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FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 09.00)

2. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen

3. Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's
Sikkerhedsråd (indgivne beslutningsforslag): se protokollen

4. Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 – Særlig
beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag
til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (jf. artikel 205, stk. 2,
første del, i forretningsordenen) – 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen
af fællesskabsretten (2008) (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét – betænkninger om
Den Europæiske Ombudsmand og gennemførelse af fællesskabsretten:

– betænkning af Nedelcheva for Udvalget for Andragender om Den Europæiske
Ombudsmands årsberetning 2009 (2010/2059 (INI)) (A7-0275/2010)

– betænkning af Paliadeli for Udvalget for Andragender om særlig beretning fra Den
Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet i fortsættelse af forslag til henstilling til
Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (2010/2086(INI)) (A7-0293/2010) og

– betænkning af Lichtenberger for Retsudvalget om betænkning om 26. årsberetning om
kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (KOM(2009)0675 –
2010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

Mariya Nedelcheva,    ordfører. – (FR) Hr. formand, hr. Diamandouros, hr. kommissær,
mine damer og herrer! Jeg mener, at vi kan opfatte Den Europæiske Ombudsmand som
en institution med to målsætninger.

Først er der den retlige målsætning, dvs. sikring af, at de europæiske institutioner udviser
respekt for den grundlæggende ret til god forvaltning. At sikre respekt for denne ret er
selve essensen af Ombudsmandens funktion. Vi er nu ved et centralt punkt, fordi
Lissabontraktaten, som nu også omfatter det europæiske charter om grundlæggende
rettigheder, gør denne ret juridisk bindende i artikel 41. Ombudsmanden har derfor nu et
retsgrundlag, og efter min mening et styrket retsgrundlag, så han kan udføre sine aktiviteter
ordentligt.

Hvis målet med fuld respekt for god forvaltning skal nås, skal Ombudsmanden være
ubøjelig, når det drejer sig om institutionerne. De særlige beretninger er et værktøj, som
kan bruges i denne sammenhæng. De giver Ombudsmanden mulighed for at påpege
eklatante eksempler på dårlig forvaltningsskik, når alle midler til løsning af tvister er udtømt.
Porsche-sagen er meget interessant i denne sammenhæng. Her vil jeg tillade mig at rose
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hr. Diamandouros for hans faste holdning i bestræbelserne på at indhente de oplysninger,
som har fuld ret til at kræve.

Den anden målsætning er af etisk karakter. Ombudsmanden skal fremme en servicekultur,
som ikke er udtrykkeligt nævnt i traktaterne, men som bestemt indgår i de forpligtelser,
som institutionerne skal opfylde. For at sikre, at der indføres en sådan servicekultur, er to
ting nødvendige. For det første skal Ombudsmanden fortsat tilskynde til mindelige
løsninger, sådan som han har gjort det i mange år. Igen vil jeg sige, at 56 % af de modtagne
klager blev løst i mindelighed.

Så skal han fortsætte sin indsats på kommunikationsområdet, så de europæiske borgere
informeres om deres rettigheder og de eksisterende procedurer til sikring af, at disse
rettigheder respekteres. I denne sammenhæng er indførelsen af en interaktiv vejledning et
vigtigt fremskridt, og det er mange af vores borgere taknemmelige for.

Sammendraget af Ombudsmandens aktiviteter i 2009 er således overordentlig positivt,
og det er det, jeg forsøger at give udtryk for i min betænkning. Jeg har dog også medtaget
en række anbefalinger. For det første er det vigtigt at styrke forbindelserne med de nationale
parlamenter og nationale ombudsmænd. At gøre noget i Bruxelles uden at sikre, at der er
en forbindelse til det nationale niveau, betyder, at det bliver meget mindre effektivt. Derfor
opfordrer jeg Den Europæiske Ombudsmand til i højere grad at tilskynde de nationale
ombudsmænd til regelmæssigt at udveksle synspunkter med deres nationale parlamenter
i lighed med udvekslingerne mellem Den Europæiske Ombudsmand og os i Parlamentet.

Det europæiske netværk af ombudsmænd er et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Jeg
mener, at udveksling af information og god praksis er vigtigt i den sammenhæng. Jeg vil
gerne gentage, hvor vigtigt jeg synes det er at indføre en fælles intranet-portal, hvor
ombudsmændene kan udveksle oplysninger.

Borgerne skal være i centrum for vores bekymringer. Gennemsigtighed, nærhed, god
forvaltning, en servicekultur – det er kernebegreberne. Denne nærhed vedrører dog også
vores institution. Derfor vil jeg gerne igen rose hr. Diamandouros, fordi han har gjort så
meget for at sikre en løbende kontakt med Parlamentet og især Udvalget for Andragender.
Som jeg har understreget i min betænkning, mener jeg, at det vil være en stor fordel for
vores to institutioner og også for de europæiske borgere, hvis vi havde flere udvekslinger,
når Ombudsmanden foretager en undersøgelse på eget initiativ.

Hidtil har hr. Diamandouros bestemt gjort meget for at kalde institutionerne til orden, når
de udviser eksempler på uklarhed og dårlig forvaltning.

Jeg ønsker Dem held og lykke, hr. Diamandouros, og ser meget frem til at læse Deres
årsberetning for 2010.

Chrysoula Paliadeli,    ordfører. – (EL) Hr. formand! I marts 2007 bad en miljøorganisation
om at få adgang til korrespondancen mellem Kommissionen og bilindustrien under
høringerne om forberedelserne til et lovforslag om kuldioxidemissioner.

Otte måneder senere gav Kommissionen adgang til 16 ud af 19 breve, men nægtede uden
begrundelse at offentliggøre tre breve fra Porsche. Miljøorganisationen indbragte sagen
for Den Europæiske Ombudsmand, som udarbejdede et udkast til anbefaling til
Kommissionen en måned senere med en anmodning om at reagere inden for tre måneder
i overensstemmelse med artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Kommissionen anmodede om fem udsættelser for så sent som i juni 2009 at fastslå, at den
ikke et helt år efter Ombudsmandens udkast til anbefaling kunne offentliggøre
korrespondancen med en bestemt bilproducent på grund af igangværende høringer med
den pågældende. Indtil oktober 2010 havde Ombudsmanden ikke fået oplysningerne.

Denne uberettigede udsættelse resulterede i en særlig beretning til Parlamentet, hvor
Kommissionen blev beskyldt for at nægte at samarbejde ærligt og i god tro, og samtidig
påpegedes faren for at underminere de to institutioners mulighed for at føre tilsyn med
Kommissionen.

Som følge af denne særlige beretning fra Ombudsmanden, som Parlamentet opfordres til
at vedtage i dag, den første om dårlig forvaltning, blev brevene fra denne bestemte
bilproducent offentliggjort, femten måneder efter Ombudsmandens første anmodning.
Mellem september 2008 og februar 2010 nåede Kommissionen frem til den beslutning,
som den havde fået foreslået i Ombudsmandens udkast til anbefaling femten måneder
tidligere. Samtidig blev det godtgjort, at denne bestemte bilproducent i sidste instans havde
accepteret denne om end delvise offentliggørelse af sine skrivelser.

Det fremgår klart af det foregående, at Kommissionen naturligvis havde pligt til at tage
hensyn til den relevante artikel i Parlamentets forordning, hvor det kræves, at institutioner
skal nægte adgang til dokumenter, hvis disses offentliggørelse underminerer beskyttelsen
af enkeltpersoners eller retlige enheders kommercielle interesser. Eftersom Ombudsmandens
kontor havde tjekket brevene og konstateret, at de ikke indeholdt oplysninger, der ville
skade denne bestemte bilproducents kommercielle interesser, burde Kommissionen
øjeblikkeligt have offentliggjort i det mindste nogle af dem i tråd med Ombudsmandens
forslag. Men hvis den havde forbehold i sin fortolkning af udkastet til anbefaling for at
begrunde sine beslutninger fremsende lige så stærke juridiske vurderinger, hvor den fastslår,
at den pågældende bilproducent kunne indbringe sagen for domstolene på baggrund af
Parlamentets forordning (EF) nr. 1049/2001.

Jeg nærer intet ønske om at kommentere den totale tavshed, som den pågældende
bilproducent har fasthold som reaktion på Kommissionens anmodning. Men jeg finder
det uacceptabelt, at EU's øverste udøvende organ bruger denne afvisning, en afvisning,
som er en næsten fuldstændig undsigelse af de europæiske institutioner fra en privat
virksomhed, af at besvare en sådan anmodning, især da virksomhedens breve ikke
indeholder oplysninger, der berettiger anvendelsen af den relevante artikel i Parlamentets
forordning (EF) nr. 1049/2001 eller giver grund til at indbringe Kommissionen for
domstolene.

Eva Lichtenberger,    ordfører. – (DE) Hr. formand! Min betænkning om gennemførelse
af fællesskabsretten er af den største betydning i Parlamentet. Her i Parlamentet har vi en
lovgivningsproces, der ganske vist er kompleks, men som er en af de mest gennemsigtige
sammenholdt med de nationale parlamenters. Jeg vil gerne påpege, at jeg har været medlem
af en nationalforsamling, så jeg ved, hvad jeg taler om.

Denne langtrukne proces, der involverer medlemsstaternes regeringer og også Parlamentet,
munder ud i resultater, der ofte kun bliver klare, når de gennemføres i national lovgivning.
Men hvis gennemførelsen i de forskellige nationale parlamenter ikke sker eller er ineffektiv,
har vi, medlemmer af Parlamentet, Parlamentet selv og EU som helhed et stort problem
med troværdigheden. Det er et meget alvorligt spørgsmål. Som medlemmer af Parlamentet
møder vi regelmæssigt borgerne, som fortæller os om systemets mangler. Kommissionen
modtager ofte klager fra borgerne om, hvordan den nationale lovgivning bliver gennemført.

3Europa-Parlamentets forhandlingerDA25-11-2010



Jeg vil bare komme med et par eksempler. Lad os tage affaldskrisen i Napoli. Det er et
tilbagevendende problem, som vi nu er vidner til, ikke for første eller anden gang, men for
tredje gang. Alligevel kan vi konstatere, at f.eks. EU-direktiverne om bortskaffelse af affald
ikke er blevet gennemført. Kommissionen har grebet ind, men det har ikke ført til, at vi ser
de principper for bortskaffelse af affald, som vi i Europa mener er kritisk vigtige, gennemført
på nationalt plan. Lad mig tage mit eget land, Østrig. Her er direktivet om
miljøvirkningsvurderinger ikke gennemført ordentligt. En sag, hvor et skisportsted blev
lukket, viser klart, at vi har enorme problemer på dette område. Et andet eksempel kan
findes på transportområdet, hvor det hedder, at medlemsstaterne skal respektere hviletiden
for chauffører i trafikstyringen, og hvor der er brug for at kontrollere, at bestemmelserne
overholdes. Den chokerende mangel på kontrol i denne sektor fører til et stigende antal
ulykker på grund af chaufførernes træthed. I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi
skal forholde os til borgernes bekymring over gennemførelsen af fællesskabsretten. De
skal have rettidig information om lovgivning og kunne stole på, at processen gennemføres
på en gennemsigtig måde.

Vi skal som medlemmer af Parlamentet snarest have en procedure, der gør det muligt for
os at få denne feedback fra vores borgere, samtidig med at kravet om fortrolighed
overholdes. Jeg vil gerne spørrge Dem, hr. kommissær, om De er parat til at tilslutte Dem
den procedure, vi foreslår i vores betænkning. Det ville være et enormt skridt i den rigtige
retning mod gennemsigtighed, åbenhed og klarhed i EU's proces.

Endelig vil jeg vil gerne igen understrege, at vi skaber et troværdihedsproblem for EU som
helhed, hvis vi mister vores troværdighed, fordi vi ikke er opmærksomme nok på, hvordan
fællesskabsretten gennemføres i EU's medlemsstater.

Nikiforos Diamandouros,    Ombudsmand. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer!
Tak, fordi De har givet mig ordet. Jeg vil takke Udvalget for Andragender og især formanden,
fru Mazzoni. De giver mig fortsat værdifuld støtte og gode råd, hvilket også fremgår af de
fremragende betænkninger af fru Nedelcheva og fru Paliadeli, hvis venlige ord jeg takker
dem for.

Både Parlamentet og Ombudsmanden arbejder for at sikre, at borgere og indbyggere i EU
kan udnytte deres rettigheder fuldt og helt, men vi gør det ikke på samme måde.
Ombudsmandens mandat er mere begrænset. Jeg behandler kun klager over EU's
institutioner, mens De også kan se på, hvad medlemsstaterne gør. Desuden kan Parlamentet
som et suverænt politisk organ behandle andragender, der kræver ændringer i loven eller
nye love. Min rolle er derimod at hjælpe med til at afdække dårlig forvaltning og forsøge
at rette op på det.

Til forskel fra en dom er en Ombudsmands beslutninger ikke juridisk bindende. Jeg kan
kun bruge mine overtalelsesevner til at overbevise EU-institutionerne om, at de bør følge
mine anbefalinger eller nå frem til mindelige løsninger, som tilfredsstiller begge parter.

Hvis en EU-institution nægter at følge mine anbefalinger, er det af grundlæggende betydning,
at Ombudsmanden kan henvende sig til Parlamentet for at få støtte, og jeg er naturligvis
meget taknemmelig for, at Parlamentet stadig støtter mig, som det også fremgår af
Nedelcheva- og Paliadeli-betænkningerne.

Dette er den første årsberetning, som jeg fremlægger for Dem efter Lissabontraktatens
ikrafttræden. Jeg vil fortsat arbejde tæt sammen med Parlamentet for at fremme vores fælles
mål, nemlig at give EU's borgere størst mulig fordel af deres rettigheder under traktaten
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og altid handle i overensstemmelse med mit mandat som en uafhængig, upartisk undersøger
af påstande om dårlig forvaltning – en uafhængighed og upartiskhed, der i lige høj grad
gælder for klageren og den institution, der klages over.

I 2009 behandlede mit kontor 318 forespørgsler, hvoraf 70 % blev afsluttet inden for et
år. 55 % blev afsluttet inden for tre måneder. Gennemsnitligt tog det ni måneder at
færdigbehandle en sag, hvilket bestemt opfylder mit standardmål, nemlig at afslutte sager
inden for et år.

For 2009 glæder det mig, at 56 % af alle sager blev enten afsluttet af institutionen eller
endte med en mindelig løsning. Det er en stor forbedring i forhold til 2008, hvor tallet lå
på 36 %. I 35 sager fremsatte jeg en kritisk bemærkning. Det er en stor forbedring
sammenlignet med 2008, hvor jeg udstedte 44 kritiske bemærkninger, eller i 2007, hvor
tallet var 55. Denne konstante reduktion er en god nyhed, men det er stadig for mange.

Jeg bestræber mig på at hjælpe alle klagere, der henvender sig til Ombudsmanden, også i
sager, hvor klagen ikke ligger inden for mit mandat. I 2009 modtog jeg i alt 2 392 klager,
hvilket er en nedgang på 6 % i forhold til 2008. Denne nedgang er opmuntrende. At
reducere antallet af uantagelige klager har længe været en anmodning fra Parlamentet. Jeg
tilskriver i det mindste delvist dette resultat det forhold, at borgerne allerede i første omgang
finder ud af, hvem de skal henvende sig til.

I januar 2009 lancerede jeg en interaktiv vejledning på mit nye websted, som er tilgængeligt
på alle 23 EU-sprog. Denne vejledning skal hjælpe klagere med at finde det organ, der er
bedst placeret til at hjælpe dem, uanset om det er min egen institution, nationale eller
regionale ombudsmænd i medlemsstaterne eller problemløsningsmekanismer som det
grænseoverskridende netværk Solvit.

I 2009 blev vejledningen brugt af over 26 000 mennesker. Det er meget vigtigt for borgerne
at få anvist det mest hensigtsmæssige klagebehandlingsorgan fra starten og blive sparet
for frustrationer og forsinkelser, når de selv skal finde den rette institution.

Det betyder også, at klager løses hurtigere og mere effektivt, hvilket sikrer, at borgerne kan
udnytte alle deres rettigheder i henhold til fællesskabsretten, og også at fællesskabsretten
gennemføres ordentligt.

I de sidste tre år har jeg også gjort en ihærdig indsats for at øge kendskabet til de ydelser,
jeg kan tilbyde virksomheder, sammenslutninger, ngo'er, regionale myndigheder og andre
målgrupper, dvs. alle, der deltager i EU-projekter eller -programmer, og som er direkte
involveret med EU's forvaltning.

For yderligere at fremme kendskabet til Ombudsmandens arbejde styrkede jeg i 2009
samarbejdet med andre oplysnings- og problemløsningsnetværk såsom Europa Direct og
Solvit. Jeg intensiverede også indsatsen for at nå ud til potentielle klagere ved at afholde en
række offentlige arrangementer. Alle disse udadrettede aktiviteter resulterede sammen
med de gode resultater for klagerne i en stigning i den gennemsnitlige dækning af
Ombudsmandens arbejde på 85 %.

Antallet af indledte undersøgelser på basis af klager modtaget i 2009 steg fra 293 til 335.
Denne stigning skal til dels tilskrives udadrettede aktiviteter. Jeg har også arbejdet videre
med at øge kvaliteten af oplysningerne til to borgerne og potentielle klagere om deres
rettigheder under fællesskabsretten gennem det europæiske netværk af Ombudsmænd,
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som er en stor hjælp med hensyn til at lette overførslen af klager til den kompetente
ombudsmand eller et tilsvarende organ.

Jeg har desuden fortsat arbejdet med at sikre, at EU-institutionerne indfører en
borgercentreret tilgang i alle deres aktiviteter. Det er en opgave, der skal håndteres i
samarbejde med institutionerne. For at nå dette mål med hensyn til Kommissionen er jeg
i tæt kontakt med Kommissionens næstformand, der har ansvar for forbindelserne til
Ombudsmanden, hr. kommissær Šefčovič, og jeg vil gerne takke ham for hans
tilstedeværelse her i dag; jeg er taknemmelig for det tætte samarbejde og hans støtte.

Den hyppigst forekommende klage, jeg undersøgte i 2009, handlede om mangel på
gennemsigtighed. Dette indgik i 36 % af alle undersøgelser. Det er med en vis bekymring,
at jeg konstaterer den fortsat høje procentdel af disse klager. En ansvarlig, gennemsigtig
EU-forvaltning er helt bestemt nøglen til borgernes tillid. Jeg beklager også de lange
forsinkelser i Kommissionens besvarelse af spørgsmål om adgang til dokumenter. Det
mest frapperende eksempel er beskrevet i fru Paliadelis betænkning, og det fremgår klart,
at Parlamentet nærer store forventninger til Kommissionens i den sammenhæng.

Lissabontraktatens ikrafttræden var en central begivenhed i 2009. Traktaten giver nye
løfter til borgerne om grundlæggende rettigheder, øget gennemsigtighed og større
muligheder for at deltage i EU's politiske beslutningstagningsproces. Den gør også chartret
om grundlæggende rettigheder, herunder retten til god forvaltning, juridisk bindende.

Reformen af finansforordningen er endnu en fremragende mulighed for at omsætte den
grundlæggende ret til god forvaltning til praksis. Jeg mener, at de forskellige regler skal
hjælpe offentligt ansatte med at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og god
forvaltningsskik. Jeg har for nylig udarbejdet og vedtaget en strategi for hele mit mandat.
Dette dokument blev sendt i sidste uge til Præsidiet, Formandskonferencen og Udvalget
for Andragender til deres information.

Strategien skal gennemføre min institutions "mission statement", som jeg vedtog i 2009,
og som lyder som følger: "Den Europæiske Ombudsmand søger at sikre en retfærdig løsning
på klager over Den Europæiske Unions institutioner, tilskynder til gennemsigtighed og
fremmer en servicekultur i forvaltningen. Han sigter mod at skabe tillid gennem dialog
mellem borgerne og EU og mod at skabe den højeste standard for adfærd i Unionens
institutioner".

Det er i denne ånd, ånden i Kommissionens erklæring, at jeg fortsat vil gennemføre det
mandat, som dette høje organ har betroet mig.

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! De må bære over med,
at jeg nu vil søge at besvare vores tre ordførere og Ombudsmanden. Jeg vil begynde med
at takke fru Nedelcheva, fru Paliadeli og fru Lichtenberger for deres betænkninger. Det står
helt klart, at vi har samme mål, nemlig at forvaltningen skal være effektiv og professionel,
og at fællesskabsretten skal overholdes. Det er dette, der danner grundlaget for vores
drøftelser, og jeg er sikker på, at vi vil nå et positivt resultat.

Også over for hr. Diamandouros vil jeg udtrykke min taknemmelighed for hans tætte
samarbejde med Kommissionen. I dag er en særlig dag for ham, for han kan se, at hans
arbejde også værdsættes højt af Parlamentet. Jeg kan forsikre Dem om, at kommunikationen
mellem os og mellem vores tjenestegrene er meget intens. Der går ikke en uge, hvor jeg
ikke sender et brev eller en forklaring til Ombudsmanden og får et svar fra ham. Det er
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sådan, vi søger at finde de rette løsninger i vores arbejde. Naturligvis er der uløste spørgsmål,
som vi arbejder på, men det beviser bare vores frugtbare kommunikation.

Jeg vil gerne understrege, at Kommissionen bifalder fru Nedelchevas betænkning, som
giver en klar, udtømmende oversigt over Ombudsmandens aktiviteter i det forgangne år.
I Ombudsmandens beretning om sine aktiviteter i 2009 er resultaterne af hans forskellige
undersøgelser klart beskrevet og illustreret med eksempler, der er klassificeret og inddelt
i kategorier efter arten af sager om dårlig forvaltning eller efter den institution, der er
genstand for klagen.

Som hr. Diamandouros allerede har sagt, registrerede Ombudsmanden i 2009 i alt 3 098
klager sammenholdt med 3 406 i 2008. Dette er et fald på 9 %, men vi er fuldt ud klar over,
at 56 % af klagerne var rettet mod Kommissionen. Vi ved også godt, at de fleste klager om
dårlig forvaltning vedrørte mangel på gennemsigtighed, herunder afvisning af at udlevere
oplysninger, og jeg vil se yderligere på disse sager.

Kommissionen bifalder Ombudsmandens bestræbelser på yderligere at reducere den
gennemsnitlige længde af behandlingen af undersøgelser til ni måneder. Kommissionen
understreger dog, at dens egne frister for intern høring og for den samlede Kommissions
godkendelse af svar bør indgå i Ombudsmandens overvejelser og bestræbelser på at reducere
den tid, det tager at behandle en klage. Hvert svar bekræftes og godkendes af
kommissærkollegiet, og det tager jo en vis tid.

Det bør bemærkes, at Ombudsmanden har gennemført en intensiv informationskampagne,
som har resulteret i, at borgerne har fået større kendskab til deres rettigheder og bedre
forståelse af hans kompetenceområder. Han udsender ofte pressemeddelelser, som
offentliggøres på et tidspunkt, hvor han lige har sendt et udkast til anbefaling til
Kommissionen og således ikke har givet den tid til at forsvare sig, da svarprocessen ikke
er afsluttet.

I nogle sager kan der findes en mindelig løsning, hvis institutionen giver klageren
klageadgang. Denne løsning tilbydes gerne, uden at der inddrages ansvarsspørgsmål eller
skabes retlig præcedens. Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning, kan Ombudsmanden
fremsætte anbefalinger til, hvordan sagen kan løses. Hvis institutionen ikke accepterer
hans anbefalinger, kan han lave en særlig beretning til Parlamentet. I 2009 sendt
Ombudsmanden ingen særlige beretninger til Parlamentet. Han sendte en særlig beretning
til Parlamentet i 2010 vedrørende en klage over adgang til Kommissionens dokumenter.

Forbindelserne til Ombudsmanden har undertiden giver anledning til meningsforskelle.
Det var f.eks. tilfældet med undersøgelserne af overtrædelsesprocedurer. Ombudsmanden
anfører ofte, at Kommissionen ikke har redegjort tilstrækkeligt for sin holdning, hvilket
klart kræver et svar fra Kommissionen om indholdet af dens argumentation og kommer
tæt på en drøftelse af Kommissionens linje. Men Kommissionen har normalt besvaret
Ombudsmandens henvendelser detaljeret, hvor den har tilsluttet sig fortolkningen af den
lov, der er blevet fulgt, og samtidig fraskrevet sig ansvaret for forskelle i fortolkningen af
loven og understreget, at den endelige dommer er EU-Domstolen.

I lyset af de seneste års udvikling med registrering og behandling af klager (EU's pilotprojekt)
som bekræftet i årsberetningen om overvågning af fællesskabsretten i 2009 vil
Kommissionen i den nærmeste fremtid ajourføre sin meddelelse af 23. marts 2002 om
forbindelserne med klagere i sager om overtrædelse af fællesskabsretten. Jeg har haft et
møde med Ombudsmanden, hvor jeg informerede ham om denne udvikling.
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Vedrørende gennemsigtighed og adgang til dokumenter gennemgår Kommissionen grundigt
alle klager fra Ombudsmanden.

