, der er defineret
af WTO i TRIPS-aftalen.

Vores mål er at fremme ACTA-standarderne over for centrale nye partnere, dvs. gennem
vores fremtidige handelsaftaler, men også i multilaterale sammenhænge. Når det er sagt,
har flere ACTA-parter benyttet det momentum, ACTA-forhandlingerne har skabt, til at
revidere deres nationale lovgivning ifølge de vedtagne retningslinjer.

Så vidt jeg ved, er f.eks. både Japan og Canada ved at revidere deres
internethåndhævelsesregler. Endvidere bliver det ofte overset, at ACTA ikke kun handler
om forbedrede juridiske standarder. Det handler også om samarbejde mellem
håndhævelsesmyndigheder, vedtagelse af god praksis eller bedre samordning af teknisk
bistand.

Skønt EU har haft et meget vellykket samarbejde med USA på disse områder i de sidste fire
til fem år, mener vi, at ACTA også kan forbedre de vigtige aspekter af bekæmpelsen af
krænkelserne af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vi mener, at det amerikanske håndhævelsessystem generelt sikrer en effektiv beskyttelse
af bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen har understreget, at ACTA
ikke er et kamufleret middel til at omgå deres nationale lovgivningsproces og udforme
deres aktuelle love, og det samme har Parlamentet. Det er forståeligt, at amerikanske
embedsmænd understreger det samme.

20-10-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA248



Lad mig tilføje, at princippet om samarbejde mellem rettighedshavere allerede står i artikel
15 i direktivet om e-handel fra 2003, så det er ikke en ny idé. Det står i e-handelsdirektivet,
og det henviser vi simpelthen til. Vi henviser til eksisterende EU-ret.

Lad mig yderligere sige, at noget, som ofte overses i debatten om ACTA, er antallet af
EU-borgere, hvis job vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi diskuterer ofte job
i alle sider af Parlamentet.

I millionvis af job i Europa afhænger af, at intellektuelle ejendomsrettigheder respekteres.
Varemærkeforfalskning er et alvorligt angreb på europæisk industri og på den europæiske
økonomi og på europæisk innovation, fordi vi er en innovationsbaseret økonomi.

Det, vi virkelig taler om, er job. Og jeg må sige, at jeg er en smule overrasket over, at det
faktisk aldrig er blevet nævnt i de tre drøftelser, vi nu har haft på dette plenarmøde.
Arbejdspladser er aldrig blevet nævnt. Det, man taler om, er grundlæggende rettigheder,
og det er jeg meget modtagelig over for, men uden noget eksempel til bekræftelse.

Der tales om grænsekontroller, hvor det er klart, at ACTA ikke tilføjer noget til det
bestående. Der tales om privatlivets fred, og jeg ser ingen grund til, at privatlivets fred skulle
være under angreb. Der omtales en slags uklar frihed og frihedsrettigheder, som efter Deres
mening er under angreb, men De giver ingen eksempler på det. Hvad der på den anden
side er klart, og hvad der dokumenteres i alle former for konsekvensundersøgelser, som
Kommissionen i øvrigt allerede har foretaget på alle slags punkter, er, at masser af vores
arbejdspladser er knyttet til intellektuelle ejendomsrettigheder, og det er en af årsagerne
til, at vi tillægger det emne så stor betydning. Jeg er lidt overrasket over, at dette meget
sjældent nævnes af Parlamentet.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i næste mødeperiode.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg ønsker at hilse de fremskridt, der er gjort i
ACTA-forhandlingerne, velkommen. Denne aftale er en absolut nødvendighed, hvis der
skal oprettes fælles internationale standarder om håndhævelse af den intellektuelle
ejendomsretslovgivning.

Imidlertid må jeg understrege, at sanktionsforanstaltningerne mod krænkelser af den
intellektuelle ejendomsret skal opfylde proportionalitetsprincippet og skal sikre balance
mellem alvoren af de begåede handlinger og de anvendte sanktioner. I dette tilfælde henviser
jeg især til krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i de digitale medier og på
internettet, hvor der i forbindelse med behandlingen bør skelnes klart mellem piratkopiering
i stor målestok til kommercielle formål og isolerede tilfældige tilfælde af intellektuel svig.

Endvidere bør aftalen, uanset hvor alvorlige de begående lovovertrædelser er, fokusere
specielt på at beskytte ytringsfriheden, retten til en retfærdig rettergang og tavshedspligten.

17. Dagsorden for næste møde: se protokollen

18. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 23.55)
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