En af disse sager førte i 2010 til, at Ombudsmanden sendte en særlig beretning til
Parlamentet, og det er den, der er behandlet i fru Paliadelis betænkning. Jeg beklager, at
denne særlige beretning blev sendt kort efter, at Kommissionen havde truffet en endelig
beslutning i sagen. Jeg erkender dog, at det tog for lang tid at nå frem til den beslutning,
også selv om det skyldtes, at tredjeparten ikke reagerede på Kommissionens forslag. Jeg
vil gerne understrege, at Kommissionen vil gøre alt for at få et seriøst samarbejde med
Ombudsmanden. Det handler ikke om manglende samarbejdsvilje fra Kommissionens
side og bestemt heller ikke om en hensigt til på nogen måde at stille hindringer i vejen for
hans arbejde. Kommissionen søger altid at arbejde tæt sammen med Ombudsmanden.
Nogle anmodninger om adgang til dokumenter er imidlertid særskilt komplekse eller
omfattende og kan ikke behandles inden for de almindelige tidsrammer. Kommissionen
håndterer omkring 5 000 anmodninger om adgang om året, hvoraf kun 15-20 giver
anledning til klager til Ombudsmanden.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden har gjort det muligt
at iværksætte overvejelser om, hvordan vi kan få en fælles tilgang og dermed skabe en åben,
effektiv og uafhængig forvaltning i EU. Kommissionen mener derfor, at der er behov for
en interinstitutionel dialog, før den vil fremlægge eventuelle lovgivningsforslag. Det ser
ud til, at et positivt resultat er muligt gennem et samarbejde mellem de to institutioner om
denne sag.

Hvis De tillader det, hr. formand, vil jeg også svare fru Lichtenberger, for hun har gjort sig
store bestræbelser på at være til stede her til formiddag. Jeg kan forsikre hende om, at
Kommissionen lægger stor vægt på en korrekt anvendelse af fællesskabsretten, og som De
ved, var dette en af Barroso-Kommissionens prioriteringer. Allerede i Kommissionens
meddelelse "Et resultatorienteret Europa" fra 2007 forpligtede vi os til at forbedre vores
arbejdsmetoder for at skabe en mere effektiv behandling af problemer, der skyldes
anvendelsen af fællesskabsretten, med fokus på de områder, der skaber de fleste problemer
for borgere og erhvervsliv. Jeg skrev i denne meddelelse, at årsberetningen i højere grad er
en strategisk evaluering af anvendelsen af fællesskabsretten med en beskrivelse af de største
udfordringer, en fastlæggelse af prioriteringer og en planlægning af arbejdet i henhold til
disse prioriteringer. Kommissionen glæder sig over Parlamentets svar på denne beretning.
Følgende bemærkninger vedrører nogle af de vigtigste spørgsmål.

Angående tilvejebringelse af oplysninger om overtrædelser er Kommissionen i færd med
at gennemføre den nye rammeaftale med Parlamentet. Den skal give Parlamentet de
oplysninger, der er anført i aftalen. Kommissionen ser også frem til at knytte Parlamentet
til sit arbejde med portalen "Dit Europa", hvor borgerne kan se, hvor de kan finde de
oplysninger, de leder efter.

Vi glæder os over Parlamentets anerkendelse af EU-Pilot-projektets bidrag til et
velfungerende, borgerorienteret EU i overensstemmelse med Lissabontraktaten. Dette
projekt skal sikre, at borgernes bekymringer og klager over anvendelsen af fællesskabsretten
følges op, hvilket naturligvis er meget vigtigt for os. Kommissionen skal i sit arbejde
respektere fortrolige oplysninger, og her har Domstolen bekræftet, at medlemsstaterne
har pligt til at undersøge spørgsmål vedrørende anvendelse og potentielle
overtrædelsessager.
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Kommissionen kom med omfattende oplysninger om EU-Pilot-projektet i sin beretning,
der blev vedtaget i marts i år, men den giver ikke adgang til eller formidler oplysninger om
bestemte sager, der behandles under EU-Pilot-projektet. Samtidig erkender Kommissionen
vigtigheden af rettidig offentliggørelse af en fuldstændig, klar evaluering af det arbejde,
som medlemsstaterne har gjort med EU-Pilot-projektet, og den skal sikre, at klagere får
lejlighed til at kommentere resultatet.

Vedrørende spørgsmålet om en forskriftsprocedure under artikel 298 forstår
Kommissionen, at der er nedsat en arbejdsgruppe i Parlamentet, der skal se på det potentielle
omfang og indhold af et sådant initiativ. Kommissionen finder det også hensigtsmæssigt
at vurdere resultatet af det indledende arbejde, før den ser på de mere specifikke elementer.
Vi tager derfor forbehold med hensyn til alle aspekter.

Kommissionen er også ved at ajourføre oplysningerne om de ressourcer, der er afsat til
anvendelsen af fællesskabsretten. Det forslag til beslutning, der drøftes her i dag, dækker
mange forskellige områder, og Kommissionen vil i sit svar til beslutningen komme med
supplerende redegørelser, hvilket ville være meget vanskeligt i dag, især på grund af tidnød.

Det glæder os, at vi begge ønsker at anvende fællesskabsretten til fordel for EU's borgere
og erhvervsliv. Effektiv anvendelse af fællesskabsretten er en af hjørnestenene i EU og et
hovedelement i "smart regulation".

Jeg vil gerne undskylde over for tolkene for at have talt så hurtigt. Mange tak for Deres
tålmodighed.

Formanden.   – Ja, der var vist en tendens til at sætte farten op.

Rainer Wieland,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget for Andragender. – (DE) Hr. formand,
hr. Diamandouros, hr. kommissær! Dette er en forhandling under ét. Jeg taler på vegne af
formanden for Udvalget for Andragender, som desværre er syg, og jeg vil begrænse mig
til fru Paliadelis betænkning.

Parlamentet har ofte drøftet spørgsmålet om adgang til dokumenter og fordelene ved
gennemsigtighed og om, hvor stregen skal trækkes mellem den brede offentligheds legitime
rettigheder og interesser på den ene side og enkeltpersoners og virksomheders legitime
interesser på den anden. For øvrigt, fru Paliadeli, kan sagen også ses fra en anden vinkel,
nemlig hvor oplysninger stilles til rådighed for en ngo, og en virksomhed eller en
enkeltperson så forsøger at finde ud af, nøjagtig hvad det er for nogle oplysninger, der er
blevet formidlet. Her ser vi ikke på, hvem der er den gode eller den onde, men taler alene
om tidsrammer og frister. Disse frister skal overholdes, i det omfang de er relateret til
enkeltpersoner og naturligvis til Ombudsmanden. Det er, hvad man kan kalde et
grundlæggende princip i god forvaltningsskik. Vi forventer, at Kommissionen, der har vist
så stor interesse for at fremskynde sagerne, som næstformanden allerede har sagt, ser
nærmere på dette spørgsmål og sørger for, at der sker forbedringer.

Elena Băsescu,    for PPE-Gruppen. – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne tage ordet som
skyggeordfører for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) for Den
Europæiske Ombudsmands særlige beretning. Først vil jeg understrege, at enigheden blandt
alle de politiske grupper gjorde det lettere at udarbejde dette udkast til betænkning. Der er
ikke stillet et eneste ændringsforslag, og jeg vil gerne lykønske fru Paliadeli med dette
resultat.
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Det vækker bekymring, at Kommissionen udviser denne usamarbejdsvillige adfærd over
for Ombudsmanden, som kan skade borgernes tillid til EU's institutioner. Denne mangel
på godt samarbejde hæmmer Ombudsmandens og Parlamentets mulighed for at føre et
effektivt tilsyn med Kommissionen. Jeg vil også minde om det princip om ærligt samarbejde,
der er knæsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er med til at
konsolidere et tillidsfyldt forhold mellem EU's institutioner. Desværre stilles Ombudsmand
meget ofte over for Kommissionens manglende overholdelse af fristen for at offentliggøre
dokumenter.

Noget andet, der også vækker bekymring, er, at Ombudsmanden var nødt til at udarbejde
en særlig beretning som sidste udvej for at overtale Kommissionen til at være mere
samarbejdsvillig. Sådan noget bør ikke ske i fremtiden. Her vil jeg bede Kommissionen
gøre en større indsats for at samarbejde mere effektivt med Ombudsmanden. Det må ikke
glemmes, at hver gang Kommissionen ikke overholder denne pligt, kan Parlamentet indføre
sanktioner. Den situation, der er beskrevet i betænkningen, skaber et systematisk problem.
Den berøver borgerne en af de store fordele, som de forventer at få ved denne
grundlæggende rettighed til at indgive en klage.

Monika Flašíková Beňová,    for S&D-Gruppen. – (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle
tre medlemmer for de betænkninger, vi drøfter her i dag i forhandlingen under ét, og jeg
vil især tale om fru Lichtenbergers betænkning, da den efter min mening er utrolig
konsekvent, og jeg kan tilslutte mig store dele af den. Derfor vil også jeg være lidt mere
kritisk i dag, hr. næstformand i Kommissionen.

Man kan generelt sige, at Kommissionen overordnet set ikke fortæller borgerne eller
Parlamentet nok om, hvordan den overvåger gennemførelsen af fællesskabsretten. Samtidig
giver traktaten om Den Europæiske Union helt klart borgerne en aktiv rolle, f.eks. med det
europæiske borgerinitiativ (EBI). Det glæder mig også, at Kommissionens næstformand er
til stede her i dag, da jeg ved, at han ikke blot er kompetent, men også har været kraftigt
involveret i EBI.

Alligevel giver Kommissionens årsberetninger om kontrol med anvendelsen af
fællesskabsretten i deres nuværende form ikke Parlamentet eller borgerne information nok
om, hvordan situationen ser ud. Kommissionen har hidtil fokuseret alt for meget på
gennemførelsen af europæisk lovgivning i national ret, men i alt for høj grad tilsidesat dens
faktiske anvendelse. En fyndig henvisning til formelle procedurer i forbindelse med en
medlemsstat, som endnu ikke har gennemført en EU-lov på nationalt plan, siger ikke vores
borgere særlig meget. Vi skal og ønsker at høre mere om de sager, hvor Kommissionen
undersøger unøjagtige eller fuldstændig fejlagtige gennemførelser. Kun når vi har alle
oplysninger om sådanne tilfælde, kan vi tale om en konsekvent kontrol med anvendelsen
af fællesskabsretten.

Som vi alle ved, har Parlamentet visse pligter og beføjelser i henseende til Kommissionen.
Det omfatter kontrol og evaluering. Vi i Parlamentet har i høj grad interesse i at foretage
en fornuftig evaluering af Kommissionens fremskridt med at udføre sine opgaver, sikre
aftaler og overholde fællesskabsretten. Men vi har ikke tilstrækkelig adgang til de
oplysninger, der ligger til grund for Kommissionens behandling af overtrædelser af
forordninger. Der er ikke noget nyt i denne anmodning, hr. næstformand.

Tilbage i februar i beslutningen om den reviderede rammeaftale mellem Parlamentet og
Kommissionen fremsatte vi følgende anmodning til Kommissionen, og jeg citerer:
"Kommissionen skal stille sammenfattende oplysninger til rådighed for Parlamentet om
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alle traktatbrudsprocedurer fra åbningsskrivelsen, (…) efter anmodning fra Parlamentet".
Jeg vil i høj grad opfordre Kommissionen til at stille oplysninger til rådighed for os og EU's
borgere.

Jeg vil slutte med at sige, at jeg flere gange i mit indlæg sagde, at Parlamentet nærer et
oprigtigt ønske om at bistå Kommissionen og endog at støtte den mod Rådet. Vi anmoder
nu Dem, hr. næstformand, om til gengæld at få Kommissionen til at give os de oplysninger,
vi ønsker, ikke kun til os, men også til borgerne i EU's medlemsstater.

Margrete Auken,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DA) Hr. formand! Fra Udvalget for
Andragender, altså borgerklageudvalget, er respekten for EU-lovgivningen helt i centrum.
Borgerne kommer til os, fordi nationale eller lokale myndigheder ikke lever op til
EU-lovgivningen om beskyttelse af f.eks. menneskers sundhed og naturen. Tag nu bare de
mange klager, vi har fået over den langvarende affaldskrise i Campania trods en klar dom
fra EU-Domstolen, og over indefrysning af penge. Der er ikke gjort noget seriøst for at få
has på problemet. Såvel borgerne som beskyttet natur lider. Det, vi kaldte det lykkelige
Campania – ak! Her må alle forhåndenværende midler tages i brug af Kommissionen
omgående.

Traktaten giver Kommissionen en afgørende rolle. Den skal overvåge medlemsstaternes
opfyldelse af EU-lovgivningen. Vi er derfor i udvalget meget opmærksomme på, hvordan
Kommissionen håndterer overtrædelserne af reglerne. I det lys hilser jeg Eva Lichtenbergs
rapport velkommen. Hun gør det helt klart, at det ikke går an bare at sende klager over
medlemsstaternes overtrædelser tilbage til dem selv for at få dem løst der. Det er jo dem,
der klages over. Det er at lade borgerne helt i stikken.

I den sammenhæng vil jeg gerne komplimentere EU-Ombudsmanden for at have lavet en
egen initiativundersøgelse af netop Kommissionens nye måde at behandle klager og
overtrædelser på, især måden hvorpå Kommissionen registrerer eller måske netop ikke
registrerer anklager mod medlemsstaterne for at tilsidesætte fællesskabsloven.
Ombudsmanden har kompetence til også at forholde sig til substansen, når man beskylder
Kommissionen for ikke at have fulgt op på overtrædelserne, selv om det i sidste instans
naturligvis er Domstolen, der skal afgøre sagen.

Under alle omstændigheder er det et fremskridt, hvis vi vedtager fru Nedelchevas forslag
i hendes betænkning om at få en ordentlig lov om procedurer for EU-administrationen,
hvilket vi endelig har fået basis for i Lissabontraktatens artikel 298.

Skønt Ombudsmandens årlige rapport påviser mange tegn på forbedringer, er det stadigvæk
bekymrende, at over en tredjedel af klagerne drejer sig om mangel på transparens og adgang
til dokumenter og information. Her er det beskæmmende, at såvel Kommissionen som
flere medlemsstater forsøger at beskytte store lobbyister frem for borgerne gennem noget,
der klart ligner misbrug af databeskyttelsesreglerne.

Et hårrejsende eksempel er her Ombudsmandens specialrapport om Porsche og
korrespondancen om beskyttelse af CO2-grænser for biler. Tror nogen herinde, at en mindre
eller mellemstor virksomhed var blevet konsulteret af Kommissionen om adgang til breve,
eller at Kommissionen ville have forsinket sagen i 15 måneder for en mindre virksomheds
skyld? Selvfølgelig ikke! Det er, fordi det var Porsche, og selvfølgelig måske også fordi det
var hr. Verheugen. Ombudsmandens særlige beretning fortæller en længere historie, og
jeg vil anbefale alle at læse såvel fru Paliadelis fortræffelige betænkning, som rapporten
selv. Det er stor underholdning. Man spærrer øjnene op igen og igen. Det mest alvorlige i
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denne sag er imidlertid Kommissionens mangel på loyalt samarbejde med Ombudsmanden.
Det er en vigtig betænkning. Det er nødvendigt, at Parlamentet kommer med en klar
tilkendegivelse i den sag. Tak til Ombudsmanden og tak til fru Paliadeli.

Oldřich Vlasák,    for ECR-Gruppen. – (CS) Hr. formand! Ombudsmandens årsberetning
er et godt eksempel på, hvordan vi bør fremlægge vores aktiviteter for offentligheden.
Beretningen er omfattende, klar og koncis. Derfor vil jeg rose Deres indsats og omhu og
også her lykønske Dem personligt. Samtidig vil jeg dog sige, at jeg kan se ét systemisk
problem med aktiviteterne i Ombudsmandens kontor. Dette problem er offentlighedens
kendskab til ombudsmandsinstitutionen. Lad os nemlig erkende, at EU som international
organisation i et stort omfang er vanskelig at forstå, og ikke kun i henseende til tilskud,
men også for så vidt angår EU's beføjelser, institutioner, beslutningstagningsprocesser,
politikker og love. Det, jeg mener, er, at det er svært at forstå for den almindelige borger.
Det samme gælder logisk nok også for Ombudsmandens kontor. Jeg er helt sikker på, at
vi, hvis vi spurgte de europæiske borgere om Den Europæiske Ombudsmands rolle,
beføjelser og aktiviteter, desværre ville opdage, at han opfattes som en person, der er meget
langt væk, og i mange tilfælde ved folk sikkert ikke engang, at de kan finde ham.
Kendsgerningerne er ret klare. Et stort flertal af klagerne fra mine landsmænd fra Tjekkiet
hører ikke under Den Europæiske Ombudsmands ansvarsområde. Situationen er ikke
anderledes i de andre medlemsstater.

Da vi drøftede årsberetningen for 2008, opfordrede alle til, at offentligheden skulle have
større kendskab til Ombudsmanden. Der blev foreslået omfattende informationskampagner
og at etablere websteder. Men i går gjorde jeg selv et forsøg med at indgive en klage via
Deres websted. Jeg er nødt til at sige, at den interaktive vejledning er for kompliceret og
for at være helt ærlig uforståelig for den almindelige borger. Klageformularen er simpelthen
for kompliceret. Det minder mig lidt om selvangivelserne i Tjekkiet, som almindelige
borgere ikke kan udfylde uden en skatterådgiver. Helt ærligt, så tilskynder Deres websted
ikke borgerne til at indgive klager. Jeg vil derfor bede Dem om at forenkle den.

Noget andet, som jeg synes er utrolig vigtigt, er at reducere den tid, det tager at behandle
sager. For vi ved jo, at hvis nogen indgiver en klage, er det af hensyn til tilliden utrolig vigtig,
at klagen behandles så hurtigt som muligt, og at klageren får et svar så hurtigt som muligt.
Hvis et bestemt område ikke henhører under det organ, som klagen er stilet til, skal klagen
henvises direkte til den nationale eller regionale ombudsmand, der har de relevante
beføjelser.

For meget kommunikation dræber informationen. For meget information dræber de
europæiske borgere. Jeg mener, at Ombudsmanden ikke blot bør prioritere at løse
problemerne, men også at forhindre ukorrekte bureaukratiske procedurer. Det er derfor
centralt for denne institution ikke at blive udnyttet til mediekampagner, og at dens beføjelser
ikke udvides. Efter sit valg til ombudsmand sagde hr. Diamandouros, at han vil arbejde
videre for at forbedre kvaliteten i EU's forvaltning. Til sidst vil jeg derfor spørge om, hvilket
specifikt systemisk problem det er lykkedes Dem at forbedre, og hvad De forventer at rette
opmærksomheden mod i det kommende år. Jeg ønsker Dem held og lykke med at finde
systemiske løsninger.

Willy Meyer,    for GUE/NGL-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Min gruppe vil gerne takke fru
Nedelcheva for denne betænkning, som giver os en sand flod af oplysninger om Den
Europæiske Ombudsmands arbejde fra Udvalget for Andragender.
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Det er en meget beskrivende betænkning, som dækker alle aktiviteter i 2009 og en stor
del af klagerne, der for øvrigt faldt med 9 % i antal sammenholdt med det foregående år.
Over halvdelen af klagerne vedrører Kommissionen.

De klager, der er indgivet til Ombudsmanden, handler om dårlig forvaltningsskik, f.eks.
mangel på gennemsigtighed eller afvisning af adgang til dokumenter. Vi kan glæde os over,
at en stor del af disse klager blev løst gennem Ombudsmandens behandling, og at vi derfor
går i den rigtige retning.

Målene for 2010 blev opsummeret i fem punkter: Lydhørhed over for forslag til eksempler
på god praksis, hurtigere resultater, større indflydelse på institutionernes forvaltningskultur,
rettidige, nyttige oplysninger, der er hurtigt tilgængelige samt tilpasning for at sikre en god
ressourcestyring, effektivitet og målrettethed. Målene for 2010 var utrolig relevante.

Vi bør ajourføre de mekanismer, der vil sætte os i stand til at løse sager om mangel på
gennemsigtighed og information, og dem vil der bestemt komme nogle af. Vi har eksemplet
i Paliadeli-betænkningen om Porsche-sagen, hvor Porsche eller rettere Kommissionen
nægtede at offentlige gøre nogle af denne virksomheds breve; Parlamentet bør støtte
Ombudsmanden, og Ombudsmanden bør også kunne stole på Parlamentet for at få bedre
information om disse sager.

EU-Domstolens nylige dom, hvor den underkendte Kommissionens beslutning om at
offentliggøre listen over støttemodtagere under den fælles landbrugspolitik, er meget
bekymringsvækkende. Denne afgørelse går imod grundprincippet om gennemsigtighed,
som bør være ledende for alt i relation til EU's budget, og er et direkte angreb på europæernes
ret til at vide, hvad deres skatter går til. Jeg synes, det er en dårlig praksis, som vi skal søge
at afskaffe gennem Parlamentet og de nødvendige lovændringer.

Nikolaos Salavrakos,    for EFD-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg har nu læst Den
Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2009 og vil rose hr. Diamandouros, fordi
han repræsenterer og med ære tjener den institution, der forener de europæiske borgere
og får dem til at føle sig trygge.

Det er naturligvis Den Europæiske Ombudsmands job at sikre, at privatpersoner eller
retlige enheder, der får problemer med EU's institutioner på grund af f.eks. magtmisbrug
eller enhver anden form for dårlig forvaltningsskik, kan klage til ham.

Efter at have læst beretningen har jeg indset, at denne institutions og dens medarbejderes
succes for det første skyldes det forhold, at de fleste – tallet er vist allerede oppe på 70 % –
af undersøgelserne afsluttes på under et år, og over halvdelen, faktisk 55 %, afsluttes inden
for tre måneder. Det viser, hvor hurtigt Den Europæiske Ombudsmand og hans
medarbejdere handler, og hvor smidigt institutionen arbejder.

For det andet kunne Ombudsmanden i 80 % af de sager, der blev behandlet, hjælpe den
interesserede part med at få løst problemet på en eller anden måde, enten ved at henvise
den pågældende til et kompetent organ eller rådgive om, hvilket organ der kan løse
problemet hurtigt. Det beviser denne institutions store effektivitet.

Vi må ikke glemme, at 84 % af andragenderne blev indsendt af privatpersoner og kun 16 %
af virksomheder eller sammenslutninger. Det beviser også den respekt, som de europæiske
borgere, der føler, at de har været udsat for dårlig forvaltning, nærer for institutionen og
dens repræsentanter. Jeg vil gerne påpege, at ni af de sager, der blev afsluttet i 2009, er
eksempler på god praksis. Jeg personligt var især glad over det, der står i beretningens
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indledning om, at Den Europæiske Ombudsmand agter at være med til at sikre, at EU kan
give borgerne de fordele, som de er blevet lovet i Lissabontraktaten. Jeg vil derfor sige
tillykke til hr. Diamandouros.

Martin Ehrenhauser (NI).    – (DE) Hr. formand! Jeg har også engang indgivet en klage til
Ombudsmanden, og selv om resultatet ikke var særlig godt for mig, og jeg ikke var tilfreds
med afgørelsen, vil jeg alligevel komplimentere Ombudsmanden for hans arbejde. Det er
meget vigtigt, at vi i Parlamentet støtter hans arbejde.

Ombudsmanden påpegede i sin indledning, at hans succes eller fiasko i vid udstrækning
afhænger af institutionernes handlinger. Hvis vi ser på Porsche-sagen, bliver grænserne for
Ombudsmandens beføjelser og den mangel på seriøsitet, som nogle institutioner betragter
hans anbefalinger med, helt indlysende.

Det er naturligvis også nødvendigt, at vi fejer for egen dør, f.eks. i sagen med Altero
Spinelli-bygningen, hvor der har været utrolige uregelmæssigheder. Ombudsmanden kom
med nogle klare anbefalinger, og der blev fremsat forslag til ændringer. Men hidtil er der
ikke gjort meget fremskridt her i Parlamentet. Ændringsforslagene blev afvist. Og det viser
nok en gang, hvordan Parlamentet betragter disse anbefalinger. Det, jeg vil sige, er, at det
er meget vigtigt, at vi skaber orden i eget hus og tager Ombudsmandens anbefalinger
alvorligt og dermed styrker hans position.

Tadeusz Zwiefka (PPE).    – (PL) Hr. formand! Som i alle de andre år fremlægger
Retsudvalget sin betænkning om Kommissionens rapport om anvendelsen af
fællesskabsretten, og som alle de andre år har medlemmerne af Retsudvalget mange
forbehold med hensyn til indholdet og formen af Kommissionens beretning.

Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om gennemførelse af EU-lov i nationale systemer er
et stort problem i EU. De samme forordninger indføres i de forskellige lande på forskellige
tidspunkter, hvilket i nogle sammenhænge naturligvis er uforståeligt. Dette burde dog ikke
føre til forsinkelser, der svækker retssikkerheden og dermed gør det umuligt for borgerne
at udøve deres rettigheder. Som vores ordfører med rette påpegede, medfører forsinkelser
i gennemførelsen og ukorrekt anvendelse af fællesskabsretten reelle omkostninger og fører
til mistillid til EU-institutionerne fra borgernes side. Også derfor glæder jeg mig over
Kommissionens initiativer såsom ekspertmøder og bilateral dialog mellem Kommissionen
og medlemsstaterne, der har til formål at løse disse problemer så hurtigt som muligt. Jeg
ser med stor interesse på EU-Pilot-programmet, som er tænkt som et værktøj, der skal sikre
et hurtigt svar i alle sager med ukorrekt anvendelse af fællesskabsretten eller gennemførelse
af fællesskabsretten i national lovgivning.

Vi understreger også nok en gang de nationale domstoles rolle i den praktiske anvendelse
og fortolkning af fællesskabsretten. Denne rolle kan imidlertid ikke udfyldes korrekt, hvis
de ikke får den rette uddannelse, der ikke holdes møder, og der ikke skabes en EU-retskultur.
Med hensyn til Parlamentet – og her henvender jeg mig til mine kolleger – skal den lov, vi
vedtager, for vi er også lovgivere, være klar og forståelig, for kun hvis den kan forstås, kan
den let omsættes til nationale systemer, og så bliver der færre problemer i forbindelse med
den.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).    – (PL) Hr. formand! Da jeg analyserede
beretningen om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter for 2009, glædede jeg mig
over videreudviklingen af samarbejdet mellem Ombudsmanden og Udvalget for
Andragender. Jeg sætter stor pris på professor Diamandouros arbejde. Han har været
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Ombudsmand siden 2003, og jeg glæder mig også over hans indsats for at informere
borgerne om deres muligheder for at indsende klager over ukorrekt forvaltning i EU, og
at han tilskynder borgerne til at udøve deres rettigheder.

I lyset af at kun 23 % af de over 3 000 klager, der blev registreret i 2009, henhørte under
Ombudsmandens område, bør han bestemt fortsætte sine aktiviteter på
informationsområdet. På grund af hans begrænsede beføjelser kan han kun undersøge
klager vedrørende EU's institutioner og organer. Det vigtige er imidlertid, at alle, der
indsender en klage til Ombudsmanden, som ikke kan behandle den af formelle årsager,
får oplysninger om, hvilken myndighed de skal henvende sig i en given situation.

Det er også vigtigt at understrege, at Lissabontraktatens ikrafttræden har styrket
Ombudsmandens demokratiske legitimitet betydeligt og øger hans kompetenceområde
til udenrigspolitik. Det skal også bemærkes, at Ombudsmanden i stigende grad løser opgaver
på eget initiativ, f.eks. vedrørende forsinket betaling fra EU, handicap og diskrimination.
Hans aktiviteter har også ført til udarbejdelsen af den europæiske kodeks for god
forvaltningsskik. En anden god nyhed er, at sagsbehandlingstiden er faldet til ni måneder.

Den høje andel af afsluttede sager, hvor den institution, klagen blev henvist, indgik en
aftale, eller sagen blev løst til klagerens fordel, viser også Ombudsmandens effektivitet og
hans gode samarbejde med andre organer. Dette skete i helt op til 56 % af sagerne i 2009.
Jeg håber, at Ombudsmanden med støtte fra os, Parlamentet, og de andre institutioner vil
arbejde videre med samme energi og endnu større effektivitet end hidtil.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Mange tak til Den Europæiske
Ombudsmand og hans kontor for det beundringsværdige arbejde, de har udført under
vanskelige forhold. Åbenhed, ret til adgang til information og ret til god forvaltning er
afgørende, hvis offentligheden skal have tillid til EU-institutionernes evne til at overvåge
deres rettigheder. Det er bekymrende, at den største fejl i forvaltningen år efter år er
manglende gennemsigtighed og endog afvisning af at formidle oplysninger og dokumenter.
I denne sammenhæng er Porsche-sagen meget alvorlig. Da Kommissionen ventede 15
måneder, før den videregav de dokumenter, den blev bedt om, var det et alvorligt brud på
dens forpligtelse til at samarbejde ordentligt med Ombudsmanden. Denne indstilling fra
Kommissionens side underminerer borgernes tillid til Kommissionen og skader EU's
offentlige image.

Her, hvor en kommissær og Ombudsmanden sidder stille og roligt ved siden af hinanden,
mener jeg, at det vil være en god idé, hvis de starter en fortrolig, dybtgående diskussion
om, hvorvidt de respekterer hinandens arbejde, og om de er parate til at samarbejde og
handle i overensstemmelse med EU's grundlæggende principper. Jeg ønsker ikke at lægge
skylden på en bestemt kommissær i denne forbindelse, men Kommissionen bør drøfte
dette spørgsmål indgående, for EU's offentlige image er bestemt ikke så godt, at vi har råd
til flere sager som Porsche-sagen igen.

Borgernes rettigheder skal respekteres af Kommissionen, Rådet, og naturligvis også
Parlamentet – af alle EU's institutioner.

Gerald Häfner (Verts/ALE).    – (DE) Hr. formand! Hr. Diamandouros har været til stor
gavn for vores borgere og for EU, og jeg vil gerne takke ham meget for hans arbejde.
Naturligvis berører det også et ømt punkt, nemlig det område, hver der skal ske forbedringer.
Porsche-sagen er netop blevet nævnt. Som tysk borger må jeg sige, at jeg skammer mig
inderligt over, hvad der er sket her. Her har vi en tysk kommissær og en tysk bilproducent
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og korrespondancen mellem dem. Al korrespondance mellem Kommissionen og andre
bilproducenter i Italien, Spanien og andre lande er offentliggjort, men ikke den tyske
korrespondance. Ombudsmanden har udstedt ikke en, ikke to, men tre irettesættelser, og
alligevel er der ikke sket noget. Det skal der hurtigst gøres noget ved. Jeg vil gerne
understrege dette så kraftigt som muligt.

Det andet, jeg gerne vil sige, er, at når vi bruger ordet pilot, tænker vi normalt på en gruppe
af fagfolk, der tilbringer deres arbejdsliv langt oppe i luften. Jeg er ikke helt sikker på,
hvordan Kommissionen er kommet på den idé at betegne et nyt projekt om, hvordan man
behandler klager fra europæiske borgere, som et pilotprojekt, da det grundlæggende set
ikke indeholder noget nyt. Borgerne indgiver først en velbegrundet klage i deres eget land.
Dér sker der ikke noget. Så henvender de sig til Kommissionen. Og hvad gør Kommissionen?
Den sender klagen retur til oprindelseslandet, og igen sker der ikke noget. Jeg synes ikke,
at det er en passende måde at behandle borgernes bekymringer og klager på, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til at bede kommissær Šefčovič, som jeg sætter meget højt, fortælle,
at han enten vil lukke dette projekt eller genoverveje, hvordan vi kan sikre, at vores borgeres
klager sendes derhen, hvor de rent faktisk vil blive behandlet, og at borgerne behandles
retfærdigt og får behandlet deres klager.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
Næstformand

Marek Henryk Migalski (ECR).    – (PL) Fru formand, hr. kommissær! Det er ikke, fordi
jeg vil lave denne sal om til et undervisningslokale på universitetet, men som De ved, blev
ombudsmandsinstitutionen oprettet i Europa for næsten 300 år siden. Derfor kommer
det ikke som nogen overraskelse, at vi er interesseret i den og bruger så meget tid på den.

Jeg synes, at alle tre betænkninger fortjener opmærksomhed, dog med et forbehold. I fru
Nedelchevas betænkning er der et afsnit, som jeg finder alarmerende. Selv om
Ombudsmanden udfører et vigtigt og godt arbejde, behøver denne institution så koste
næsten 9 mio. EUR? Kan man ikke forenkle den måde, som denne institution fungerer på?
Det er grunden til, at min gruppe afholder sig fra at stemme om dette spørgsmål, om denne
betænkning, selv om vi ønsker alt godt for Ombudsmanden og især de borgere, de sender
deres klager til ham.

Rui Tavares (GUE/NGL).    – (PT) Fru formand! Først vil jeg vil gerne takke
hr. Diamandouros for hans arbejde og den beretning, han har fremlagt. Det er bestemt et
detaljeret arbejde af god kvalitet, og det vil jeg gerne takke ham for. Jeg vil tale om kvantitet
mere end kvalitet, da det er interessant at se på, hvor meget offentligheden benytter sig af
disse ydelser.

Der er åbenbart indgivet et par tusind klager, og heraf er nogle ikke gyldige. Men det er
interessant at se på, hvorfor der ikke er indgivet flere klager. Med andre ord er det
spørgsmålet om, hvorvidt glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Gad vide, om det er, fordi
de europæiske institutioner og den lovgivning, de er baseret på, er så komplekse, at der er
et så problemfyldt forhold mellem offentligheden og disse institutioner. Hvis man med
andre ord vil indgive en klage, skal man kende sine rettigheder, og for at kende sine
rettigheder, skal man kende lovgivningen og de mekanismer, der er nødvendige for at
indgive en klage. I stedet for at stille Dem forslag, hr. Diamandouros, vil jeg bede Dem som
Ombudsmand stille forslag til Parlamentet, som lovgivende kammer, til, hvordan vi kan
forenkle lovgivningsprocesserne og EU's institutionelle mekanismer mest muligt. Der tales
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meget om gennemsigtighed og klarhed, men enkelhed er også en demokratisk værdi, som
vi ofte glemmer, da den giver offentligheden bred adgang til institutionerne.

Jeg er også medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,
hr. Diamandouros, som stemmer på samme tidspunkt. Jeg vil gerne forsikre Dem om, at
jeg vil være meget opmærksom på udvalgets reaktion på dette spørgsmål.

John Stuart Agnew (EFD).   – (EN) Fru formand! Det måske skammeligste aspekt af
kommissærens adfærd, som afsløres i denne beretning, værre end den hårrejsende
behandling, som klageren har fået i sagen, er, at vi her ikke har et isoleret tilfælde af dårlig
forvaltning. De forhold, der afdækkes i denne klare beretning, går langt videre end blot
efterladenhed og dovenskab. Tværtimod vil en rimelig konklusion være, at denne form for
adfærd fra Kommissionens side er både ret bevidst og intet mindre end beregnet på at
modarbejde Ombudsmandens hårde arbejde og tilsidesætte retsstatsprincippet.

Hans arbejde er vanskeligt nok uden et problem med en Kommission, der har sat sig for,
således som det fremgår af kendsgerningerne, at gøre alt for at forhindre hans kontor i at
kunne fungere ordentligt. Der var engang, hvor både tjenestemænd og den ansvarlige
minister ville falde for eget sværd, hvis man afslørede embedsmænd i en så tarvelig adfærd.
I stedet regner jeg med, at vi nu kommer til at se en arrogant, magtsyg Kommission, der
gør sit bedste for at række tunge ad offentligheden, samtidig med at de skyldige går ustraffet.
Der er ikke noget at sige til, at EU aldrig har mere upopulær!

Csanád Szegedi (NI).    – (HU) Fru formand! Ombudsmandens beretning om hans
aktiviteter viser klart, at mangel på gennemsigtighed i EU's institutioner er et af de største
problemer. De fleste klager vedrører Kommissionen, som regelmæssigt kommer for sent
med sine svar og dermed svækker tilliden til EU's institutioner. Vi skal styrke
gennemsigtigheden ved at optimere institutionernes arbejde og sikre en mere omfattende
kommunikation, samtidig med at vi skal sørge for, at disse foranstaltninger ikke øger
udgifterne. EU har allerede brugt enorme summer på propaganda og reklame for sig selv.

Antallet af klager vil utvivlsomt stadig stige efter Lissabontraktatens ikrafttræden og den
ufuldstændige eller forsinkede gennemførelse af lovgivningen i medlemsstaterne. For at
forebygge dette skal der tilbydes mere og harmoniseret juridisk uddannelse til nationale
dommere, praktiserende jurister og ansatte i den offentlige forvaltning. Endvidere skal vi
informere borgerne om, at overtrædelser af fællesskabsretten også kan indbringes for de
pågældende nationale domstole. I første halvdel af 2011 har Ungarn formandskabet for
EU, og vi, de ungarske medlemmer, vil blive stillet over for en stor opgave, nemlig at
harmonisere lovgivningen.

Peter Jahr (PPE).    – (DE) Fru formand, hr. Diamandouros, hr. kommissær!
Ombudsmandsinstitutionen har en meget imponerende historie i Europa. På baggrund af
et koncept, der oprindelig blev udviklet i Sverige, har ombudsmændene forsøgt upartisk
at løse tvister og problemer i 200 år. Tanken om en ombudsmand af født ud af et dybt
menneskeligt behov for at finde fredelige løsninger på tvister.

Denne beretning er den 15. fra Den Europæiske Ombudsmand og den syvende fra hr.
Diamandouros. Det er en rekord, han kan være stolt af, og jeg vil gerne lykønske
hr. Diamandouros. Da han blev valgt sidste år, udtrykte jeg håb om, at Ombudsmanden
ville gøre sit yderste for at sikre, at beslutningsprocessen i EU blev mere gennemsigtig og
relevant for borgerne, og at vi ville få et effektivt samarbejde med Udvalget for Andragender.
Vi kan vist roligt sige, at dette er lykkedes. Der kan stadig ske forbedringer i koordinationen
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af Ombudsmandens og udvalgets funktioner og opgaver. Vi modtager flere og flere
andragender, der henhører under det klassiske område for andragender, men også som
vedrører Ombudsmandens område. Her taler jeg om menneskerettigheder,
ejendomsrettigheder og hindringer for økonomisk aktivitet. Det er rimeligt og
hensigtsmæssigt, at vi samarbejder på disse områder, så vi kan takle Kommissionen sammen
i en positiv retning og få de relevante svar inden for den fastsatte frist.

Jeg glæder mig over det nye websted med den interaktive vejledning, som vil bidrage til,
at borgerne får kendskab til deres muligheder for at blive hørt i Europa. Jeg håber, at
hr. Diamandouros vil fortsætte sit vellykkede, vigtige arbejde, og at det vil lykkes ham at
indføre forbedringer, hvor det er nødvendigt. Udvalget for Andragender vil også fremover
gøre, hvad det kan for at fremme et tæt samarbejde med Ombudsmanden, hvilket er i både
borgernes og EU's interesse.

Sylvana Rapti (S&D).    – (EL) Fru formand! Vi drøfter to meget vigtige spørgsmål her i
dag. Det ene er de europæiske borgeres interesser, og det andet er at forene de europæiske
borgere og EU's institutioner.

Ordførernes tre betænkninger, som virkelig er noget ganske særligt, og Den Europæiske
Ombudsmands aktiviteter får mig til at tænke på hr. Diamandouros som en slags D'Artagnan
og de tre ordførere som de tre musketerer, der arbejder for at beskytte de europæiske
borgeres interesser.

Det er virkelig en skam, at Kommissionen ikke er så inddraget i dette, som den burde. For
mig var det eneste positive, man kan sige om kommissærens erklæring i dag, at han talte
så hurtigt. Hvis Kommissionen handlede lige så hurtigt, ville vi slet ikke have haft brug for
denne forhandling.

Det er meget vigtigt, at Europas borgere har tillid til EU's institutioner, ser dem i et positivt
lys og føler, at de arbejder i deres interesse. Femten måneders forsinkelse, som fru Paliadeli
skriver i sin betænkning, for at få tre breve fra en bilproducent, der er specialiseret i hurtige
biler, er en oxymoron. Hvis det havde være en enkelt europæisk borger og ikke en
bilproducent, det handlede om, ville forsinkelsen så have været så lang? Det tvivler jeg på.

Men uanset, så synes jeg, at vi skal være ærlige. Vi skal alle arbejde sammen, vi skal have
tillid til det, kommissæren sagde, vi skal tro på, at Kommissionen er rede til at samarbejde
med Den Europæiske Ombudsmand, og vi skal alle arbejde for at beskytte de europæiske
borgeres interesser. Lad os håbe, at Kommissionen handler lige så hurtigt, som kommissæren
talte. Han gav bestemt tolkene kamp til stregen.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).    – (ES) Fru formand! Jeg beklager, at hr. Vidal-Quadras
ikke længere er formand, for jeg er sikker på, at han ville have værdsat mit indlæg.

Først vil jeg takke Den Europæiske Ombudsmand for hans arbejde og tilskynde ham til at
fortsætte med sit modige forsvar for europæernes rettigheder, som ofte trædes under fode
af de offentlige myndigheder.

Her vil jeg gerne sige, at en valenciansk kultursammenslutning har indsamlet 650 000
underskrifter for et lovgivningsinitiativ om sikring af modtagelse af radio- og tv-stationer
på catalansk. Det handler simpelthen om at overholde artikel 12, stk. 2, i Europarådets
pagt om regionale sprog eller mindretalssprog og direktivet om audiovisuelle tjenester
uden grænse.
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Men den spanske regering har nægtet at tage hensyn til disse 650 000 underskrifter. Vi
håber, at Den Europæiske Ombudsmand vil se på sagen og beskytte rettighederne for disse
650 000 europæere, som er beskyttet af europæisk lovgivning.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at sige, at
Kommissionens årsberetninger om kontrol med anvendelsen af fællesskabsretten har visse
mangler, da de i den foreliggende form ikke giver borgerne eller de pågældende institutioner
de nødvendige oplysninger om den faktiske situation vedrørende anvendelsen af
fællesskabsretten.

Navnlig hvor Kommissionen griber ind i en sag om overtrædelse, der skyldes forkert
gennemførelse af fællesskabsretten, ville det være godt, hvis den fremover mindst angiver,
hvad overtrædelsen handler om, og hvor omfattende den er. Parlamentet har allerede
tidligere fremsat ønsket om bedre information om sager, der involverer overtrædelser, i
en formel anmodning i en beslutning vedtaget den 4. februar 2010.

Jeg betragter det som et positivt signal i indlægget fra Kommissionens næstformand, hr.
Šefčovič, at Kommissionen regner med igen at se på muligheden af at indføre
procedureregler for undersøgelser, fastlægge forskellige aspekter af proceduren for
lovovertrædelser, herunder tidsfrister, retten til at blive hørt, pligten til at fremsætte
begrundelser osv.

Jeg er fast overbevist om, at et tæt samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet kan
føre til en bedre og mere gennemsigtig mekanisme for kontrol med anvendelsen af
fællesskabsretten.

Csaba Sógor (PPE).    – (HU) Fru formand! Den Europæiske Ombudsmand er EU's
demokratiske samvittighed. År efter år er denne institution med til at styrke klagernes tillid
til de europæiske institutioner. Det glæder mig især, at EU med Lissabontraktatens
ikrafttræden nu også kontrollerer overholdelse af chartret om grundlæggende rettigheder,
primært ved at sikre overholdelse af retten til god forvaltning. Det europæiske netværk af
ombudsmænd er utrolig nyttigt, da borgernes kendskab og kvaliteten af den offentlige
service i nogle medlemsstater, herunder Rumænien, hvor jeg kommer fra, ligger under det
europæiske gennemsnit. Dette fremgår også af beretningen om Ombudsmandens aktiviteter.
Det er grunden til, at jeg beder Ombudsmanden om fremover at søge også at indsamle
klager til de nationale ombudsmænd om medlemsstaternes gennemførelse af
fællesskabsretten, da borgerne i de fleste tilfælde kommer i kontakt med fællesskabsretten
gennem deres egne nationale myndigheder.

Kriton Arsenis (S&D).    – (EL) Fru formand, hr. kommissær! Først vil jeg lykønske Den
Europæiske Ombudsmand med det ekstraordinære arbejde, han har gjort igennem hele
perioden. Også tillykke til ordførerne.

Jeg vil især kommentere fru Paliadelis betænkning. Det er virkelig en chokerende sag, hvor
Kommissionen afviser at offentliggøre det fulde indhold af sin korrespondance med Porsche
i forbindelse med forberedelserne til et direktiv om biludstødning. Dette rejser tvivl om
objektiviteten af Kommissionens lovforslag, og om Kommissionen overhovedet er
uafhængig af industrielle interesser.

Det fastslås med rette i betænkningen, at Kommissionen, hvis den fortsætter med denne
praksis, vil få en del af sit budget blokeret. Det vil Parlamentet gøre, hr. kommissær,
medmindre De ændrer denne praksis.
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Salvatore Iacolino (PPE).    – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det er naturligt at
opfatte et møde som dette med Den Europæiske Ombudsmand og kommissæren som
noget, der har stor betydning for den nuværende situation i Europa, der udvikler sig
dynamisk og konkret i offentlighedens interesse.

Men eftersom de instrumenter, der for nylig er vedtaget med Lissabontraktaten, giver
borgerne lovgivningsinitiativ, kan man nu med rette sige, at Parlamentet identificerer sig
med borgernes krav og forventninger.

Det er korrekt, at effektiv anvendelse af loven primært afhænger af, hvor godt Kommissionen
udfører sit arbejde, sammen med Ombudsmandens myndige støtte. Det er vigtigt at lytte
til folks krav og forventninger og undersøge, hvilke instrumenter der virkelig kan bruges
i offentlighedens interesse. Vi kan kun bifalde initiativets opfordring til at indføre
procedureregler.

Der skal oplyses på grundlag af tilgængelighed, konsekvens og absolut gennemsigtighed,
for vi tror, at mange regioner forventer, at Kommissionen udviser større energi i relation
til dette mål. Vi må ikke glemme, hvor vigtigt bidraget fra de andre europæiske
ombudsmænd kan være for det interparlamentariske samarbejde.

Hvis de nationale parlamenter og Parlamentet skal samarbejde effektivt i offentlighedens
interesse, hvilket de jo skal, er der ingen tvivl om, at denne personlige berigelse af faglig
historie og forskellige retskulturer skal have tid i dette samarbejde til mægling som en
effektiv metode til at løse problemer i offentlighedens interesse.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).    – (LT) Fru formand, hr. Ombudsmand! Tak for Deres
beretning. Den Europæiske Ombudsmands rolle er især vigtig, når vi skal hjælpe borgerne
med at løse deres problemer og forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i
institutionernes arbejde. Den Europæiske Ombudsmand ønsker at give borgerne adgang
til de beslutninger, som EU-institutionerne træffer, fordi de skal have mulighed for at få de
ønskede oplysninger og dermed kunne stole på institutionernes evne til at forsvare deres
rettigheder med hensyn til forskelsbehandling, magtmisbrug fra institutionernes side,
manglende rettidige svar på henvendelser og afvisning af adgang til information.
Kommissionen modtager adskillige klager over dårlig forvaltning. Derfor er det vigtigt, at
Kommissionen griber ind, så anmodninger om adgang til dokumenter besvares hurtigt,
fordi korrekt anvendelse af EU's lovgivning har direkte følger for borgernes dagligdag og
gennemførelsen af deres rettigheder. Ukorrekt anvendelse af lovgivningen underminerer
desuden tilliden til EU's institutioner og medfører øgede omkostninger.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).    – (PL) Fru formand! Først vil jeg takke ordføreren for
hendes meget gode, omfattende og afbalancerede betænkning og også Ombudsmanden
for hans utrættelige arbejde med at bekæmpe dårlig forvaltning og hæve
forvaltningsstandarden i EU.

Som ordføreren korrekt påpeger, har Ombudsmanden sidste år kunnet konstatere, at der
sker fremskridt med forvaltningens kvalitet, antallet af klager faldt, og det tog kortere tid
at behandle klagerne. Jeg tror også, at dette skyldes, at det er den samme mand, der sidder
som Ombudsmand. Som det kan konstateres, var valget af hr. Diamandouros en meget
god beslutning. Men Ombudsmanden skal dog reagere hurtigere på borgernes behov. Det
forudsætter, at han samarbejder tættere med de nationale ombudsmænd. Den Europæiske
Ombudsmands rolle ændrer sig løbende, men den skal kendetegnes ved et sæt konstante,

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA20



universelle værdier. Jeg tror, at han i det kommende år vil være mere lydhør over for
borgernes ønsker.

Simon Busuttil (PPE).    – (MT) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at lykønske
ordføreren, Mariya Nedelcheva, og også hr. Diamandouros med hans hårde arbejde. Navnlig
vil jeg lykønske ham med hans kamp for at reducere ventetiden for registrerede procedurer,
for jeg mener, at dette er det rette skridt for at mindske afstanden mellem EU's institutioner
og borgerne.

Det andet, jeg vil, er at understrege det interinstitutionelle samarbejdes store betydning,
som mine kolleger også har gjort. Jeg synes, at vores erfaringer med Ombudsmanden og
især med den siddende, afspejler omfanget af samarbejdet mellem Parlamentet og især
Udvalget for Andragender og Ombudsmandens kontor.

Jeg vil desuden gerne bede den tilstedeværende kommissær, hr. Šefčovič, om at følge i
vores spor, for jeg mener ikke, at Kommissionen samarbejder lige så meget med Parlamentet,
som Ombudsmanden gør, når det drejer sig om borgerne klager. Vi ved godt, at mange
borgere klager direkte til Kommissionen, men vi ved faktisk ikke, hvor mange der klager
til Kommissionen, hvad de klager over, og hvad resultatet i sidste instans er af disse klager.

På den anden side informeres vi om alle de klager, som Ombudsmanden modtager, og om
dem, der stiles til Udvalget for Andragender, fordi de er offentlige.

Endelig har jeg et budskab til borgerne. Efter at have læst beretningen har det vist sig, at
forholdsvis mange klager tilfældigvis kommer fra Malta og Luxembourg. Det er interessant,
og jeg tror ikke, at det bare skyldes, at folk fra Malta og Luxembourg klager meget, men
derimod, at disse borgere forsvarer deres rettigheder, og det er efter min mening vigtigt,
at de gør det.

Pascale Gruny (PPE).    – (FR) Fru formand, hr. Diamandouros, hr. kommissær, mine
damer og herrer! Lad os sætte et ansigt på Folkets Europa. Det er alle de europæiske
institutioners ansvar at gøre alt i deres magt for at sikre, at borgerne informeres om alle
deres klagemuligheder, hvis der sker overtrædelser af fællesskabsretten, eller
EU-institutionerne gør sig skyldige i dårlig forvaltning.

Først vil jeg rose min kollega, fru Nedelcheva, for hendes betænkning om Den Europæiske
Ombudsmands aktiviteter i 2009. Kommissionen har været skydeskive for størstedelen
af Ombudsmandens kritik, ofte på grund af manglende information. Betænkningen af min
kollega, fru Paliadeli, som jeg også vil lykønske, er et strålende eksempel.

Dernæst vil jeg takke vores Ombudsmand for det store arbejde, han har udført sammen
med hele sit hold, og for, at han altid stiller sig til rådighed og for hans fremragende
samarbejde med Udvalget for Andragender. Dette er meget vigtigt. Hans rolle er en vigtig
sikring af overholdelse af princippet om gennemsigtighed og god forvaltning, og det er
derigennem, at vi virkelig kan sikre beskyttelse af vores medborgere.

Endelig er tiden inde til at informere vores borgere noget bedre om deres klagemuligheder
med hensyn til Kommissionen, nemlig Den Europæiske Ombudsmand og Udvalget for
Andragender. Derfor har vi bestemt brug for en internetportal, men den skal være fælles,
således som vi allerede har bedt Dem om. Det vil være en stor hjælp for vores borgere.

Mairead McGuinness (PPE).    – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke Ombudsmanden
for hans arbejde. Han har et klart afgrænset arbejdsområde, nemlig dårlig forvaltning, og
derfor er det vigtigt, at borgerne forstår, hvad disse ord betyder.
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Meget at det, jeg nu vil sige, berører ikke direkte Ombudsmanden, men jeg vil gerne have,
at det bliver ført til protokols. Nogle af de største problemer og klager, vi får, handler om
vores egne medlemsstater. Borgerne klager så – som hr. Busuttil sagde – direkte til
Kommissionen, der under denne pilotordning går tilbage til medlemsstaten for at forsøge
at få sagen løst, når det ikke lykkes borgerne selv at gøre det. Denne mekanisme er ikke
gennemsigtig og bør undersøges. Det bør vi have en forhandling om her i Parlamentet.

Det andet spørgsmål, der dukker op, vedrører køb af fast ejendom og transaktioner mellem
borgere i forskellige medlemsstater. Det er ikke blevet henvist til os, men det er et stigende
problem, og vi er nødt til at håndtere det på en eller anden måde.

Endelig har den irske ombudsmand udarbejdet to rapporter, som vores egen regering har
afvist. Det er dybt bekymrende, at en ombudsmand i en medlemsstat i bogstaveligste
forstand får revet sit arbejde i stykker. Det ved De godt, hr. Ombudsmand. Det glæder mig,
at De nikker bekræftende. Denne sag bør behandles. Det kan ikke fortsætte på den måde.

Andrew Henry William Brons (NI).    – (EN) Fru formand! Jeg vil sige noget om det tredje
punkt: anvendelse af fællesskabsretten. Man kunne sige, at det eneste, der er værre end klar
og gennemsigtig fællesskabsret, er tvetydig og uklar fællesskabsret.

Kommissionens dagsorden med "bedre regulering og forenkling" ser ud til at være lige så
svær at få fat i som den hellige gral. Kvaliteten af det engelske sprog i nogle af lovforslagene
fik mig i begyndelsen til at drage den konklusion, at det stammede fra en sydlig dialekt af
det albanske sprog. Men jeg opdagede på et tidligt tidspunkt, at de fleste af de værste
eksempler var skrevet på engelsk fra starten.

Lovgivningsprocessen forbedrer ikke en dårligt udformet lov. Ændringsforslagene bliver
sendt til medlemmerne i sidste øjeblik. Afstemningerne opdeles og samles så igen. Vi går
ind i salen med den faste tro, at vi har fået den seneste, mest endelige udgave af
afstemningslisten, bare for at finde ud af, at der er kommet en ny i formiddagens løb.

De medlemmer af store grupper, som ikke har noget problem med at være lobbyfoder for
deres politiske ledere, har ikke noget at være bekymret over. De følger simpelt hen bare
ordrerne fra deres partier. Men for de samvittighedsfulde medlemmer og dem i de ikke
partitilknyttede grupper er det et mareridt.

Andreas Mölzer (NI).    – (DE) Fru formand! Som vi ved, har EU i årtier arbejdet for at
mindske bureaukrati og øge gennemsigtighed. Men det er der ikke meget tegn på her i
Parlamentet. Tværtimod får man følelsen af, at det bureaukratiske papirnusseri bliver værre
og værre år for år.

Forud for høringerne inden det seneste valg var ordet gennemsigtighed på alles læber.
Takket være medlemmernes autoritative hverv og dertil knyttede rettigheder kan de blive
hørt. Det samme kan ikke siges om Europas borgere. Det er derfor, vi har en Europæisk
Ombudsmand. Når over en tredjedel af Ombudsmandens undersøgelser var sager om
manglende gennemsigtighed, og når 56 % af alle sager blev løst i mindelighed, er der ingen
tvivl om vigtigheden af Ombudsmandens kontor.

For at citere Ombudsmanden selv: Borgerne har ret til at vide, hvad EU og EU's forvaltning
laver. Det kan jeg måske supplere ved at sige, at vores borgere også har ret til at vide, hvad
EU bruger deres skatter til, og hvor ressourcerne bliver spildt. Det er på høje tid, at
budgetkontrollen kommer på plads, så dens betænkninger måske kunne blive næsten lige
så nyttige som Ombudsmandens beretning.
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Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg talte alt for hurtigt
i mit første indlæg, så det vil jeg forsøge at rette op på. Jeg vil ikke forsøge at imponere
medlemmerne af Parlamentet med, hvor hurtigt jeg kan tale, men med det ønske, jeg klart
og tydeligt fremlægger her, nemlig at Kommissionen er meget interesseret i at have det
bedst mulige samarbejde med Ombudsmanden. Det tror jeg godt, hr. Diamandouros ved.

Han ved, hvor tæt vi samarbejder, og jeg tror, at grunden til den store succes med at løse
problemerne med dårlig forvaltning eller andre problemer, som han behandler, er, at vi
samarbejder meget tæt og i en yderst positiv ånd. Naturligvis har De undertiden sager, der
hænger sammen med andre problemer, som kræver mere energi at løse, og det gælder helt
bestemt for den sag, som De nævnte.

Dette er tydeligvis en situation, hvor Kommissionen var splittet mellem på den ene side
sit tilsagn om gennemsigtighed og de retlige forpligtelser, der er afledt af EU-Domstolens
retspraksis, og på den anden vores pligt til at respektere tavshedspligten. Hvis vi ønskede
at formidle oplysningerne – som var meget vigtige i denne særlige sag – skulle vi have en
aftale med tredjeparten, hvilket vi uden held brugte flere måneder på. Først efter at vi gjorde
det meget klart, at vi under alle omstændigheder ville offentliggøre oplysningerne, og
meddelte virksomheden, at den havde ti dage til at indgive en klage over for EU-Domstolen,
fik vi en aftale i stand.

Hvad ville der være sket, hvis vi ikke havde handlet i henhold til vores retlige forpligtelser?
Så ville klagen sandsynligvis være blevet indgivet til EU-Domstolen, og vi ville måske ikke
have haft de oplysninger, der er offentligt tilgængelige i dag. Så jeg vil bede Dem have lidt
tålmodighed med os en gang imellem. Vi arbejder virkelig ihærdigt for at sikre
gennemsigtighed, men vi skal altid respektere den meget smalle grænse, der er mellem de
forskellige forpligtelser, vi skal overholde i disse meget komplekse sager.

Alligevel erkender jeg, som jeg sagde i min indledning, at denne forsinkelse var meget lang,
og at vi sandsynligvis skulle have lagt et større pres på virksomheden. Vi skulle have fået
dens svar noget hurtigere, og jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen vil gøre sit yderste
for at sikre, at vi ikke gentager denne situation i tilsvarende sager. Vi ønsker bestemt ikke
at trække processen ud over 15 måneder, hvilket helt klart var uacceptabelt. Det er jeg helt
enig med fru Paliadeli i.

Vedrørende adgang til information. Også her må jeg bede Dem sætte tallene i perspektiv.
Vi får omkring 5 000 anmodninger om året, og vi har 80 personer til at behandle dem.
Nogle af de sager, vi skal gøre tilgængelige, er så tykke. Mange af dem er anmodninger fra
borgerne, men jeg kan fortælle Dem, at mange af dem er spørgsmål fra meget anerkendte
advokatfirmaer, som ønsker supplerende oplysninger om særdeles følsomme
konkurrencesager. Vi skal være meget forsigtige i sådanne processer. Jeg synes, vi klarer
os godt i den sammenhæng, for ud af disse 5 000 sager havner kun 15-20 på
Ombudsmandens skrivebord. 85 % af anmodningerne om adgang bliver imødekommet
ved den første anmodning, så De kan selv regne ud, hvor mange tusind sager det drejer sig
om årligt. Vi tager dette engagement meget seriøst og vil fortsætte på den måde.

Vedrørende gennemførelse og anvendelse af fællesskabsretten. Her kan jeg forsikre Dem
om, at vi ønsker et meget tæt samarbejde med Parlamentet. Vi er fuldt ud klar over, at
hurtig gennemførelse og korrekt anvendelse er det, der holder sammen på EU. Det er
absolut essentielt for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. Derfor forsøger vi
at sikre 100 %, at vi er meget præcise og konsekvente med gennemførelsen og anvendelsen
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af fællesskabsretten. Hvis De tillader mig at citere, fremgår det allerede af rammeaftalen,
at:

"for at sikre bedre overvågning af gennemførelsen og anvendelsen af fællesskabsretten skal
Kommissionen og Parlamentet bestræbe sig på at indføje obligatoriske
sammenligningstabeller og en bindende gennemførelsesfrist, som for direktivers
vedkommende normalt ikke bør overstige to år.

Kommissionen stiller i tilgift til sine særberetninger og den årlige beretning om
gennemførelsen af fællesskabsretten oversigter over alle traktatbrudsprocedurer fra
tidspunktet for åbningsskrivelsen, til rådighed for Parlamentet, herunder – efter anmodning
fra Parlamentet, på enkeltsagsbasis og under overholdelse af fortrolighedsreglerne, især
dem, der er anerkendt af Den Europæiske Unions Domstol – oplysninger om de spørgsmål,
der er omfattet af traktatbrudsproceduren."

Så der er en anden måde, som vi kan kommunikere og ajourføre Parlamentet bedre på.
Hvis jeg må bede om Parlamentets hjælp på dette specifikke område, vil jeg bede Dem se
lidt mere på sammenligningstabeller, når det drejer sig om direktiver. Det er altid
Kommissionens forslag. Vi kan ikke altid får det igennem i de endelige procedurer, når
lovgiveren afslutter forhandlingerne om Kommissionens forslag, men dette er muligt i
Parlamentet og Rådet. Sammenligningstabellerne gør det meget lettere for Kommissionen
at føre tilsyn med, om fællesskabsretten anvendes korrekt, samt at finde fejl og foretage
sammenligninger.

Som svar på hr. Hefners spørgsmål om EU's pilotprojekt og hvorfor det hedder sådan, vil
jeg sige, at det skyldes, at det, da vi iværksatte det nye projekt om at give medlemsstaterne
flere muligheder for selv at rette op på deres fejl noget hurtigere, var en accepteret procedure,
som blev iværksat af et par medlemsstater. Nu anvender de fleste den. Vi er stadig i den
indledende fase. Hidtil har resultaterne været meget positive. Når vi når det stadium, hvor
alle medlemsstater bruger dette værktøj til at sikre en bedre og hurtigere anvendelse af
fællesskabsretten, er jeg naturligvis sikker på, at vi forsøger med et andet navn, da det så
ikke længere vil være et pilotprojekt.

Til sidst vil jeg gerne takke medlemmerne af Parlamentet og naturligvis vores Ombudsmand
for det meget tilfredsstillende samarbejde og for en vældig god forhandling og de mange
nye ideer, som jeg har hørt her til formiddag under forhandlingen. Jeg vil også lige minde
os alle om, at borgerne takket være Lissabontraktaten har ret til en god forvaltning. Respekt
for fællesskabsretten er naturligvis central her – til at sikre lige vilkår for alle i EU. Det er
jeg sikker på, at vi – sammen med Parlamentet og Ombudsmanden – vil nå.

Nu, da fru Durant er formand for vores møde her til formiddag, vil jeg gerne understrege
endnu et element. Det er, at det lykkedes os at få lagt sidste hånd på aftalen om et fælles
EU-lobbyregister, som vil skabe større gennemsigtighed i lobbyisternes og
interesserepræsentanternes aktiviteter i Bruxelles. Det er efter min mening også et meget
vigtigt bidrag til øget gennemsigtighed og højere kvalitet i EU's lovgivningsproces.

Nikiforos Diamandouros,    Ombudsmand. – (EN) Fru formand! Først vil jeg rette en varm
tak til alle de medlemmer, der har taget sig tid til at kommentere min beretning. Jeg vil
gerne takke dem for deres varme tilslutning til Ombudsmandens arbejde. Jeg har stor glæde
af, men henter også inspiration fra den form for opmuntring, som jeg får fra Dem, og jeg
vil sige helt åbent, at den slags opmuntring også styrker den ansvarsfølelse, som jeg føler,
bliver lagt på mine skuldre, for at fortsætte indsatsen for at forsvare borgernes rettigheder.

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA24



Det vil jeg takke dem inderligt for – for Deres bekymringer i relation til ikke blot
årsberetningen, men naturligvis også den særlige beretning – og takke de to ordførere, som
har brugt lang til på at udarbejde disse fremragende betænkninger om min årsberetning
og min særlige beretning.

Ombudsmand. – (FR) Tillad mig også at takke fru Nedelcheva for hendes bemærkninger.
Jeg vil især gerne sige til Dem, fru Nedelcheva, at jeg har noteret mig Deres bemærkninger
om at indlede en dialog med mine nationale kolleger om den korrekte anvendelse af
fællesskabsretten.

Jeg kan forsikre Dem om, at jeg på det næste møde med de nationale ombudsmænd i
København vil understrege netop dette punkt. Det kan jeg love Dem, og også tak for Deres
bemærkninger om vigtigheden af den interaktive vejledning, som også Deres kolleger fra
de andre grupper.

Ombudsmand. – (EN) Fru formand! Tillad mig nu at fokusere på nogle af næstformandens,
hr. Šefčovičs, bemærkninger. Lad mig starte med noget generelt. Jeg vil gerne slå fast over
for Parlamentet, at hr. Šefčovič har gjort alt, hvad han kunne, for at samarbejde meget tæt
med Ombudsmanden, og jeg er meget taknemmelig for det, han har gjort indtil nu.

Jeg vil også gerne slå helt fast, at hr. Šefčovič, da han påtog sig dette hverv, gjorde det
modsatte af sin forgænger og – sagt med mine ord – erkendte offentligt, at Kommissionens
reaktion havde været utilfredsstillende og beklagelig i Porsche-situationen. Jeg vil derfor
skelne mellem kommissærens og Kommissionens institutionelle reaktion i denne sag, som
resulterede i, at jeg for første gang i 15 år følte mig nødsaget til at udarbejde en beretning
til dette organ om dets adfærd. Jeg føler mig nødsaget til at foretage denne sondring
vedrørende håndteringen af situationen og igen takke hr. Šefčovič for hans indsats for at
komme videre og være konstruktiv på dette område.

Og nu vil jeg så kommentere nogle andre ting. Jeg anser, hr. kommissær, meddelelsen fra
2002 om borgerne for at være af grundlæggende vigtighed for anvendelsen af god
forvaltning i EU. Hvis Kommissionen derfor overvejer at ændre denne meddelelse, håber
jeg i høj grad, at den vil høre både Ombudsmanden og Parlamentets Udvalg for
Andragender, før den ændrer noget ved dette instrument, der er af grundlæggende betydning
for borgerne.

Vi er helt enige i, og jeg er glad for, at De også har sagt det, at domstolene er den øverste
og eneste myndighed, der kan træffe afgørelser om en autoritativ fortolkning af loven. Det
glæder mig meget, at også Kommissionen anerkender dette. Med hensyn til udkast til
anbefalinger har jeg lige en lille præcisering, hr. kommissær.

Det bliver udarbejdet et udkast til en anbefaling, når Ombudsmanden har konstateret et
tilfælde af dårlig forvaltning. Det hindrer ikke den pågældende institution i at reagere på
dette udkast til anbefaling og rette op på sagen, og det tager jeg så i betragtning, inden jeg
afslutter den. At udsende en pressemeddelelse, når der er konstateret et eksempel på dårlig
forvaltning, er på ingen måde et forsøg på at foregribe situationen eller hindre en institution
i at svare, det kan jeg personligt forsikre Dem om.

Endelig har jeg også en præcisering med hensyn til den særlige beretning. Beretningen blev
udarbejdet på grund af den overdrevent lange forsinkelse. Den blev ikke – for jeg bemærkede
Deres beklagelse – fremlagt, fordi Kommissionen lige havde frigivet dokumenterne. De to
ting hænger ikke sammen. Det var svarets længde, der var udslaggivende, og det glæder
mig, at jeg fik det svar, som jeg gjorde. Men igen – De har vedtaget en holdning herom.
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Endelig håber jeg, at der vil blive gjort en indsats for at håndtere forsinkelser. Det, jeg vil
sige om forsinkelser, hr. kommissær, er, at jeg forventer, at Kommissionen overholder de
bestemmelser vedrørende forsinkelser, som den selv har vedtaget og forsøger at overholde.
Jeg vil overholde mine frister, når jeg håndterer denne form for situation. Jeg tror, at det
giver et bedre resultat.

Jeg har endnu to ting, jeg vil sige. Jeg vil gerne takke hr. Vlasák – jeg håber, jeg udtaler hans
navn korrekt, for mit tjekkiske er ikkeeksisterende – for hans bemærkninger, for det giver
mig lejlighed til at sige, at jeg ser meget frem til muligheden for at bruge funktionerne i
Eurobarometer til at finde ud af mere om, hvad borgerne føler og mener om
Ombudsmanden og hans behandling af klager. Det takker jeg ham for.

Jeg skal gøre midt bedste for at undersøge, hvordan webstedet kan blive mere brugervenligt.
Jeg kan forsikre ham om, at det har været gennem mange pilotfaser og mange målgrupper,
og de har alle syntes, at det er meget brugervenligt. Over 46 000 personer har brugt det til
dato, og de blev ledt til det rette sted i første omgang. Jeg kan forsikre ham om, at vi gør
dette for at bekæmpe dårlig forvaltning, og at den interaktive vejledning har været en stor
hjælp i vores bekæmpelse af dårlig forvaltning i institutionerne som svar på hans spørgsmål.

To ting mere. Til fru Geringer de Oedenberg: Det er måske svært at forstå, at det store flertal
af klager, uanset om de er til Den Europæiske Ombudsmand eller den nationale
ombudsmand, rent faktisk handler om fællesskabsret. Derfor har vi etableret netværket af
ombudsmænd, som jeg koordinerer for at kunne sende klagerne til den rette institution
lige fra starten og dermed forebygge problemer. Hvis vi kun fokuserer på det, der ligger
inden for ombudsmandens mandat, overser vi, at det er netværket, der sikrer, at hovedparten
af klagerne vedrørende fællesskabsret sendes til den rette national regionale ombudsmand
og behandles dér.

En bemærkning til hr. Migalskis spørgsmål. Jeg kan forsikre ham om, at Ombudsmandens
budget blev godkendt i Rådet uden ændringer. Vi er meget opmærksomme på
begrænsningerne, men glæder os også over, at denne store budgetinstitution – ikke kun
Parlamentet – har godkendt det.

Vedrørende hr. Szegedis spørgsmål er vi helt enige om, at medlemsstaternes domstole ikke
kender nok til fællesskabsretten, og når jeg er på besøg i alle medlemsstaterne, hvilket jeg
har været mange gange, besøger jeg altid helt bevidst domstolene for at kunne hjælpe dem
med at gå i denne retning.

Endelig – og det slutter jeg af med – bad hr. Sógor også om, at Ombudsmanden skal kunne
modtage klager over fællesskabsret anvendt på nationalt niveau. Det er desværre ikke
omfattet af mit mandat. Jeg ville træde ud over mit mandat, hvis jeg accepterede denne
opgave, og jeg ville også tiltage mig et retligt ansvar og mandat, som tilhører mine kolleger
i medlemsstaterne, hvis jeg gjorde det. Jeg forsøger at samarbejde med dem om det, men
jeg har ingen myndighed til at modtage klager, der vedrører anvendelsen af fællesskabsretten
i medlemsstaterne.

Ombudsmand. – (FR) Jeg håber, at jeg har besvaret alle bemærkningerne, og jeg vil gerne
igen takke alle medlemmerne for deres opmuntrende ord og også lykønske Dem, fru
formand, som kommissæren også har gjort, med dette vigtige initiativ til at få indført et
fælles register for Parlamentet og Kommissionen. Jeg er overbevist om, at det er et meget
vigtigt skridt i den rigtige retning.
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Mariya Nedelcheva,    ordfører. – (FR) Fru formand, hr. Diamandouros, hr. Šefčovič, mine
damer og herrer! Tak for Deres bidrag, som tydeligt viser vigtigheden af Den Europæiske
Ombudsmands aktiviteter på den ene side og på den anden den interesse, som vores
institution tillægger disse aktiviteter. Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke mine kolleger
fra Udvalget for Andragender, der med deres arbejde skaber en mere konkret forbindelse
mellem de europæiske borgere og EU's institutioner.

År 2009, hr. Diamandouros, markerer femtenårsdagen for indførelsen af denne institution,
Den Europæiske Ombudsmand. Det markerer også Lissabontraktatens ikrafttræden. Som
følge af Parlamentets valg af Dem har Deres hverv fået endnu større legitimitet. Jeg siger
"endnu større", fordi Deres rolles legitimitet reelt stammer fra alle de europæiske borgere,
som har kunnet henvende sig til Dem, og som har fået løst deres problemer takket være
Deres indsats.

På den anden side er noget endnu mere fascinerende ved Deres funktion, hr. Ombudsmand,
at man aldrig kan tage noget for givet. Faldet i antal klager, nedgangen i den tid, der går,
inden der findes en løsning, de klager, der er løst i mindelighed – der er som altid lige så
mange fremskridt, som der er behov. Bag disse forhold gemmer der sig især to store
udfordringer, som vi ikke må miste af syne. Det er dels at få større gennemsigtighed i
institutionernes funktion, dels at få en bedre dialog mellem borgerne og institutionerne, i
EU og på nationalt plan.

Jeg vil gerne takke Dem, hr. Diamandouros, og slutte med at sige, at vi som følge af Deres
daglige arbejde har konkrete beviser for, at det er muligt ikke blot at håndtere disse
udfordringer, men også og frem for alt at finde tilstrækkelige, tilfredsstillende svar til
borgerne. Det er bestemt ikke nogen let opgave, men med årsberetningen for 2009 og det
løfte, De netop har afgivet med hensyn til mødet i København, mener jeg, at vi er på rette
spor.

Chrysoula Paliadeli,    ordfører. – (EL) Fru formand, hr. Diamandouros, hr. kommissær!
Den særlige beretning af hr. Diamandouros, som jeg havde den ære at fremlægge for
Parlamentet, er efter min mening en formel beretning, der ikke berører selve sagens indhold.
Det er meget vigtigt for mig.

Femten måneder om at besvare en anmodning og træffe en endelig beslutning, flere
forlængelser af den oprindelige frist og, hvad vigtigere er, hvad jeg betragter som
Kommissionens besynderlige beslutning om ikke at formidle brevet til denne bestemte
bilproducent om, at den vil offentliggøre nogle af brevene, er efter min mening alvorlige
sager. Beslutningen om ikke at offentliggøre brevet er en meget alvorlig sag.

Hvis De efter så lang tid, og det er ikke Deres fejl, hr. kommissær, De har jo blot for nylig
overtaget ansvaret for denne bestemte sektor, men hvis Kommissionen havde besluttet at
give sit brev til denne bestemte bilproducent til hr. Diamandouros den 18. februar, ville
der sikkert ikke være kommet en særlig beretning. Hr. Diamandouros besluttede at acceptere
de mange fristforlængelser, som Kommissionen bad om.

Alligevel mener jeg, at vi på grund af denne forsinkelse, på grund af Kommissionens
manglende oplysninger til hr. Diamandouros, har kunnet få en beretning, der registrerer
nogle forhold, som både vedrører form og indhold. Jeg vil kun forholde mig til indholdet.
Men Kommissionen skal tage alvorligt hensyn til – og jeg er glad for, at De sagde det før
mig – at eventuelle vanskeligheder, som De skaber for Den Europæiske Ombudsmand i
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hans arbejde, skader enheden i EU, underminerer borgernes tillid til EU's institutioner og
skader offentlighedens billede af EU's funktion.

Vi vil gerne opfatte det, De sagde tidligere, som et løfte, for vi er alle ansvarlige i fællesskab.
Tak især til hr. Diamandouros, fordi han med sin beretning har givet os i Parlamentet
mulighed for at forstå vores beføjelse til at behandle spørgsmål, som efter vores mening
er afgørende for sammenhængen i EU.

Eva Lichtenberger,    ordfører. – (DE) Fru formand! Tillad mig at indlede mit sammendrag
med en særlig tak til Ombudsmanden. Jeg synes, han udfører et meget værdifuldt arbejde,
og jeg ved, hvor vigtigt det er for vores borgere, for hans kontor er blevet et centralt
kontaktsted for dem.

Jeg vil gerne vende tilbage til det, hr. Šefčovič sagde, især i relation til EU-Pilot-projektet,
som er blevet skarpt kritiseret af medlemmerne af Parlamentet, fordi det, som De også
sagde så klart selv, skaber "flere muligheder for medlemsstaterne", men ikke for borgerne.

Jeg synes, at vi skal se nærmere på dette, på, om det virkelig forholder sig sådan, for det, vi
har brug for, er mere gennemsigtighed. Et brev til klageren om, at vi har modtaget hans
klage, er ikke nok. Vi skal have større klarhed her, mere relevans for vores borgere, for
ellers får vi et troværdighedsproblem på lang sigt.

Og vi skal naturligvis have nogle meningsfyldte sanktioner, når der opstår situationer med
reelle overtrædelser. Følgerne for medlemsstater, som ikke gennemfører lovgivningen, og
som rent faktisk praler over det i deres nationale medier, må ikke bare være, at de kun får
endnu et brev. Vi skal gå et skridt videre, når det drejer sig om EU's borgeres interesser.

Jeg mener, at det er af central betydning at få revideret meddelelsen fra 2002, især i relation
til klagerens rettigheder. Her ønsker jeg også, at Parlamentets rettigheder bliver respekteret.
Vi skal registrere alle modtagne klager, så vi kan få feedback på vores lovgivningsarbejde.
Jeg behøver ikke vide, hvem der klager over hvem hvorfor.

Indholdet af klagen og følgerne for klageren vil være en vigtig feedback for hele den
lovgivende magt. Det er det, vi har brug for. Det er derfor, jeg beder Dem også tage dette i
betragtning. Vi skal have et klart register, der giver os et indblik i hovedårsagerne til klager,
og hvad man ønsker. Sådan et forslag vil jeg gerne se snart. Jeg vil med glæde samarbejde
med Dem om dette. Vi vil hjertens gerne hjælpe Dem med krydsreferencetabellerne. Det
er også vigtigt. Det vigtige her er gensidighed, og det er noget, jeg sætter meget højt.

Formanden.   – Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag, torsdag den 25. november 2010 kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    skriftlig. – (RO) Anvendelsen af fællesskabsret er vigtig
for, at EU's borgere kan nyde godt af alle fordele ved det indre marked, da selv den mest
effektive lovgivning bliver overflødig, hvis den ikke anvendes. Med hensyn til lovgivningen
om det indre marked kan der gøres store fremskridt, især i relation til
tjenesteydelsesdirektivet og direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
Det er rigtigt, at denne lovgivning er meget teknisk, hvilket komplicerer
anvendelsesprocessen. Derfor er det vigtigt med samarbejde mellem EU's institutioner og
de nationale forvaltninger. Det informationssystem for det indre marked, der bruges til
tjenesteydelser, har vist sig at være meget brugbart. Det vil være en fordel, hvis det også
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bliver brugt til andre sektorer. Jeg opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage
gennemførelsen seriøst og undgå forsinkelser, hvor det er muligt, da de betyder, at det
indre marked ikke kommer til at fungere optimalt. Endelig understreger jeg behovet for,
at borgerne skal kunne løse deres problemer vedrørende anvendelsen af fællesskabsretten
hurtigt og med så lave omkostninger som muligt. Derfor er der brug for flere ressourcer
til SOLVIT og for aktivt at fremme dette instrument til at løse problemerne på en mere
uformel måde. Sidst, men ikke mindst skal vi prioritere alternative tvistløsningsmetoder.

Ágnes Hankiss (PPE)  , skriftlig. – (HU) Med afsæt i Den Europæiske Ombudsmands
årsberetning vil jeg tillade mig som forfatter til Parlamentets udtalelse om aktindsigt at sige
et par ord om institutionel gennemsigtighed. Det glædede mig, at fru Nedelcheva, som er
forfatter til betænkningen, da hun gennemgik de klager, som borgerne har sendt til
Ombudsmanden, var særligt opmærksom på gennemsigtighed og god forvaltning. Retten
til god forvaltning er nu juridisk bindende i henhold til Lissabontraktaten, og sammen med
denne ret er det også vigtigt, at de personlige rettigheder respekteres fuldt ud.

I en nylig diskussion med hr. Diamandouros drøftede vi den hårfine balance mellem
institutionel gennemsigtighed og databeskyttelse. Vi drøftede navnlig EU-Domstolens dom
fra juni i sagen Bavarian Lager, som flyttede diskussionerne om gennemsigtighed ud af det
dødvande, de var kommet ind i. Dette er meget vigtigt, fordi det giver retningslinjer i sager,
hvor en reel eller opfattet fælles interesse strider mod den enkeltes
databeskyttelsesrettigheder. Det glædede mig meget, at også hr. Diamandouros
understregede grundprincippet om, at persondata kun må offentliggøres med tilladelse
fra den pågældende.

Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at jeg støtter indsatsen for at gøre arbejdet i
EU's institutioner mere gennemsigtigt og skabe et grundlag for hensigtsmæssige
forvaltningsteknikker. I henhold til årsberetningen er det netop dette mål, der er i centrum
for Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (LV) Jeg støtter fuldt op om Den Europæiske
Ombudsmands arbejde. Hans vedholdenhed og principfaste adfærd har givet konkrete
resultater, fordi han udfører sit arbejde ærefuldt og konsekvent. Den fuldstændig modsatte
situation har udviklet sig i Letland. Det lettiske Saeima valgte formelt Romāns Apsītis til
Ombudsmand. Men siden den 1. januar 2007, hvor hr. Apsītis overtog dette embede, har
han ikke lavet noget. Han har desværre ikke lagt mærke til, at der er omkring 300 000
mennesker i Letland, der har fået frataget deres grundlæggende borgerrettigheder. Det ser
ud til, at den lettiske regering og Saeima har valgt en ombudsmand – hr. Apsītis – som er
praktisk, tavs og initiativløs. En, der vender det blinde øje til alvorlige overtrædelser af
lettisk lovgivning. Jeg vil minde Dem om, at hr. Apsītis i henhold til det hverv, han bestrider,
har følgende opgaver: 1. At fremme overholdelse af lighedsprincippet og forebygge
forskelsbehandling. I Letland er der forskelsbehandling på undervisningsområdet. 2. At
fremme en objektiv revision af juridiske og andre områder inden for rimelige frister. Letland
har allerede tabt ca. 10 sager om dette spørgsmål i EU-Domstolen. 3. At sikre forebyggelse
af mangler i spørgsmål vedrørende overtrædelser af menneskerettigheder. Omkring 300 000
mennesker i Letland, hvoraf mange har boet i Letland hele livet, har fået frataget deres
grundlæggende borgerrettigheder. I dag får ordet "ombudsmand" folk til at trække på
smilebåndet i Letland. Hvis situationen ikke ændrer sig, kan det komme til at betyde "klovn".
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5. Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel til Kommissionen
af Sharon Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget om revision af konkurrencereglerne
for horisontalt samarbejde (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

José Manuel García-Margallo y Marfil,    stedfortræder for spørgeren. – (ES) Fru formand,
hr. kommissær! De to gruppefritagelsesforordninger, den ene om specialiseringsaftaler,
den anden om forskning og udvikling, udløber den 31. december i år. Kommissionen har
udarbejdet to lovgivningsforslag, to forslag til forordninger, som er forelagt Parlamentet,
og som skal erstatte de forordninger, der nu udløber.

Der er løbet meget vand i havet, siden de første forordninger blev vedtaget. Der er indført
store ændringer i lovgivningen, navnlig moderniseringspakken fra 2003, der er afsagt
afgørende domme på dette område, og Kommissionen har lært meget af praksis, som også
er et vigtigt aspekt.

Kommissionen har iværksat to høringsrunder med de berørte parter, hvilket er god praksis
for at få en god lovgivning og offentlighedens støtte. Det store spørgsmål er nu: Hvordan
har den tænkt sig at bruge svarene fra dem, der deltager i høringen? Vil den tage hensyn
til dem, eller bliver disse svar bare arkiveret lodret? Det, Parlamentet og Økonomi- og
Valutaudvalget ønsker at vide i denne sammenhæng, er faktisk seks ting. Hvilke forslag og
specifikke ideer har interessenterne fremsat, som Kommissionen vil tage hensyn til i
udformningen og fastlæggelsen af disse forordninger, når de skal omsættes fra teori til
praksis?

For det andet: Hvad mener Kommissionen om de horisontale aftaler, der ikke er omfattet
af fritagelsesforordningerne om specialisering eller forskning og udvikling? Hvad sagde
interessenterne unde denne høringsrunde? Hvilke fordele vil der være med hensyn til
erhvervsliv, realøkonomi og konkurrencebeskyttelse ved at stille forslag til nye forordninger,
som tager hensyn til horisontale aftaler, der ikke er omfattet af de to
gruppefritagelsesforordninger, som vi behandler nu? Agter Kommissionen at udarbejde
nye forordninger for disse områder? Ja eller nej? Det er da et relativt klart spørgsmål.

Det tredje problem, som blev drøftet indgående i Økonomi- og Valutaudvalget, er det, der
kaldes "patentbaghold", som, hvilket vil være kommissæren bekendt, finder sted, når en
af de interessentvirksomheder, der deltager i fastlæggelsen af standarder, tilbageholder
oplysninger om patenter, det har eller planlægger at få registreret i fremtiden. Dette er til
stor skade og besvær for virksomheder, som ikke har denne oplysning og forpligter sig til
at handle ifølge de fastlagte parametre.

Dette er et relativt specifikt spørgsmål, det handler om konkurrencefordrejning og
hindringer i det indre marked, hvilket er en kardinalsynd i vores institution: Vil
Kommissionen håndtere problemet med "patentbaghold" inden for rammerne af det nye
udkast til forordninger, eller mener den, at supplerende, sektorspecifik lovgivning bliver
nødvendig for at undgå misbrug af patentrettigheder? Vil Kommissionen sikre, at der er
nogle integrerede, konsekvente lovgivningsmæssige rammer uden indbyrdes modsætninger
mellem konkurrenceregler og sektorspecifik lovgivning inden for intellektuelle
ejendomsrettigheder?

Det fjerde og femte spørgsmål vedrører økonomisk styring eller styring af konkurrencen,
hvis De foretrækker det. Vi har lært, at vi skal søge at være på linje med andre
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konkurrencemyndigheder, og her er det vigtigt at vide, i hvilket omfang Kommissionen i
udarbejdelsen af disse forordninger har gjort brug af domstolsafgørelser og beslutninger
truffet af nationale og internationale myndigheder.

Det sidste spørgsmål henviser til et emne, der er særligt følsomt for mit udvalg, og jeg er
sikker på, at hr. Schwab har noget at sige hertil. Det handler om marketingkæden for
fødevareprodukter. Det er tydeligt, at der er ulighed i betingelserne for producenter mellem
landmænd på den ene side og store kæder på den anden. Vil Kommissionen gøre noget
for at sikre ligelig, retfærdig behandling af den svagere part i denne kontrakt? Det er disse
spørgsmål, hr. kommissær, som jeg vil bede Dem besvare så fuldstændigt, klart og præcist
som muligt.

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Mange tak for dette
spørgsmål, det er bestemt et af EU's meget vigtige ansvarsområder.

Konkurrerende virksomheder arbejder ofte sammen, f.eks. om forskning og udvikling,
produktion, indkøb, produktstandardisering og informationsudveksling. Som De ved, kan
dette være en fordel for forbrugerne og medføre lavere priser, større udvalg og bedre
produkter. Disse horisontale aftaler – vi kalder dem horisontale, fordi de samarbejdende
virksomheder er aktive på samme niveau i forsyningskæden – kan gøre det muligt for
virksomhederne at reagere på øget konkurrencepres og de nye markedsvilkår, der skyldes
globaliseringen.

Men der er også en risiko for, at den slags aftaler kan skabe alvorlig konkurrence, f.eks.
hvor parterne aftaler faste priser, dele markeder mellem sig eller begrænse output.
Kommissionen har brugt de sidste to år til at revidere konkurrenceretningslinjerne for
horisontale aftaler med en dybtgående vurdering og bred høring. De nye bestemmelser,
som skal vedtages inden årets udgang, bliver meget mere detaljerede, brugervenlige og
klare og giver bedre vejledning om, hvilke former for samarbejde der er tilladt.

Som altid har Kommissionen skullet finde en balance mellem de forskellige interessenters
behov. De to hovedelementer i de nye konkurrencebestemmelser er fastsættelse af
standarder og informationsudveksling. I forbindelse med den offentlige høring fremsatte
omkring to tredjedele af interessenterne bemærkninger til standardisering.

Et velfungerende system til fastsættelse af standarder er vitalt for EU's økonomi som helhed
og især for informations- og kommunikationsteknologisektoren. De horisontale
retningslinjer fremmer et standardiseringssystem, som er gennemsigtigt og medfører
forudsigelige omkostninger til licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette
forudsætter, at man finder en balance mellem virksomhedernes undertiden modstridende
interesser, hvor der er involveret forskellige forretningsmodeller i standardiseringsprocessen.
I den ene ende af spektret er der den rene innovator og i den anden den rene producent,
hver med forskellige prioriteringer og behov.

Med de nye regler sikres det dels, at der er incitamenter nok til at sikre mere innovation,
og at de traditionelle fordele ved standardiseringer går videre til forbrugerne. For at sikre,
at standardiseringsaftalerne ikke skal vurderes efter konkurrencereglerne og være omfattet
af den såkaldte safe harbour-betydning, hvor de formodes at være i overensstemmelse med
konkurrencereglerne, skal tre generelle betingelser være opfyldt.

Den første er, at standardiseringsorganisationen skal have en balanceret IPR-politik, der
kræver formidling af de relevante IPR-oplysninger i god tro, samt en forpligtelse til at give
licens på rimelige vilkår og uden forskelsbehandling. Den anden er, at
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standardiseringsprocessen skal være åben og gennemsigtig, så deltagelse er åben for alle
relevante aktører. Den tredje er, at standardiseringsprocessen også skal være gennemsigtig
på en sådan måde, at interessenterne kan orientere sig om kommende, igangværende og
afsluttet standardiseringsarbejde.

De nævnte også patentbaghold. Erfaringer fra både EU og USA viser, at patentbaghold kan
være et reelt problem, fordi det hindrer erhvervslivet i at træffe kvalificerede valg vedrørende
potentielle omkostninger til de teknologier, der er valgt i standarden. Kommissionens
tilgang er at give standardiseringsorganisationerne incitamenter til at indføre klare regler
for formidling af oplysninger om patenter. Selv om dette ikke helt fjerner risikoen, reducerer
det den bestemt.

For F&U-aftaler med et begrænset antal parter, ofte kun to, viste den offentlige høring, at
interessenterne fandt, at der i praksis ikke er noget reelt problem med patentbaghold, da
parterne har et incitament til at markedsføre innovationer, og eventuelle problemer kan
løses ved hjælp af kontrakter mellem parterne.

Og vedrørende informationsudveksling kan dette være konkurrencefremmende, når det
sætter virksomhederne i stand til at indsamle generelle markedsdata, så de kan yde
forbrugerne en bedre service. Men der er også situationer, hvor udveksling af
markedsinformation kan misbruges, f.eks. hvis virksomhederne bruger følsomme
oplysninger til at koordinere deres adfærd. For at opfylde et stort ønske fra interessenterne
indeholder retningslinjerne et nyt kapitel med generelle principper for vurdering af
informationsudveksling.

Det sidste spørgsmål, som Parlamentet rejste, handler om indkøbsforeninger. Kommissionen
har altid ment, at fælles indkøbsgrupper for små handlende kan virke befordrende for
konkurrencen, især i forhold til store leverandører. De horisontale retningslinjer har siden
2000 betydet, at denne type samarbejde indtil visse grænser for markedsandele kan vurderes
positivt. Efter revisionsprocessen foreslår Kommissionen, at indkøbsaftaler, så længe
deltagernes markedsandel ikke overstiger 20 %, antages at være i overensstemmelse med
konkurrencereglerne. Men Kommissionen ved også godt, at internationale indkøbsalliancer
for store detailhandlende kan få en negativ indvirkning på konkurrencen, og disse spørgsmål
undersøger Kommissionen i samme forbindelse for at sikre en fødevareforsyning, der
fungerer bedre.

Arturs Krišjānis Kariņš  , for PPE-Gruppen. – (LV) Fru formand, hr. kommissær! Ingen af
os kan lide at betale for meget for noget, hvis reelle værdi vi ikke kender. På samme måde
kan vi ikke lide at betale for meget på grund af uhæderlige aftaler mellem virksomheder.
Konkurrencepolitikken i EU har hidtil været rettet mod uhæderlige virksomheder.
Reguleringen af horisontalt samarbejde mellem virksomheder er en af de måder, som
Kommissionen på en efter min mening vellykket måde løser problemet med konkurrence,
hvor virksomheder samarbejder om f.eks. forskning og udvikling, fuld udnyttelse af
produktionsvolumen, distribution af fælles goder og standardisering. Det er positivt, at
der fokuseres på standardisering i de nye bestemmelser for samarbejde mellem
virksomheder. Det giver virksomheder og sektorer mulighed for at træffe et klart valg med
hensyn til de patenter, som de ønsker at udnytte. Alle standarder består af patenter, som
opfindere og virksomheder har registreret. For at få indført en standard skal man vide noget
om den præcise teknologiske løsning, der tilbydes, og hvad patentindehaveren ønsker at
modtage for brug af hans patent. Derfor bør vi støtte en mekanisme, hvor alle interesserede
parter i forbindelse med valg af en standard har fuldt kendskab til fordele og ulemper ved
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denne eller hin opfindelse og til den pris, de kommer til at betale for at bruge patentet. Vi
vil gerne træffe kvalificerede valg i dagligdagen, og derfor er det kun naturligt, at
virksomheder, der investerer betydelige summer i udvikling og fremstilling af nye
teknologier med stor værditilvækst, også har lyst til at træffe sådanne valg. Disse nye regler
for horisontalt samarbejde mellem virksomheder vil efter min mening betyde, at
virksomhederne ikke kommer til at betale en for høj pris for at bruge patenter.

Antolín Sánchez Presedo,    for S&D-Gruppen. – (ES) Fru formand, mine damer og herrer!
At konkurrere er ikke det modsatte af at samarbejde. Der findes samarbejdsaftaler mellem
virksomheder, der konkurrerer på samme markedsniveau, som er konkurrencedygtige og
i overensstemmelse med den oprindelige kilde til fællesskabsret.

Af hensyn til retssikkerheden, og da dette er et komplekst emne, der kræver en afbalanceret
løsning, skal virksomhederne have de rette værktøjer til at bestemme, hvilke horisontale
aftaler der overtræder forbuddene i traktaten og begrænser konkurrencen.

Dette er et kritisk tidspunkt, fordi retningslinjerne for horisontale aftaler er ti år gamle, og
blokken af fritagelsesforordninger for specialiseringsaftaler og innovations- og
udviklingsaftaler udløber ved årets udgang. Derfor skal EU ajourføre disse instrumenter
snarest. Vi kan ikke tillade os den luksus at have juridiske huller, som skaber tvivl, usikkerhed
og lammelse i vores virksomheders aktiviteter.

Dette ville være en uacceptabel begrænsning for vores økonomi og utrolig uansvarligt i
disse krisetider, der kræver initiativer for at få sat nyt skub i erhvervslivet. Da fristen for
revision er blevet forlænget til 31. december 2022, skal de give EU's erhvervsliv de
foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne håndterede de store forandringer, der vil
indtræde på den internationale økonomiske arena i de kommende år.

For et par måneder siden vedtog EU Europa 2020-strategien under det spanske
formandskab. Den er en klar forpligtelse til at sikre et integrerende samfund baseret på
viden og innovation. De nye lovgivningsrammer skal fremme udviklingen af en intelligent,
sammenhængende økonomi, der kan skabe forbindelse mellem virksomhedsnetværk og
udnytte synergien mellem virksomheder gennem aftaler, der fremmer standardisering,
specialisering, forskning og udvikling til fordel for EU's forbrugere, men også aftaler, der
bidrager til fælles produktion, indkøb, markedsføring og fremme af kooperativer og
virksomhedsgrupper, især for små og mellemstore virksomheder.

Vi støtter Kommissionens brug af denne pakke med initiativer til at øge effektiviteten,
fremme videnskabeligt og teknisk fremskridt, sikre fordele for slutbrugerne, forbedre den
generelle konkurrenceevne og sikre en bæredygtig udvikling i vores virksomheder.

Sylvie Goulard,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Der er sagt meget, især af mine
kolleger hr. García-Margallo y Marfil og hr. Sánchez Presedo, om de livlige diskussioner,
vi har haft i Økonomi- og Valutaudvalget, og om vigtigheden af en hurtig vedtagelse af
betænkninger, som hr. Sánchez Presedo netop har sagt, for at få afklaret forholdene for
vores virksomheder. Jeg vil begrænse mig til to bemærkninger, som er lidt mere generelle
og politiske.

For det første har krisen i alle vores lande fået folk til at trække sig ind i sig selv og skabt
grobund for nationalistiske og protektionistiske fristelser, og vi i Parlamentet er derfor
særligt på vagt, når det handler om beskyttelse af det indre marked, og at det ikke bliver
opsplittet. Det er en udfordring – jeg kan se, at nogle af kollegerne fra det pågældende
udvalg nikker. Dette er meget vigtigt, og vi ved, at kommissær Barnier arbejder i den retning
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og støtter hr. Montis rapport. Vi i Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
tror på kappestrid, der styrker innovation.

Men vi ved også, at EU's virksomheder befinder sig i en global konkurrence, og at det er
vigtigt at bygge broer, især for små og mellemstore virksomheder og frem for alt for
forskning og udvikling, og vi skal sikre, at konkurrencen ikke bliver til gensidig ødelæggelse,
til fordel for virksomheder i alle dele af verden, som til gengæld ikke altid praktiserer en
særlig fair konkurrence over for deres konkurrenter. For os er det derfor meget vigtigt, at
vi finder et middel til at undgå misbrug af patenter, samtidig med at vi muliggør konkurrence
og naturligvis overholder ejendomsrettighederne, som det også er blevet nævnt. Som så
ofte skal vi finde en hårfin balance.

Til sidst vil jeg meget kraftigt understrege, at jeg er enig i det, hr. García-Margallo y Marfil
sagde om konkurrence på fødevareområdet. Vi har en meget mærkelig situation i Europa,
hvor vi er yderst opmærksomme på konkurrence i nogle sektorer og meget mindre i andre.
Der er indlysende, at den tydelige mangel på proportioner mellem antallet af producenter
og antallet af købere skaber store konkurrenceproblemer. Det glæder mig derfor, hr.
kommissær, at De tilslutter Dem det, hr. García-Margallo y Marfil sagde.

Andreas Schwab (PPE).    – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Tillad mig at tilslutte mig
det, mine kolleger har sagt, og frem for alt glæde mig over, at Kommissionen inddrager
erhvervslivet, medlemsstaterne og Parlamentet i revisionen af reglerne for horisontale
samarbejdsaftaler på et tidligt tidspunkt. Vi ved jo, at de eksisterende
gruppefritagelsesforordninger udløber inden årets udgang. Jeg synes, at udkastet fra
maj 2010 indeholder nogle vigtige ændringer, især vedrørende standarder og
informationsudveksling, som det allerede er blevet sagt. Begge dele vil skabe større
retssikkerhed og klarere regler for virksomhederne, hvilket er utrolig vigtigt for
overholdelsen. Vi har allerede hørt, at overholdelse i det indre markedet er et princip, som
alle virksomheder skal følge.

Konkurrence og innovation er centrale elementer for vores økonomi, og derfor er det
vigtigt at tilpasse reglerne fra 2009 til vores nuværende situation og at indføre effektive
mekanismer til fremme af overholdelse og gennemførelse af konkurrencelovgivning for
virksomheder og offentlige organer. Det er grunden til, at Parlamentets forespørgsel blev
støttet af et stort flertal i udvalget, noget, der glæder mig meget. Jeg vil gerne stille et
spørgsmål til noget, De lige har sagt. Sagen er, at indkøbsaftaler mellem store, internationale
kæder kan kategoriseres som horisontale samarbejdsaftaler. I meddelelsen fra sidste år om
bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa var De yderst kritisk over for
efterspørgernes magtstilling, men nu ser det ud til, at De ser meget positivt på dette. De
har netop sagt, at samarbejde blandt små detailhandlende er noget, De bifalder, forudsat
at indkøbsaftalerne ikke repræsenterer en markedsandel på over 20 %. Mit spørgsmål til
Dem er følgende: Hvad er grunden til denne holdningsændring til disse horisontale
indkøbsaftaler? Hvad har forårsaget denne holdningsændring?

George Sabin Cutaş (S&D).    – (RO) Fru formand! Først vil jeg sige, at jeg tilslutter mig
Kommissionens forslag om at revidere konkurrencereglerne for horisontale
samarbejdsaftaler. Deres mål er at afklare betingelserne for fritagelser, tilpasse restriktioner
og tilvejebringe oplysninger om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Den økonomiske og finansielle krise har understreget behovet for et tættere samarbejde
på disse områder og for fælles globale økonomiske reguleringsrammer.
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Vi skal også se på muligheden af at udveksle oplysninger om konkurrenceforholdene mere
regelmæssigt og på globalt plan og af at indføre global styring på dette område.

Strømlinede samarbejdsaftaler mellem konkurrenter fremmer innovation og er med til at
forbedre EU's virksomheders konkurrenceevne.

Derfor mener jeg, at vi skal have analyseret mulighederne for på et vist tidspunkt at indføre
gruppefritagelsesforordninger for andre former for horisontale aftaler.

Paul Rübig (PPE).    – (DE) Fru formand! Jeg mener, at vi kan styre konkurrencen ved at
indføre ensartede regler, og derfor vil jeg gerne vide, hvilke muligheder vi har i
telekommunikationssektoren, især vedrørende frekvenslicenser, så vi kan regulere auktioner
eller såkaldte skønhedskonkurrencer i telekommunikationsprocesser. De nye
fjerdegenerationsteknologier vil jo åbne for en helt ny verden af muligheder.

Når man rejser til et andet land i Europa, ser man, at mange af de priser, kan man se på
telefonens display, er de samme. Har De planer om yderligere at styrke konkurrencen i
roamingsektoren? Hvordan mener De, at roaming kan blive omfattet af reguleret
konkurrence i det indre marked, og hvordan kan De sikre, at priserne ikke stiger med 1000
%, når man krydser en geografisk grænse?

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Mange tak til
medlemmerne for denne forhandling, for den er en hjælp i vores forberedelser til disse
meget vigtige ændringer i de retlige rammer, som kommer til at gælde for vores
virksomheder fremover. Jeg er meget enig med alle dem, der har krævet fair konkurrence,
for kun fair konkurrence kan føre til fair praksis og naturligvis til reelle, ikke faste priser.
Dette er meget vigtigt for Europas borgere. Hvordan skaber vi et miljø, der er fremmende
for gode resultater, men som forhindrer muligheden af at indføre faste priser på markedet.

Jeg kan forsikre Dem om, at vi undersøger alle muligheder for at finde en løsning, hvor
priserne for patenter ikke bliver for høje. De ved naturligvis fra forhandlingen om dette
emne, at dette er utrolig svært. Jeg kan fortælle Dem, at vi i Kommissionen er meget
ulykkelige over denne forsinkelse – vi har simpelthen ikke kunnet finde en hensigtsmæssig
løsning for patenter i meget lang tid – for en løsning vil helt klart skabe betingelserne for
et stort fremskridt med hensyn til, hvordan vi beskytter intellektuelle ejendomsrettigheder,
og hvordan vi forbedrer Europas konkurrenceevne med hensyn til patentbeskyttelse på
internationalt niveau.

Retssikkerhed og nye retsrammer har været to meget vigtige spørgsmål, som vi har fokuseret
på i udarbejdelsen af vores forslag. Vi har haft ret omfattende offentlige høringer om dette
spørgsmål. Vi har modtaget 190 indlæg, og interessenterne kom fra erhvervslivet,
advokatfirmaer, den akademiske verden og myndighederne, så vi mener, at vi med det
endelige resultat vil kunne sikre den rette balance.

Jeg er meget taknemmelig for, at De understreger vigtigheden af EU 2020, for det er lige
det, vi har brug for til at forbedre og ændre rammerne for virksomhederne, hvor vi ønsker
at skabe positive, fremmende miljøer, således at forsknings- og udviklingsvirksomheder,
der arbejder med innovation, kan blomstre, hvor vi ser på, hvordan de kan skabe merværdi
for de europæiske økonomier, og hvor vi ser på, hvordan vi skaber betingelserne for, at de
kan blive i Europa og ikke undersøger mulighederne for at flytte deres produktion til andre
steder.
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Jeg kan forsikre Dem om, at det var et af de elementer, som Kommissionen og mine kolleger,
især kommissær Almunia og kommissær Barnier, lagde særlig stor vægt på i forbindelse
med akten for det indre marked. For med et indre marked har vi nu nye muligheder for at
frigive nyt potentiale, åbne nye muligheder og skabe de betingelser, der er vigtige for
fremskridt, især i F&U-sektorer.

Og nu til de konkrete spørgsmål fra hr. Schwab, som påpegede visse forskelle i
Kommissionens tilgang til et bestemt emne, nemlig små kædeleverandører over for store
kædevirksomheder. Vi kom til den konklusion efter en meget indgående revisionsproces
og meget omfattende høringer med interessenter og medlemsstaterne, at den tilgang, vi
nu arbejder for, svarer mere til den aktuelle situation og de oplysninger, vi har fået, og
derfor har vi lagt os fast på denne linje for fremtiden.

Formanden.   – Jeg har modtaget et beslutningsforslag (1)  i henhold til forretningsordenens
artikel 115, stk. 5 fra Økonomi- og Valutaudvalget.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag, torsdag den 25. november 2010 kl. 12.00.

(Mødet udsat kl.11.30 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
Næstformand

6. Bekæmpelse af kolorektal cancer i EU (skriftlig erklæring)

Formanden.   – Skriftlig erklæring 0068/2010 indgivet af Pavel Poc, Frieda Brepoels,
Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen og Alojz Peterle om bekæmpelse af kolorektal cancer i EU
er underskrevet af over et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

Den vil således, jf. forretningsordenens artikel 123, blive sendt til de anførte institutioner
og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette
møde.

Pavel Poc (S&D).    – (EN) Hr. formand! Jeg ved godt, at alle ønsker at stemme, men jeg
vil gerne lige på vegne af underskriverne, fru Brepoels, hr. Buşoi, hr. Leinen, hr. Peterle og
mig, selv takke Dem alle for at støtte vores skriftlige erklæring om bekæmpelse af kolorektal
cancer.

Vi har skabt et flertal en måned før fristen. Det viser vigtigheden af dette spørgsmål, og vi
kan love Dem, at dette ikke er en enkeltstående begivenhed, men et led i en større indsats
rettet mod EU og medlemsstaterne. Tak for Deres støtte, kære kolleger.

7. Camp Ashraf (skriftlig erklæring)

Formanden.   – Skriftlig erklæring 0075/2010 indgivet af Alejo Vidal-Quadras, Stephen
Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard og Struan Stevenson om Camp Ashraf
er blevet underskrevet af over et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

(1) Se protokollen.
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Den vil således, jf. forretningsordenens artikel 123, blive sendt til de anførte institutioner
og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette
møde.

Struan Stevenson (ECR).    – (EN) Hr. formand! Også jeg vil gerne takke alle de
medlemmer, der har underskrevet skriftlig erklæring nr. 75 om Camp Ashraf. Den sender
et meget entydigt budskab til Iraks myndigheder om at ophæve de seneste måneders
umenneskelige belejring af 3 400 uskyldige mennesker i Camp Ashraf. Jeg er virkelig meget
taknemmelig for, at over halvdelen af medlemmerne har underskrevet denne erklæring.
Den blev først fremlagt for en måned siden, og det er en meget hurtig sejr. Tusind tak!

(Bifald)

8. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(For resultaterne og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

8.1. 2011-budgettet (B7-0683/2010) (afstemning)

8.2. Menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale
handelsaftaler (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (afstemning)

8.3. Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009
(A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (afstemning)

8.4. Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet
efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (jf. artikel
205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli)
(afstemning)

8.5. 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008)
(A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (afstemning)

8.6. Public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: fremtiden for
det tosidede radio- og tv-system (A7-0286/2010, Ivo Belet) (afstemning)

Før afstemningen:

Ivo Belet,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg vil bare ganske kort sige, at Parlamentet i dag
sender et meget vigtigt signal, nemlig at vi ønsker at skabe et tosidet mediesystem med
tilstrækkeligt rum til kommercielle tv-selskaber og offentlige tv-selskaber.

De, der for et år siden troede, at Parlamentet ikke kan nå til enighed om en tekst, der sikrer
mediepluralisme, tog fejl. Især vil jeg gerne takke min kollega, Petra Kammerevert, og frem
for alt Doris Pack, for det er hende, der er mor til initiativet.

8.7. Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's
Sikkerhedsråd (B7-0624/2010) (afstemning)

8.8. Situationen i biavlssektoren (afstemning)
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8.9. Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (A7-0313/2010, Lena
Kolarska-Bobińska) (afstemning)

Før afstemningen om ændringsforslag 1:

Hannes Swoboda (S&D).    – (EN) Hr. formand! I tirsdags stemte vi om
Rapkay-betænkningen med et kompromis om kulminer. Uanset om man kan lide det eller
ikke, har Parlamentet vedtaget en beslutning. Hvis vi nu skulle stemme for noget andet,
ville der ikke blive taget hensyn til det, især ikke af Kommissionen. Så jeg foreslår, at vi i
ændringsforslag 1 af PPE-Gruppen medtager ordet "ukonkurrencedygtig", så det er i
overensstemmelse med Rapkay-betænkningen. Uanset hvad den enkelte mener, bør
Parlamentet i det mindste være konsekvent i denne uge.

Konrad Szymański (ECR).    – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne meddele Parlamentet, at
ordførerens, fru Kolarska-Bobińskas, ændringsforslag skaber tilstrækkelig overensstemmelse
mellem vores tekst, indholdet af den, og gårsdagens afstemning om Rapkay-betænkningen.
Næste del af det mundtlige ændringsforslag svækker kun udtrykket og tonen i beslutningen
med hensyn til brug af kul som primær energi i EU's energimix. Jeg mener ikke, at vi skal
ødelægge den konsensus, vi opnåede i Udvalget om Industri, Forskning og Energi, ved at
vedtage det mundtlige ændringsforslag. Derfor beder jeg Dem stemme imod
ændringsforslaget.

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

8.10. Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november-10. december
2010) (B7-0616/2010) (afstemning)

8.11. Situationen i Vestsahara (B7-0675/2010) (afstemning)

8.12. Ukraine (B7-0650/2010) (afstemning)

Før afstemningen om punkt 8:

Michael Gahler (PPE).    – (DE) Hr. formand! Én ting har ændret sig, siden beslutningen
blev udarbejdet. Ukraine var ikke på det tidspunkt blevet officielt udnævnt som formand
for OSCE til 2013. Dette er nu officielt, og derfor foreslår jeg følgende ændring. Jeg læser
teksten op på engelsk:

(EN)  – "Calls on the Ukrainian Government to bring the legislation on media freedom into
line with OSCE standards". Den del ændres der ikke ved. Næste del bør lyde som følger:
"decisive action in this regard would strengthen Ukraine's credibility as OSCE
Chairmanship-in-Office for 2013".

(Parlamentet godkendte det mundtlige ændringsforslag)

8.13. International handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører
(A7-0310/2010, Yannick Jadot) (afstemning)

Før afstemningen om punkt 22:
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Yannick Jadot,    ordfører. – (FR) Hr. formand! Vi foreslår at ændre slutningen af punkt 22
ved at udskifte "forhindre" med "informere", således at den endelige sætning lyder som
følger:

(EN) "reiterates also Parliament's request to the Commission and Member States to inform
the European Parliament about loans granted by export credit agencies and the European
Investment Bank to projects that have a negative impact on the climate".

(Parlamentet godkendte det mundtlige ændringsforslag)

8.14. Virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler (A7-0317/2010,
Harlem Désir) (afstemning)

Før afstemningen om punkt 32:

Harlem Désir,    ordfører. – (FR) Hr. formand! Vi foreslår en ændring i begyndelsen af punkt
32 efter aftale med skyggeordførerne. De første ord i dette punkt bliver som følger – og
jeg læser det op på engelsk, for det er det sprog, vi har arbejdet på:

(EN)"Calls to explore, inden for the samme forums, the elaboration of an international
convention..."

(FR), og resten af punktet ændres ikke.

(Parlamentet godkendte det mundtlige ændringsforslag)

8.15. Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (afstemning)

Formanden.   – Afstemningen er afsluttet.

9. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Forslag til beslutning (B7-0683/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (LT) Hr. formand! Jeg stemte for dette forslag til
beslutning om forhandlingerne om 2011-budgettet. Det lykkedes ikke for Parlamentets
og Rådets forligsudvalg på mødet i sidste uge at nå til enighed, hvilket har skabt stor
bekymring i hele EU. Det er beklageligt, at der stadig er nogen, som ikke mener, at de skal
overholde Lissabontraktaten. Hvis vi ikke er nået til enighed om budgettet og andre dermed
forbundne spørgsmål inden årets udgang, får det meget alvorlige konsekvenser. Oprettelsen
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og de tre nye institutioner, som skal kontrollere
EU's finansielle institutioner, ville blive meget vanskelig, hvis der ikke er midler til det.
Mangel på penge kommer også til at betyde, at samhørighedspolitikken, en af EU's vigtigste
politikker, ikke kan blive gennemført ordentligt, for ikke at sige, hvad der vil ske med
Europa 2020-strategien og Galileo-programmet. Derfor mener jeg, at Parlamentets
konstruktive og fleksible holdning nok en gang viser, at Parlamentet handler ansvarligt i
disse økonomiske krisetider.

Peter Jahr (PPE).    – (DE) Hr. formand! Med hensyn til de katastrofale budgetforhandlinger
for 2011 vil jeg sige følgende. For det første er retten til at udarbejde et budget en central
rettighed i ethvert demokratisk parlament. For det andet skal et parlament, der tager sig
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selv alvorligt, udøve denne ret. For det tredje opfordrer jeg Det Europæiske Råd til at
respektere og acceptere denne indlysende ret, som Parlamentet har. For det fjerde skal der
findes en proces, som sikrer, at Parlamentets stemme høres i budgetbeslutninger.

Hannu Takkula (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Jeg stemte for budgettet, og det står
naturligvis klart, at vi, hvis vi har budgetbeføjelser i Parlamentet, skal udøve dem.

Men nu skal vi tænke over, hvordan vi kan handle ansvarligt. I mange henseender afspejler
budgettets indhold ikke de idealer, vi er fælles om i EU. Jeg ville ønske, at vi kunne gå mere
i dybden med mange ting og opdage gamle levn, som ikke længere er relevante, så vi kunne
bruge budgettet til at se på disse gamle levn igen. Naturligvis er det også vigtigt, at EU får
sin egen finansiering for at kunne udføre de funktioner, vi sammen har vedtaget, og som
vi har fået tildelt med Lissabontraktaten.

Når jeg antyder, at der er nogle ting, som vi kunne se på i et andet lys, at har vi nogle gamle
levn, så er det f.eks. støtten til tobaksproduktion osv., som jeg ikke længere mener tæller
blandt EU's funktioner i dag. Vi skal leve i nuet, lave et budget, som sætter skub i EU's
økonomi.

Betænkning: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Antonello Antinoro (PPE).    – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for
fru Saïfis betænkning, fordi hun har nået sit mål, nemlig at specificere, hvordan
menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder bør styrkes i internationale
handelsaftaler.

Det sætter de store internationale organisationer i stand til at samarbejde tættere om
multilaterale aftaler om sociale anliggender. Det ville være nyttigt at ændre
Verdenshandelsorganisationen, så den gav plads til den form for samarbejde, selv om nogle
landes strudsepolitik ville gøre det vanskeligt at omsætte en sådan reform til praksis.

Menneskerettighedsklausuler er allerede indarbejdet i de nyeste internationale aftaler, og
det bliver normen i fremtidige handelsaftaler. Vi skal derfor sikre effektiv gennemførelse
af både de 27 konventioner, så landene kan nyde godt af den generelle præferenceordning,
og ledsageforanstaltningerne, som skal forbedre gennemførelseskapaciteten.

Når den generelle præferenceordning bliver ændret, bør den fokusere på de lande, der har
de største behov.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (EN) Hr. formand! Jeg stemte for beslutningen. Som
Parlamentets ordfører for årsberetningen om menneskerettigheder i verden i år kan jeg
kun gentage vigtigheden af at indarbejde menneskerettighedsklausuler og -standarder i
internationale handelsaftaler.

Handel kan spille en vigtig rolle i sikringen af ikke kun borgerrettigheder og politiske
rettigheder, men også økonomiske og sociale rettigheder. Tænk bare på, hvad
handelsrelaterede bistandsprogrammer kan gøre for udviklingen i mange fattige lande
rundt omkring i verden. Vi skal huske, at menneskerettighedsklausuler indgår i alle de
bilaterale handelsaftaler, som EU indgår, og også i GSP- og GSP+-ordninger med
udviklingslande.

Vi bør gøre disse klausuler og betingelser mere solide og i højere grad overvåge deres
gennemførelse. Vi bør overveje at foretage en menneskerettighedsvurdering af
ikke-EU-lande, der har handelsforbindelser med EU, og give handelspræferencer til lande,

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA40



der har ratificeret og effektivt gennemfører centrale internationale konventioner om
bæredygtig udvikling, sociale rettigheder og god regeringsførelse.

Daniel Hannan (ECR).    – (EN) Hr. formand! Formålet med handel er at øge velstanden
og skal være til fordel for begge parter. Lande handler ikke med hinanden, det gør
virksomheder og mennesker. Alligevel ser vi i denne betænkning og i EU's handelspolitik
mere bredt Kommissionens faste beslutning om at indsætte alle mulige former for
ikkekommercielle kriterier i sine handelsaftaler. Ikke kun kriterier vedrørende
menneskerettigheder, miljønormer osv., men også, og hvad værre er, kriterier, der insisterer
på, at andre dele af verden skal danne regionale handelsblokke og dermed efterligne EU.

Hele formålet med handel er at bytte på baggrund af forskelle. Det har ikke noget formål
at tvinge landene i f.eks. Centralamerika til at oprette en handelsunion med hinanden, hvor
de kan sælge bananer, kaffe og blomster til hinanden. Og der er heller ikke meget formål
i at have en blok af ensartede industrialiserede lande i Europa, hvor vi afskærer os fra de
voksende markeder i resten af verden. Det er skadeligt for udviklingslandene og anglosfæren,
og det er især katastrofalt for mit land, som har fanget sig selv i en forkrampet, regional
toldunion i tilbagegang.

Betænkning: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Peter Jahr (PPE).    – (DE) Hr. formand! Medierne spiller en meget speciel og vigtig rolle i
vores demokratiske samfund. De sikrer information af høj kvalitet og yder dermed et stort
bidrag til vores demokratis funktion. Jeg er overbevist om, at et afbalanceret, offentligt
mediemiljø af høj kvalitet også har en positiv indflydelse på standarden i de private medier.
Både offentlige og private medier har brug for hinanden og har en positiv indflydelse på
hinanden. Hvis vi ønsker et velafbalanceret, informativt mediemiljø, skal vi støtte
uafhængige, offentlige radio- og tv-selskaber som modvægt til private radio- og tv-selskaber.
Det er en af nøglerne til pressefriheden, og uden den kan der ikke været en meningsfuld
ytringsfrihed i vores samfund.

Hannu Takkula (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Jeg stemte for denne betænkning af hr. Belet
i modsætning til vores gruppes anbefaling, fordi jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi
anerkender behovet for at sikre public service radio- og tv-virksomhed, også den, der leveres
af offentlige radio- og tv-stationer. Det er et meget vigtigt emne, og faktisk har vi
hovedsagelig haft gode erfaringer hermed i demokratier.

Det er rigtigt, at vi også skal have kommercielle stationer. Disse to forskellige former for
ydelser fra hhv. de kommercielle og offentlige radio- og tv-stationer kan supplere hinanden.
For mig er det en absolut grundlæggende ret og vigtigt for ytringsfriheden, at der findes en
offentlig station, der drives offentligt, og som koncentrerer sig om at producere aktuel
information til borgerne, både i nationalstaterne og på tværs af Europa.

Jeg synes, at betænkningen er fremragende og fortjener støtte, og jeg håber, at det også
bliver en tendens for fremtiden i alle EU-medlemsstaterne at sikre public service radio- og
tv-virksomhed.

Sonia Alfano (ALDE).    – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for
Belet-betænkningen, fordi den anerkender og specificerer den grundlæggende rolle, som
public service radio- og tv-stationer spiller i Europa. Jeg ser det som et vigtigt skridt for
Parlamentet, et klart signal om, at public service radio- og tv-virksomhed skal forblive
uafhængig af poliske kræfter.
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Denne betænkning ser ud til at være skrevet specifikt til Italien, hvor RAI nu befinder sig
i et fremskredent stadium af opløsning, fordi stationen er blevet fuldstændig overtaget af
politiske partier på bekostning af den kulturelle og informative dybde af offentlig radio-
og tv-virksomhed og dermed til skade for hele landet. Se bare, hvad der skete sidste uge
med det program, der hedder "Vieni via con me" ("Rejs væk med mig").

Radio- og tv-virksomhedens Minzolini'er og Masi'er, professionelle fejlinformanter og
dem, der betaler dem, er uforenelige med den betænkning, som Parlamentet har vedtaget
i dag. EU bør bemærke sig dette og handle i overensstemmelse hermed. Vi ønsker ikke
mere partipolitik på RAI!

Forslag til beslutning (RC-B7-0624/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Jeg stemte for beslutningen.
Parlamentet bør fejre FN's Sikkerhedsråds resolution om kvinder, fred og sikkerhed.

Over 90 % af ofrene for krig er civile, de fleste kvinder og børn. Voldtægt og sexslaveri er
krigens barske virkelighed. Under Geneve-konventionen anerkendes voldtægt og sex-slaveri
som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Det skal også påpeges, at
voldtægt er en form for folkedrab og anerkendt som sådan af det internationale samfund.
Det er utrolig vigtigt, at de, der begår disse forbrydelser, kommer til at stå til ansvar for
deres handlinger.

Kvinder skal med i foranstaltningerne for at forsøge at forebygge konflikter og fremme
krisestyring og fredsforhandlinger. Det er også vigtigt, at kvinder kan deltage i
genopbygningen af deres eget land efter krigen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (LT) Hr. formand! Jeg stemte for denne meget vigtige
beslutning, fordi vi skal forholde os til, at der i stigende grad udøves vold over for kvinder.
Dette sker især i krigs- og konfliktområder. Jeg er enig i, at vi på det højeste niveau i EU
skal rette opmærksomheden mod gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds Resolution 1325,
den første resolution om de uforholdsmæssigt store, ensidige følger af konflikter for kvinder.
Dette burde navnlig være et vigtigt emne i en omfattende menneskerettighedsstrategi for
det enkelte land, i evalueringen af EU's retningslinjer for vold mod kvinder og piger og af
retningslinjerne vedrørende børn og væbnede konflikter samt i bekæmpelse af alle former
for diskrimination mod dem. Jeg støtter opfordringen til at afsætte de nødvendige midler
til at bekæmpe vold mod kvinder og støtter kvinders deltagelse i freds-, sikkerheds- og
genforeningsrelaterede processer.

Forslag til beslutning (B7-0622/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).    – (BG) Hr. formand! Jeg stemte for beslutningen om biavl og
for støtte til biavlssektoren, fordi denne form for landbrugsproduktion er den mest
specialiserede landbrugsaktivitet overhovedet. Når vi tænker på insekter, giver det os ikke
altid specielt behagelige associationer. Insekter er ikke behagelige dyr, men vi er nødt til at
leve sammen med dem. Men det understreger bare, at bier er de eneste insekter, der kan
tæmmes og bruges til fødevarer og i landbruget. Det viser, hvor utrolig vigtige de er.

Vi må heller ikke glemme, at vi uden bier ikke ville have en stor del af de mange andre
produkter, vi har, fordi det er bierne, der er ansvarlige for bestøvning. Det er vigtigt, at
Parlamentet igen og igen sikrer, at standarderne ensrettes mellem EU og landene uden for
EU, især i landbruget og især for biavl. Det bør Kommissionen notere sig.
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Betænkning: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Jens Rohde (ALDE).    – (DA) Hr. formand! Jeg vil gerne have lov til at udtrykke min tak
til fru Kolarska-Bobinska for et flot samarbejde og for en fremragende betænkning. En
betænkning, som i dag her i Parlamentet blev gjort endnu bedre, end den var jeg forvejen,
ved, at et flertal i Parlamentet tog stilling til, at vi i Europa bør gå fra en målsætning om en
CO2-reduktion på 20 % op til 30 %. Det er forudsætningen for, at vi kan blive pionerer og
ikke alene skabe en evolution på miljøområdet, men også sikre, at vi bliver
konkurrencedygtige inden for grøn miljøteknologi. Således sikrer vi både job, økonomi
og miljø på samme tid og finder simultane svar på de store udfordringer, vi står over for
jeg Europa. Det var en god dag for Europa med den afstemning jeg dag.

Jan Březina (PPE).    – (CS) Hr. formand! Jeg stemte for betænkningen om en energistrategi
med retningslinjer for EU's fremtidige energipolitik. Jeg vil gerne understrege atomenergiens
betydning i EU's nuværende og fremtidige energimix, herunder den implicitte anerkendelse
af behovet for at forlænge de eksisterende anlægs levetid. Strategien kan betragtes som
afbalanceret i forhold til de enkelte kilder, selv om der ikke står noget om den efter min
mening vigtige rolle, som kul spiller i de moderniserede kraftværker. Det er vanskeligt at
se, hvordan vi kan styrke EU's energisikkerhed og uafhængighed uden kul som en stabil,
primær ressource, der kan reagere fleksibelt på pludselige stigninger i energiefterspørgslen.
Det svage punkt er betænkningens alt for generelle karakter og fraværet af ledsagende
lovgivning. Strategiens specifikke og praktiske form vil også blive påvirket af
handlingsplanen for indførelsen af en lavere CO2-økonomi inden 2050, som bliver
offentliggjort i begyndelsen af næste år.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (EN) Hr. formand! Jeg stemte for dette vigtige
dokument. Det er et konstruktivt bidrag til vores forhandling om en troværdig, fælles
energistrategi i Europa.Energisikkerhed er bestemt et af de centrale aspekter i denne strategi.
EU bør skabe en fælles energipolitik. Europas lovgivere og institutioner bør spille en større
rolle. Kommissionen bør spille en større rolle i bestræbelserne på at udvikle alternative
energiruter, først og fremmest fra Aserbaidsjan og Centralasien og fra Nordafrika og også
andre lande. Europa bør investere mere i LNG-terminaler og hjælpe de nyeste medlemmer
med at gøre det samme.

Andre foranstaltninger såsom forbedret energieffektivitet, investeringer i atomenergi og
indførelse af incitamenter til vedvarende energiteknologi er der også behov for. En vigtig
brik i puslespillet er liberaliseringen af EU's indre energimarked. Derfor bør vi helhjertet
støtte hr. Buzeks og den tidligere formand for Kommissionen, Jacques Delors', initiativ til
at oprette et europæisk energifællesskab.

Hannu Takkula (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Jeg synes også, at fru Kolarska-Bobińskas
betænkning er fremragende. Den bør blive vejledende for en europæisk energistrategi for
de næste 10 år. Det er også fremragende, at den er bredt fokuseret på begrebet sikker
energiforsyning, og hvad det er, men også på energieffektivitet, for ikke at glemme
energibesparelser. De er alle vigtige aspekter.

Desuden er det meget vigtigt, at vi investerer i forskning og nye måder at anvende forskellige
miljøteknologier på. Der bliver et stort behov for innovation på dette område, hvis vi
ønsker at bygge et Europa, som er renere og mindre afhængigt af andre på energiområdet.
Derfor skal vi især se på alternative energiformer. Det er korrekt, at vi har brug for
atomenergi som en grundlæggende energikilde, men vi skal også investere i alternative
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energikilder. Jeg håber, at vi gradvist kan holde op med at bruge kul. Jeg ønsker ikke en
kulsort fremtid for energi i Europa.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).    – (LT) Hr. formand! Jeg stemte for denne
betænkning om EU's energistrategi, som behandler mange vigtige punkter og aspekter
såsom vedvarende energi, forskning, innovation, reduktion af forurening og naturligvis
øget energisikkerhed. Især støtter jeg Parlamentets bestemmelse om, at energinetværk,
også kommercielle netværk, skal være omfattet af gennemsigtige mellemstatslige aftaler,
der ikke påvirker medlemsstaternes interesser. Nogle medlemsstaters bilaterale aftaler og
projekter såsom Nord Stream-gasledningen skaber ikke blot mistillid på energiområdet,
men også med hensyn til det overordnede princip om solidaritet. Der indgås en aftale
mellem to lande, hvoraf et er medlem af EU, men princippet om solidaritet mellem
medlemsstaterne, der er knæsat i EU-traktaterne, tilsidesættes i det store og hele. Derfor er
jeg enig i, at eksterne rørledninger og andre energinetværk, der kommer ind på EU's område,
bør være omfattet af gennemsigtige mellemstatslige aftaler, der udarbejdes i fuld
overensstemmelse med fællesskabsretten. Sådanne rørledninger bør være omfattet af
bestemmelserne om det indre marked, også om tredjeparts adgang hertil.

Seán Kelly (PPE).    – (GA) Hr. formand! Jeg stemte med glæde for denne betænkning, og
jeg vil gerne rose min kollega og ven fru Kolarska-Bobińska med dette resultat.

Jeg overværede forhandlingen i Parlamentet, men fangede ikke formandens opmærksomhed
under catch the eye-proceduren. Derfor vil jeg sige to ting. EU bør fokusere på forskning,
udvikling og innovation, og der bør oprettes et europæisk netværk for lagring og transport
af elektricitet over hele EU. Hvis vi gør det, vil vi se store fremskridt.

Til sidste vil jeg gerne sige, at det er mig en stor glæde, at et stort flertal af medlemmerne
stemte for denne betænkning.

Forslag til beslutning (B7-0616/2010)

Jens Rohde (ALDE).    – (DA) Hr. formand! Jeg er naturligvis glad for, at Parlamentet fik
vedtaget en beslutning, som giver et forhandlingsoplæg til støtte for vores klimakommissær,
som skal til Cancun og forhandle. Men jeg synes også, at det er tankevækkende, når vi nu
havde store problemer med at få EU til at tale med én stemme på COP15 jeg København
sidste år, at vi så jeg Parlamentet er så splittede, som tilfældet var, både ved afstemningerne
om ændringsforslagene og den samlede beslutning. I den forbindelse tror jeg måske, at vi
kunne lære en lille smule af, at det ind imellem kan betale sig at holde sig en lille smule
tilbage med krav om tobinskat og andre skatter, fordi det er med til at splitte Parlamentet.
Det ville alt andet lige har været bedre, om man der havde sparet på sine krav og så havde
sendt vores forhandler af sted med et mere entydigt og bredt mandat, end tilfældet har
været her jeg dag.

Forslag til beslutning (RC-B7-0675/2010)

Antonio Masip Hidalgo (S&D).    – (ES) Hr. formand! Nogle har sagt, at fordømmelsen
af Marokko er for mild i lyset af omfanget af undertrykkelsen af menneskerettigheder i
Sahara, hvor Marokko ikke er andet end en besættelsesmagt, uden suverænitet eller juridisk
legitimitet overhovedet. Det vigtige er dog budskabet om, at Europa som helhed og
Parlamentet ikke længere vil acceptere denne vold.

I går talte jeg om domstolen i Haag her i Parlamentet. Jeg håber, at det internationale
samfund, som desværre ikke evnede at forhindre folkedrabene i Rwanda, Jugoslavien og
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Darfur, i denne sag vil forhindre den i Vestsahara, og at vi ikke behøver se dette land indbragt
for en anden domstol, også her i Haag, men denne gang krigsforbryderdomstolen.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).    – (FI) Hr. formand! Det er beklageligt, at flere EU-lande
fortsat fører en udenrigspolitik, der stadig ligner en kolonipolitik. Det har været meget
tydeligt for Vestsaharas vedkommende. Spanien og Frankrig er med støtte fra Marokko de
hovedansvarlige for at forlænge konflikten. Vestsahara er Afrikas sidste koloni, og det var
i en FN-resolution fra 1966, at man først så forslaget om, at området skulle ophøre med
at være under et kolonistyre.

Situationen i Vestsahara er blevet værre på det seneste. De marokkanske myndigheder har
gjort sig skyldige i overdrevne voldshandlinger. Der har været mange beretninger om
dødsfald, sårede og forsvundne. Kriseområdet område er også blevet blokeret, så det ikke
engang kan modtage international bistand. Den nuværende krise i Vestsahara og hele
konflikten bør løses hurtigst muligt. Dette er en opgave for EU's udenrigsminister, Lady
Ashton, og også for alle EU's medlemsstater.

Forslag til beslutning (RC-B7-0650/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).    – (BG) Hr. formand! Jeg stemte naturligvis for beslutningen om
Ukraine. Jeg fremlagde de fleste af mine argumenter under gårsdagens forhandling.

Jeg vil dog gerne benytte mig af denne procedure til at komme med en vigtig præcisering
af noget forkert, der blev sagt i går. Hr. Brok blev sandsynligvis vildledt af, at der blev brugt
nogle forkerte ord. Men han sagde, at chefen for sikkerhedstjenesten udpeger og er involveret
i udpegelsen af dommere ved forfatningsdomstolen i Ukraine.

Det tjekkede jeg i går aftes, og det er ikke rigtigt. Forfatningsdomstolen udpeges af
præsidenten, det ukrainske parlament og retssystemet. I praksis er sikkerhedschefen ikke
involveret i udpegelsen af dommere til forfatningsdomstolen. Jeg ønskede bare at komme
med denne præcisering.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (EN) Hr. formand! Endelig har vi en beslutning om
Ukraine, som Parlamentet har vedtaget. Vi er meget bekymrede over den seneste udvikling
i dette land. Hvis Ukraine er vores strategiske partner, så er det min opfattelse, at det er
vores pligt at udtrykke vores bekymring over de mangler, vi konstaterer – f.eks. de
overdrevne beføjelser, som Ukraines sikkerhedstjeneste har fået, og de foranstaltninger,
der er truffet for at intimidere ngo'er, der arbejder i landet, og for at kontrollere landets
medier.

Vi er også bekymrede over den politiske proces som helhed, herunder oppositionspartiernes
manglende mulighed for at deltage i valg uden begrænsninger og forskelsbehandling. På
den anden side bør vi fortsat støtte Ukraines europæiske integrationsindsats og i højere
grad bruge ris og ros for at få Ukraine tættere på Europa – og ikke længere væk – og gøre
alt, hvad vi kan, for at nå dette strategiske mål.

Betænkning: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).    – (PL) Hr. formand! EU fører en meget omfattende
miljøbeskyttelsespolitik, som også dækker landbrug og industri. Men under de nuværende
produktions- og konkurrenceforhold er det ikke muligt at indstille brugen af kemikalier i
landbruget eller ændre det metoder, der bruges til at fremstille varer, således at de ikke
kræver enorme energiudgifter. At anklager EU for ikke at være førende i økologipolitikken
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og nævner USA og Kina som modeller, er utrolig upassende. For disse lande er jo førende
i CO2-udledning. At miljøbeskyttelse er overordentlig vigtigt, kan dog ikke bestrides, og
derfor bør vi gøre alt for at gøre Europas økonomi bæredygtig – industri, landbrug og
transport. Naturen er vores mest værdifulde vare og noget, som det vil være meget vanskeligt
at genvinde, hvis vi fortaber den. Derfor skal vi gøre alt for at finde den såkaldte gyldne
middelvej.

Betænkning: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).    – (PL) Hr. formand! At søge at skabe en balance mellem
økonomiske og sociale interesser er meget vigtigt, men også meget vanskeligt. Økonomisk
samarbejde, som går hånd i hånd med respekt for de grundlæggende regler for demokrati
og borgernes velfærd, er selve grundlaget for EU. Derfor er det så vigtigt at indføre fælles
standarder for menneskerettigheder samt sociale og miljømæssige standarder i
internationale handelsaftaler. Denne form for standarder i EU's handelspolitik vil medføre,
at borgerne opfatter den som noget positivt, og også forbedre EU's forbindelser med sine
partnere. Internationalt samarbejde på dette område er usædvanligt vigtigt, og Parlamentet
bør støtte det mest muligt.

Forslag til beslutning (B7-0623/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).    – (PL) Hr. formand! Horisontale aftaler dækker en meget
bred vifte af forordninger, og er de ikke omfatttet af lovens bestemmelser, uanset om det
er tilsigtet eller utilsigtet, kan det være en hæmsko for konkurrencen. Dette er derfor et
vigtigt emne og samtidig meget sårbart over for fejl. Balancen skal sikres med
hensigtsmæssige standardiseringsprocedurer og enighed mellem interesserede parter. De
intellektuelle ejendomsrettigheder må ikke tilsidesættes, og manglende overholdelse af
dem bør få alvorlige konsekvenser. Jeg støtter også forfatterens krav om forbedret kvalitet
i lovteksterne. Det sprog, der bruges i dag i mange dokumenter, er ofte meget vanskeligt
at forstå og utilgængeligt for den almindelige borger.

Skriftlige stemmeforklaringer

Forslag til beslutning (B7-0683/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Nok engang er vi vidne til denne
farce mellem de politiske repræsentanter for kapitalen og de borgerlige regeringer, der
manipulerer folket. Hovedsagen er ikke, om vi skal eller ikke skal øge budgettet, men hvad
pengene bliver brugt til. Det er også blevet besluttet. Landbrugsstøtten til fattige,
mellemstore bedrifter under den fælles landbrugspolitik er blevet skåret ned, mens pengene
fra landbrugsfondene går til "støtteberettigede" projekter, det vil sige projekter, der direkte
eller gennem offentlig-private partnerskaber går til de store virksomhedskoncerner. På den
måde bruges EU's budget også til at kanalisere penge til monopolkoncerner. På den anden
side vil enhver stigning i EU's budget blive ført over til finansiering af EU's
antigræsrodspolitik og -aktiviteter såsom den nyligt vedtagne mekanisme Tjenesten for
EU's Optræden Udadtil, der skal fremme EU's politisk-militære imperialistiske
interventionspolitik.

EU-budgettet bliver nok et instrument til at nedskære græsrøddernes indtægter og
omallokere dem til monopolkapitalen. Den interne imperialistiske kamp i EU handler ikke
om mennesker, det er en kamp mellem borgerskabet og dele af kapitalen, og om, hvem
der skal have hovedparten af det bytte, som de har plyndret fra græsrøddernes indtægter.
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Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg er sikker på, at De er bekendt med de problemer,
der endnu en gang rokkede ved EU, da 2011-budgettet skulle vedtages. Kommissionen og
Parlamentet ønskede en stigning på omkring 5 % til de nye europæiske politikker (regulering
af finansmarkedet, den fælles udenrigspolitik osv.), der blev indført som reaktion på de
udfordringer, vi står over for. I lyset af de nuværende budgetbegrænsninger besluttede
Parlamentet til sidst at reducere denne stigning til 2,91 %, forudsat at visse politiske
betingelser blev opfyldt (debat om tildeling af egne ressourcer til EU for at få sat en stopper
for hestehandlen mellem medlemsstaterne, budgetfleksibilitet og finansiering af centrale,
strategiske prioriteringer). Da Det Europæiske Råd har afvist disse vilkår, stemte jeg for
den nye beslutning, som klart fastlægger Parlamentets utrolig fornuftige, konstruktive og
alligevel ambitiøse holdning. Mine kolleger og jeg er lige som alle andre i Europa parate til
at spænde livremmen ind, men vi ønsker også at understrege vigtigheden af de europæiske
bidrag til koordineringen af og støtten til EU's politikker.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne beslutning.
Lissabontraktaten har medført mange ændringer på forskellige områder og givet Parlamentet
nye beføjelser. Det mislykkede forsøg på at nå til enighed med Det Europæiske Råd om
2011-budgettet var Parlamentets første alvorlige forsøg på at bruge de nye beføjelser.
Parlamentet er rede til at nå til enighed hurtigst muligt, så EU kan begynde 2011 med et
vedtaget budget, og så finansieringen af vigtige områder og projekter ikke forsinkes. Men
Parlamentets krav skal nævnes i aftalen med Rådet, og der skal nås til enighed om visse
fleksibilitetsmekanismer, som baner vejen for en ordentlig finansiering i 2011 og derefter
af de politikker, der er afledt af de nye kompetencer, som EU har fået med Lissabontraktaten
og Europa 2020-strategien. Kommissionen skal forpligte sig til at fremlægge et forslag til
nye egne ressourcer til EU, og der skal indgås en aftale med Rådet om en revision af den
finansielle struktur. Desuden skal de tre institutioner nå til enighed om en
samarbejdsmetode, der skal omfatte Parlamentets deltagelse i forhandlingerne om de næste
flerårige finansielle rammer. Parlamentet skal overholde de krav, det har fremlagt. Ikke
blot kommer fastlæggelsen af EU's budget fremover til at afhænge af dem, de vil også danne
præcedens med hensyn til at øge det eneste direkte valgte organs indflydelse på styringen
af EU.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Parlamentet skal ikke give efter for
Kommissionens pres for at godkende 2011-budgettet. Det vil være ensbetydende med, at
ændringerne af traktaten om EU's funktionsmåde bliver overtrådt af det mest demokratiske
forum i EU og det eneste, der er direkte valgt. Reaktionerne fra Kommissionens ledere giver
indtryk af, at EU's udøvende magt har den opfattelse, at Parlamentet ikke kan tilslutte sig
det budget, der netop er udformet, for at vise, hvem der har den reelle magt. Men
Parlamentet, der samlet stemte imod det 2011-budget, som Kommissionen har opstillet,
har bestemt vigtigere ting at tage sig til end at indgå i nyttesløse magtkampe. I virkeligheden
er der ikke i budgettet taget hensyn til EU's nye beføjelser, og der er ikke afsat midler til
finansiering af EU 2020-strategien, som alle har tilsluttet sig.

Vi må ikke være inkonsekvente i vores egne beslutninger. Vi må ikke anvise og godkende
velmente strategier uden også at afsætte de økonomiske midler til at gennemføre dem.
Parlamentet har ret til at vise den vej, som EU skal gå ad næste år, en ret, vi har fået med
Lissabontraktaten. Enigheden i alle politiske grupper i EU's lovgivende magt viser bare, at
budgettet skal revideres på et meget mere fleksibelt grundlag.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne beslutning, fordi den
minder os rent teknisk om de tre krav, som Parlamentets afstemning om 2011-budget
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afhænger af, nemlig at bevare muligheden for at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet, der
er et nødvendigt budgetværktøj til sikring af en minimumsfinansiering af EU's kompetencer
og prioriteringer, Kommissionens løfte om at fremlægge specifikke forslag til nye egne
ressourcer inden juli 2011 og konsekvent inddragelse af Parlamentet i fremtidige debatter
om EU's finansieringssystem, især om spørgsmålet om egne ressourcer og udarbejdning
af udkast til de næste finansielle rammer. Denne beslutning bekræfter de ændringer i Rådet,
der er indført med Lissabontraktaten for at få Rådet til endelig er anerkende Parlamentets
legitimitet i budgetanliggender. Ud over den interinstitutionelle kamp skal vi erkende, at
selve den europæiske integration og det europæiske projekts fremtid står på spil i denne
forhandling om budgettet, hvor Parlamentet igen legemliggør Fællesskabets ånd og respekt
for EU's borgere. De medlemsstater, der har ratificeret traktaten individuelt, skal være helt
klar over kravene i den og vedkende sig dens ambitioner.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Før Kommissionen fremlægger et nyt
budgetforslag, ønsker Parlamentet at bekræfte den rolle, som det kommer til at spille i
forhandlingerne om de næste flerårige finansielle rammer. Vi har sat tre betingelser: for
det første at bevare en fleksibilitetsmekanisme, ikke mindst for at kunne mobilisere millioner
af euro i nødhjælp til udviklingslande, for det andet at Kommissionen skal stille detaljerede
forslag til nye egne ressourcer, og for det tredje at Rådet skal gennemgå disse forslag sammen
med Parlamentet under forhandlingerne om de næste flerårige finansielle rammer.
Beslutningen blev vedtaget med et meget stort flertal, hvilket viser, at Parlamentet kun vil
støtte vedtagelsen af 2011-budgettet, hvis disse tre betingelser er opfyldt.

Göran Färm, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D),    skriftlig. – (SV) Vi beklager,
at forhandlingerne endnu ikke er blevet kronet i et resultat. Selv om Parlamentet strakte
sig langt i forhandlingerne ved at acceptere Rådets budgetforslag for 2011 og tilbyde en
løsning på store og vanskelige finansieringsprojekter som
ITER-fusionsforskningsprogrammet og love en hurtig vedtagelse af ændringsbudget nr.
10, som ville betyde, at medlemsstaterne skulle have tilbagebetalt lidt over 600 mio. EUR,
har et mindretal af medlemsstaterne, herunder Sverige, blokeret fortsættelsen af
forhandlingerne.

Parlamentet understreger i beslutningen, at forhandlingerne bør fortsætte, men fastlægger
også kravene til fremtiden.

For at undgå flere budgetkriser i EU og sikre finansiering af de store prioriteringer som
klimapolitikken og EU 2020 bør der være større fleksibilitet i EU's budget i de kommende
år. Men vi mener ikke, at det samlede EU-budget skal sættes i vejret. For at undgå risikoen
for et veto i Parlamentet, hvis det kun får lov til vedtage en udtalelse om en pakke mellem
medlemsstater, efter at forhandlingerne allerede er afsluttet, mener vi også, at Parlamentet
skal have lov til at deltage i budgetforberedelserne til EU's næste langsigtede budget efter
2013 og i diskussionerne om den fremtidige finansiering af dette langsigtede budget uden
af den grund bare at skulle vedtage en udtalelse om spørgsmålet om egne ressourcer. Endelig
vil vi gerne understrege, at disse krav ikke går videre end de kompetencer, som Parlamentet
har fået med Lissabontraktatens ikrafttræden.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi oplever i øjeblikket et institutionelt dødvande med
hensyn til 2011-budgettet, hvor nogle medlemsstater blokerer Kommissionens forslag i
Rådet. Jeg håber, at vi kommer ud af dette dødvande hurtigst muligt, da budgettet skal
overholde EU's forpligtelser og ansvar under Lissabontraktaten.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Parlamentet ønsker, at Lissabontraktaten
bliver overholdt, og at der hersker institutionel fred i EU. Ifølge Lissabontraktaten skal
Parlamentet inddrages i form af afstemning eller afgivelse af udtalelser i den nye
interinstitutionelle aftale, i de næste flerårige finansielle rammer og i indførelsen af nye
egne ressourcer. Med hensyn til den interinstitutionelle aftale er det indlysende, at respekt
for de forpligtelser, som EU's institutioner og især Rådet har fået, afhænger af, om der er
fleksibilitet vedrørende de nuværende flerårige finansielle rammer.

Europa 2020-strategien, programmet International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og finanstilsynssystemet er blot et par
eksempler på områder, der har brug for finansiering. Rådet skal respektere
Lissabontraktaten, både i henseende til de nye områder, der kommer under EU's jurisdiktion
som afspejlet i budgettet, og til Parlamentets styrkede beføjelser, ikke mindst på
budgetområdet. Disse ændringer styrker EU's institutioners demokratiske legitimitet.
Brugen af EU-metoden i stedet for den mellemstatslige vej gør vores ledelse mere
demokratisk. Parlamentet kræver kun en minimal del af det, der ville være ønskeligt, idet
det tager hensyn til medlemsstaternes budgetproblemer.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi kan ikke godkende forslaget til budget
for 2011. Men vi er heller ikke enige i de fleste af de begrundelser, som et flertal i Parlamentet
fremsætter for at hindre vedtagelsen af 2011-budgettet.

Den pågående debat om de finansielle rammer for tiden efter 2013 er allerede nu mangelfuld
af flere grunde, bl.a. de europæiske institutioners – Parlamentets og Rådets – manglende
evne til at nå til enighed i forhandlingerne om 2011-budgettet, flere medlemsstaters forsøg
på at fremtvinge en reduktion i midlerne til de fremtidige budgetter, andre medlemsstaters
krav til nye egne ressourcer til EU med forslag om at indføre EU-skatter oven i de nationale
skatter, som betales af offentligheden snarere end af finanssektoren, kravet om fuldstændig
gennemførelse af Lissabontraktaten og de rige landes modstand mod en betydelig forøgelse
af deres bidrag til EU-budgettet.

Selv om vi er enige i, at nye ansvar bør betyde nye ressourcer, kan vi under alle
omstændigheder ikke give vores støtte til en beslutning, der ikke indeholder krav om at
fordele EU's midler med henblik på økonomisk og social samhørighed, håndtering af krisen
og støtte til beskæftigelse med rettigheder uden samtidig at støtte militarisme eller
undertrykkelse.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen om det fremlagte
2011-budget, fordi det er vigtigt, at Parlamentet påtager sig sin nye legitime rolle med at
fastlægge EU's budget, nu, da Lissabontraktaten er trådt i kraft. Da det ikke lykkedes
Forligsudvalget at nå til enighed trods alle Parlamentets bestræbelser, har vi genindført et
par punkter, hvor Rådet skal være fleksibelt. Først behovet for større fleksibilitet indtil
udløbet af de flerårige finansielle rammer for 2007-2013, så der tages hensyn til EU's nye
kompetencer, og dernæst at Parlamentet skal inddrages fuldt og helt i forhandlingerne om
de finansielle rammer for tiden efter 2013. Og det sidste punkt er, at når Kommissionen
har accepteret at fremlægge detaljerede forslag til etablering af egne ressourcer til EU, ønsker
vi, at Rådet forpligter sig til at inddrage Parlamentet fuldt og helt i drøftelserne om disse
forslag. Denne beslutning vil sende et stærkt budskab til Det Europæiske Råd, når det mødes
den 17. og 15. december 2010.

Anna Hedh (S&D),    skriftlig.  −  (SV) Jeg beklager, at forhandlingerne endnu ikke er blevet
afsluttet med et godt resultat. Selv om Parlamentet strakte sig langt i forhandlingerne ved
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at acceptere Rådets budgetforslag for 2011 og tilbyde en løsning på store og vanskelige
finansieringsprojekter som ITER-fusionsforskningsprogrammet og love en hurtig vedtagelse
af ændringsbudget nr. 10, som ville betyde, at medlemsstaterne skulle have tilbagebetalt
lidt over 600 mio. EUR, har et mindretal af medlemsstater, herunder Sverige, blokeret
fortsættelsen af forhandlingerne.

Parlamentet understreger i beslutningen, at forhandlingerne bør fortsætte, men fremsætter
også nogle krav for fremtiden.

For at undgå flere budgetkriser i EU og sikre finansiering af de store prioriteringer som
klimapolitikken og EU 2020 bør der være større fleksibilitet i EU's budget i de kommende
år. Men jeg mener dog ikke, at det samlede EU-budget skal sættes i vejret. For at undgå
risikoen for et veto i Parlamentet, hvis det kun har lov til at vedtage en udtalelse om en
pakke mellem medlemsstater, efter at forhandlingerne allerede er afsluttet, mener vi også,
at Parlamentet skal have lov til at deltage i budgetforberedelserne til EU's næste langsigtede
budget efter 2013 og i diskussionerne om den fremtidige finansiering af dette langsigtede
budget uden af den grund bare skal vedtage en udtalelse om spørgsmålet om egne
ressourcer. Endelig vil vi gerne understrege, at disse krav ikke går videre end de kompetencer,
som Parlamentet har fået med Lissabontraktatens ikrafttræden.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) EU's budget udgør rammen for
medlemsstaternes råderum. Særlig i økonomisk usikre tider er det vigtigt at kunne stole
på de tilsagn, der afgives i den henseende. Befolkningen skal kunne stole på, at midlerne
faktisk stilles til rådighed for dem. Her taler jeg især til landmændene. Uudnyttede midler
på landbrugsområdet er ikke ensbetydende med, at der ikke var brug for dem. Det betyder
bare, at de er blevet forvaltet meget forsigtigt. Landmændene skal ikke straffes for dette
ved, at midlerne flyttes til andre områder. Landbruget skal i EU-borgernes interesse sikres
økonomisk. Der skal findes et kompromis så hurtigt som muligt, så vi kan vedtage
2011-budgettet. Når først vi har gjort det, kan finansieringen af landbruget sikres, og
nationale flaskehalse undgås.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for budgetforslaget, men undlod at
stemme om ændringsforslag 1b, der vedrører nye egne indtægter. Jeg er fast overbevist
om, at EU skal lede efter nye finansieringskilder, men jeg mener ikke, at dette skal ske ved
at søge forhåndstilsagn fra Rådet. Vi skal have en åben drøftelse om alle mulighederne.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) Hvis Parlamentet og Rådet ikke når frem til en aftale
om 2011-budgettet inden årets udgang, kan det få alvorlige konsekvenser for finansieringen
af EU-programmerne, skabe alvorlige forsinkelser i etableringen af tilsynsorganerne og
sætte kriseinstrumenter såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
og Solidaritetsfonden ud af funktion.

Parlamentet skal dog handle målrettet i fremtidige forhandlinger. Det, som Parlamentet
har anmodet Rådet om, er faktisk ikke andet end respekt for beføjelserne i henhold til
Lissabontraktaten. Parlamentet har ikke gjort andet end at forsvare EU-budgettet mod
uigennemtænkte nedskæringer, som ville have ramt beskæftigelsen og ladet Europas
befolkning tage straffen for nogle få medlemsstaters uforsonlighed. Jeg ser frem til at opleve
en stor ansvarsfølelse i de kommende forhandlinger, så vi undgår en institutionel krise
oven i den aktuelle økonomiske krise.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Lissabontraktaten har givet Parlamentet nye
ansvarsområder, og de medfører øgede omkostninger. Disse behov kræver et budget for
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2011, der er lidt større end i 2010, så Parlamentet kan udføre sin rolle ordentligt. Der er
ikke nogen, som har gavn af den blindgyde, man er nået til i forhandlingerne med Rådet,
og på trods af den krise, som Europa befinder sig i, er det nødvendigt at nå til enighed, så
EU kan opfylde de målsætninger, der er fastlagt i EU 2020-strategien.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Særlig i økonomiske krisetider, hvor borgerne
bliver bedt om at spænde livremmen ind og acceptere massive nedskæringer på social- og
familieområdet, må det også være muligt at foretage konsekvente besparelser på
EU-budgettet. Men i stedet forventes der en stigning på godt 3 %. Nogle projekter er bare
blevet udskudt, så vi i den nærmeste fremtid kun har udsigt til de vigtigste store udgifter.
Der er adskillige muligheder for besparelser, f.eks. i forbindelse med de to mødesteder for
plenarforsamlingen eller ved at forbedre EU's kamp mod svig og i fuldt omfang inddrive
de midler, der er blevet uretmæssigt udbetalt. Vi skal også overveje, om alle
prestigeprojekterne virkelig skal fortsætte. Nogle af disse er godt nok også
fremtidsorienterede, men gennemførelsen af nogle projekter rejser tvivl om deres
fornuftsgrundlag eller fremgangsmåde. Jeg kan under ingen omstændigheder støtte dette
EU-budget for 2011.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Budgetdrøftelserne er slået fejl på grund af
konflikten mellem budgetstabilitet og tilpasningsevne. Parlamentets repræsentanter
opfordrer således til stor budgetmæssig fleksibilitet uden at tage hensyn til interesserne i
de lande, der er nettobidragydere. Det er nettobidragyderne, der finansierer EU, de er
ansvarlige for at sætte gang i økonomien igen efter krisen, hvilket redder de lande, som
har store budgetunderskud, samt for selve euroen. Det er derfor berettiget, at de holder sig
til de bindende budgetbevillinger, så nettosaldoen ikke lige pludselig kan ændres med
tilbagevirkende kraft og pengene derved gå til spilde. De, der investerer og udbetaler penge,
skal være sikre på størst mulig stabilitet. Den kritiske holdning til EU-skatten har heller
ikke noget at gøre med en åbenlys "mangel på solidaritet". Det skyldes simpelthen, at
størstedelen af medlemsstaterne helt klart er imod den og opretholder de nationale
parlamenters ratificering af hensyn til nærhedsprincippet. "Parlamentets frigørelse", som
så ofte nævnes i denne sammenhæng, er for mig at se snarere en meget foruroligende
frigørelse fra EU's borgere. Jeg har derfor stemt imod beslutningsforslaget.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Ligesom langt de fleste af medlemmerne stemte
jeg for budgetforslaget, fordi jeg mener, at Parlamentet skal inddrages. Det er ikke blot ud
fra et symbolsk synspunkt, fordi Parlamentet repræsenterer 500 mio. europæere, men
frem for alt ud fra et "konstitutionelt" synspunkt, eftersom Parlamentet ifølge traktaten
selv skal godkende vedtagelsen af den kommende flerårige finansielle ramme (FFR).

Den stigning, som Parlamentet anmoder om, er ikke en pludselig indskydelse, men skal
gavne EU's borgere. De store fordele ved de midler og initiativer, der gennemføres i EU, er
et vidnesbyrd om dette. Jeg er dog helt enig med dem, der mener, at vi måske bør overveje
at fordele dem på en anden måde for at undgå, at nogle lande bare er nettobidragydere og
opnår langt færre fordele. Jeg håber, at der kan tages højde for alle disse krav i hørings- og
forligsfasen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) På baggrund af at Rådets holdning til
budgetforslaget har begrænset betalingsbevillingerne til et beløb, der udgør en stigning på
2,91 % i forhold til 2010-budgettet, og at Parlamentets og Rådets forligsudvalg
den 15. november 2010 ikke nåede til enighed om en fælles tekst om 2011-budgettet,
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stemmer jeg for forslaget til beslutning, eftersom jeg er enig i de betingelser, som Parlamentet
pålægger Rådet og Kommissionen for at fremme en aftale om 2011-budgettet.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg undlod at stemme om forslaget til
beslutning om 2011-budgettet og fremtidig finansiering af de europæiske politikker, selv
om jeg støttede alle de ændringsforslag, der havde til formål at udvikle Parlamentets
holdning i drøftelserne og kontrollen med budgetbeslutninger. Kompromisteksten
repræsenterer faktisk en tilbagevenden til Parlamentets tidligere holdninger, nemlig dem,
der lå til grund for sammenbruddet af det første forlig med Rådet.

I sin nye og omarbejdede form garanterer medlemmernes holdning ikke det, der er
afgørende i denne forhandling, nemlig at de restriktive rammer, som der blevet pålagt af
de rige lande i EU for øjeblikket, ikke gentages i 2012 og 2013. Parlamentets holdning er
heller ikke nogen garanti for, at der afholdes en demokratisk konference i forbindelse med
en forhandling blandt de nationale parlamenter om de nye ressourcer, som skal finansiere
de nye økonomiske perspektiver. Ved at undlade at stemme støtter jeg op om Parlamentet,
som er kritisk over for de regeringer, der søger at opnå mere europæisk magt med færre
midler, men ikke går ind for dårlige aftaler eller et middelmådigt budget.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne beslutning er et klart signal om Parlamentets
forpligtelse til at bekæmpe den aktuelle hårdknude i forbindelse med budgettet for 2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) For så vidt angår 2011-budgettet,
anførte Rådet, at niveauet for betalingsbevillingerne ikke skal overstige en forhøjelse på
2,91 % i forhold til 2010-budgettet. Særlig for de medlemsstater, der havde stemt imod
Rådets holdning til budgettet i august, var dette den absolutte smertegrænse. Parlamentet
havde på trepartsmøder om 2011-budgettet udtrykt vilje til at acceptere denne holdning
til betalinger efter at have modtaget forsikringer om om ekstra forpligtelser ud over loftet
via fleksibilitetsinstrumentet i både udgiftsområde 1A (konkurrenceevne) og udgiftsområde
4 (optræden udadtil) med henblik på at kunne dække de styrkede politiske prioriteringer
i udgiftsområde 1A (navnlig livslang læring) og ekstra behov i udgiftsområde 4 (navnlig
Palæstina). Med hensyn til ITER (behov for enstemmighed i Rådet) lod det til, at et
kompromis ville sikre yderligere 1,4 mia. for 2012 og 2013 via anvendelse af uudnyttede
marginer fra 2010 og – denne del var dog stadig under behandling, da den var knyttet til
en garanti for bedre fleksibilitetsmekanismer i medfør af forordningen om den flerårige
finansielle ramme – omfordeling fra det syvende rammeprogram for forskning og udvikling.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg undlod at stemme om den oprindelige tekst i
punkt 1, stk. 6, for idéen om at opfordre til nye forslag om egne indtægter via skattemæssige
initiativer og andre mulige programmer såsom ETS udgør et potentiale for EU-lignende
skatter. Denne stemme er i overensstemmelse med min holdning og tidligere tilgang til
alle forslag om et EU-lignende skattesystem.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Denne beslutning er et klart signal til de andre
institutioner om, at Parlamentet er villig til at indlede alvorlige forhandlinger for at komme
ud af det nuværende budgetmæssige dødvande og træffe beslutning om et budget for 2011
så hurtigt som muligt. Hvis der indgås en aftale, vil det betyde, at udbetalingerne fra
enkeltbetalingsordningen ikke bliver udskudt, og at finansieringen af strukturfondene ikke
påvirkes. Jeg mener, at parlamentsmedlemmerne som de eneste direkte valgte
repræsentanter i EU skal inddrages i udformningen af det næste finansielle overslag for at
opnå den bedste aftale for borgerne i Det Forenede Kongerige. Der skal iværksættes tiltag
for at gøre EU-budgettet mere fleksibelt. Det vil gøre EU i stand til at reagere hurtigt på
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kriser og sikre finansiering af uforudsete behov. I beslutningen opfordres der også til en
yderst tiltrængt drøftelse om nye metoder til finansiering af EU, hvilket kunne reducere de
britiske skatteyderes omkostninger til EU.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for beslutningen om de
igangværende forhandlinger om 2011-budgettet, for indtil nu har budgetforhandlingerne
desværre vist, at Rådet i løbet af de seneste 12 måneder tydeligvis ikke har fundet tid til at
læse og forstå Lissabontraktaten. Det eneste, vi er på udkig efter, er rettigheder og
procedurer, der er strengt baseret på det, som blev aftalt i Lissabon – hverken mere eller
mindre. Det var Rådet, som insisterede på, at der var behov for den nye traktat. Rådet skal
holde sig til traktaten og har pligt til ikke at tillade, at åbenlyse forskelle i egne rækker
påvirker Europas borgere negativt.

I den forbindelse glæder jeg mig over, at der er bred enighed i Parlamentet om at blive enige
om 2011-budgettet så hurtigt som muligt inden årets udgang. Vi har brug for fleksibilitet.
Derudover har vi også i høj grad brug for de nye finanstilsynsmyndigheder, hvilket den
dramatiske situation i Irland viser dag for dag.

Betænkning: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Inddragelsen af klausulen om
menneskerettigheder eller gennemførelsen af sociale og miljømæssige standarder i
handelsaftaler er et princip, som EU bør forsøge at sikre. Jeg er derfor enig i EU's mål om
at lægge pres på internationale organisationer, særlig Verdenshandelsorganisationen (WTO)
og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), og om at fremme oprettelsen af en ny
miljøorganisation, der skal fremme retfærdig handel.

På den ene side skal Europa respektere strenge sociale og miljømæssige standarder, men
det skal også kræve den samme omhu fra sine partnere. Det er værd at påpege, at dette er
muligt, hvilket vi har set i forbindelse med fremskridtene med de frie handelsaftaler. Der
er dog brug for klare rammestandarder i internationale organisationer. Dette kan ske via
en styrket dialog i disse organisationer, især med hensyn til den obligatoriske gennemførelse
af disse standarder i handelsaftaler og de nødvendige overvågningsmekanismer og
incitamenter samt stærkere voldgiftspaneler. Instrumenterne i den generelle
præferenceordning (GSP), der giver EU mulighed for at aftale unilaterale handelspræferencer,
kan gøre det muligt bedre at identificere, hvilket parter der skal nyde gavn heraf, under
hensyntagen til deres respektive udviklingsniveauer og kontrollere deres engagementer.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Hvert år underskriver EU i overensstemmelse
med de udenrigspolitiske kompetencer, der er fastlagt i traktaterne, en lang række
handelsaftaler. Nu hvor EU's kompetenceområder er blevet udvidet på områderne
menneskerettigheder (chartret om grundlæggende rettigheder er nu primær lovgivning)
og bæredygtig udvikling (et af de fem centrale mål for Europa 2020), mente jeg, at det var
vigtigt at støtte den betænkning, som min kollega Tokia Saïfi udarbejdede, og som har til
formål at sikre, at disse spørgsmål afspejles bedre i EU's handelsaftaler. I betænkningen
fremsættes der naturligvis forslag om en forbedring af samarbejdet i eksisterende
internationale organisationer og automatisk inddragelse af klausuler om disse emner, men
der indføres også nye idéer og opfordres til oprettelse af en verdensmiljøorganisation, som
kan konsulteres i spørgsmål om miljødumping. Dette forslag er også forbundet med idéen
om at oprette en CO2-inkluderingsmekanisme, som skal supplere EU's
emissionshandelssystem. Via denne tostrengede tilgang vil vi kunne forhindre, at emissioner
overføres til tredjelande.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne betænkning.
Konkurrenceforvridning og risiko for miljømæssig og social dumping bliver mere og mere
almindeligt på det internationale handelsområde. Dette sker på bekostning af virksomheder
og arbejdstagere i EU, som i modsætning til deres handelspartnere i ikke-EU-medlemsstater
skal overholde strengere sociale, miljømæssige og skattemæssige standarder. Derfor skal
bilaterale og multilaterale EU-aftaler gøre det obligatorisk for alle virksomheder – ikke blot
dem, der ligger i EU – at opfylde førnævnte krav. EU-handelsaftaler skal skabe
gennemsigtighed og strenge standarder for offentlige indkøb med henblik på at bekæmpe
ulovlig kapitalflugt. For at nå disse mål skal EU samarbejde aktivt med internationale
partnere på handelsområdet – Verdenshandelsorganisationen, Den Internationale
Arbejdsorganisation og FN.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den
stadig er afgørende for at sikre balance mellem handelslovgivning og grundlæggende
menneskerettigheder og for at styrke dialogen mellem de centrale internationale
organisationer, særlig mellem Den Internationale Arbejdsorganisation og
Verdenshandelsorganisationen. En inddragelse af menneskerettigheder og sociale og
miljømæssige standarder i handelsaftaler kan desuden tilføje merværdi til internationale
handelsaftaler og give mulighed for større støtte til politisk og social stabilitet, hvilket
skaber et klima, der er mere befordrende for handel. Det bør påpeges, at de europæiske
industri- og handelssamfund i Europa er underlagt en nøje overholdelse af sociale og
miljømæssige regler.

Jeg er enig med Parlamentet i, at EU, hvis det overholder bindende standarder, også skal
kunne kræve det samme af sine handelspartnere og særlig af vækstlande og insistere på
kvalitet og bæredygtighed, især i forbindelse med fødevarer, der kommer ind på dets
territorium, for at bevare en retfærdig og rimelig handel. Jeg vil gerne påpege, at vi for at
styrke menneskerettighederne og socialpolitikken i forbindelse med international handel
skal kræve, at alle fremtidige handelsaftaler omfatter et forbud mod udnyttelse af
børnearbejdere, særlig inden for udvinding og forarbejdning af natursten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg mener ikke, at sociale og
miljømæssige standarder er uforenelige med EU's og dets partneres handelsinteresser.
Samarbejdet mellem internationale organisationer skal udbygges som en del af den globale
klimaaftale, særlig i forbindelse med CO2-inkluderingsmekanismer for EU's
emissionshandelsordning. Det skal dog sikres, at eksisterende lækager stoppes. Jeg mener
også, at EU skal gå forrest i brugen af bilaterale frihandelsaftaler, så disse ikke blot omfatter
bestemmelser om menneskerettigheder, men også bestemmelser om bæredygtig udvikling.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er klar over, at drøftelserne om at indføre klausuler
om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale aftaler er
komplekse, og jeg er klar over, at der for øjeblikket er en ubalance mellem reglerne for
international handel og resten af den internationale lovgivning. Jeg mener, at EU spiller en
væsentlig rolle i denne stræben efter ny global styring og i den forbindelse skal tilskynde
til konsekvens i de politikker, der vedtages af internationale institutioner.

Jeg mener, at EU skal søge at opnå balance mellem en restriktiv og en liberal tilgang til
handel og et kompromis mellem at forsvare sine kommercielle interesser og kræve respekt
for de værdier, der understøtter dem. Det er derfor vigtigt at styrke dialogen og
samarbejdspartnerskaberne med internationale organisationer, særlig
Verdenshandelsorganisationen og Den Internationale Arbejdsorganisation. Jeg mindes
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også, at Lissabontraktaten har medført ændringer af handelspolitikken, som vedrører nogle
af de forslag, der er blevet fremsat i denne betænkning. Jeg stemmer derfor for størstedelen
af tiltagene i denne betænkning.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter denne betænkning, hvori der
opfordres til, at handel ikke anses for at være et snævert mål i sig selv. Ifølge vores fremtidige
strategi skal det snarere ses som et ekstra middel til at fremme europæiske værdier og
interesser. Bestemmelser om bæredygtig udvikling er til gavn for alle parter. Indførelsen
af sociale og miljømæssige standarder i handelsaftaler bidrager til at regulere globaliseringen.
At vælge at ignorere dem er kortsigtet og i strid med hensigten og strider mod de principper,
der styrer vores optræden udadtil, men vil også underminere den europæiske sociale model.
EU's bilaterale handelsforbindelser med tredjeparter er så meget desto vigtigere for
menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige standarder, når der er ringe udsigter
til fremskridt inden for rammerne af WTO. Ikke desto mindre skal vi skubbe på for, at ILO
gives observatørstatus inden for WTO og ret til at holde indlæg på WTO's møder, og der
bør oprettes en Komité for handel og anstændigt arbejde i WTO. Selv om indførelsen af
bindende menneskerettighedsklausuler i EU's internationale aftaler er beundringsværdig,
lader dårlig overvågning og gennemførelse til at gøre dem praktisk talt nytteløse, og det
skal der tages ordentlig fat på i alle fremtidige aftaler.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Internationale handelsaftaler skal gøre det
muligt for EU at opfordre sine partnere til at vedtage sociale og miljømæssige standarder.
Betænkningen er blevet vedtaget med et stort flertal og indeholder forslag om at kræve, at
importerede varer overholder de samme sociale og miljømæssige standarder som
europæiske produkter. Det foreslås også, at sager om social dumping eller miljødumping
bør kunne indbringes for enten ILO eller en verdensmiljøorganisation, der skal oprettes
så hurtigt som muligt. De aktuelle forhandlinger om en frihandelsaftale skal omfatte
klausuler om menneskerettigheder, men også om økonomiske, sociale og miljømæssige
standarder. Hvis det ikke sker, vil den uretfærdige konkurrencemæssige fordel betyde, at
EU ikke længere kan konkurrere med billige produkter af lav kvalitet. Det er både det
europæiske landbrugs og den europæiske industris fremtid, der er på spil her.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om
"menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler",
fordi handelspolitikken skal være i overensstemmelse med EU's mål og bidrage til at beskytte
de social- og miljøpolitiske modeller. Det er derfor afgørende, at EU sørger for, at de anførte
sociale og miljømæssige standarder gennemføres i internationale handelsaftaler.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal handle med dem, der
ikke har de samme standarder inden for respekt for menneskerettighederne, er ikke nyt i
forhold til de internationale forbindelser, og det truer med at trække ud i det uendelige.
Hvis jeg skal være så realistisk som muligt, mener jeg, at EU skal gøre sit yderste for at sikre
en større accept af de standarder, der anses for at være i orden, og forsøge at forpligte de
lande, som det handler med, til at gøre en global indsats for at respektere disse rettigheder.
På økonomisk og diplomatisk niveau er jeg klar over, at EU ikke må undlade at understrege
betydningen og den centrale placering af dette spørgsmål i en tid, hvor der etableres varige
handelskanaler. Samtidig er det dog almen viden, at vi ikke er i stand til at pålægge disse
standarder eller fremsætte disse krav. Selv om disse standarder ofte overholdes formelt, er
EU også klar over, at der findes partnere, som ikke overholder dem regelmæssigt. De store
leverandører af energi til Europa hører ind under denne kategori. Når det så er sagt, vil jeg
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gerne gentage, hvor vigtigt det er at fortsætte med at kæmpe for menneskerettighederne
og gøre dem til en betingelse for etablering af fornuftige handelsrelationer.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Medtagelsen af klausulen om
menneskerettigheder eller anvendelsen af sociale og miljømæssige standarder i
handelsforhandlinger er komplekse problemer, der deler det internationale samfund. På
den ene side fordømmer de nordlige lande den sociale og miljømæssige dumping, der
foretages af vækstlandene, og som forvrider konkurrencen i de handelsmæssige
udvekslinger, og på den anden side mistænker de sydlige lande de nordlige lande for at
ville hindre deres økonomiske udvikling og gennem anvendelsen af disse normer udøve
en form for tilsløret protektionisme.

Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at handelspolitikken skal fungere som et
instrument til opnåelse af EU's overordnede målsætninger, og at det derfor er vigtigt, at
handelen ikke anses for at være et mål i sig selv, men snarere et værktøj til fremme af de
europæiske handelsinteresser og et instrument til retfærdig handel, der kan omsætte
indførelsen og gennemførelsen af sociale og miljømæssige standarder med alle
EU-handelspartnere til praksis.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om
menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler,
fordi det er afgørende, at EU's handelspolitik er i overensstemmelse med de politiske mål.
I teksten, der er blevet forbedret væsentligt af Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, gøres det klart, at handel ikke længere kan være
et mål i sig selv, men at alle aftaler nu snarere skal indeholde bestemte sociale og
miljømæssige klausuler. Disse klausuler skal være bindende og give mulighed for at
indbringe sager om manglende overholdelse, navnlig for FN's højkommissær for
menneskerettigheder.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter betænkningen, for vi må ikke glemme,
at de europæiske industri- og handelssamfund er underlagt en nøje overholdelse af sociale
og miljømæssige regler i Europa. EU overholder bindende regler og må ligeledes være i
stand til at udøve gensidighed over for sine handelspartnere, mere præcis vækstlandene,
og fremme krav om kvalitet og bæredygtighed, navnlig når det gælder fødevarer, der
indføres på EU's område, med henblik på at bevare en loyal og retfærdig konkurrence. Det
er vigtigt at forbedre adgangen til miljøvenlige varer og teknologier for at nå målene om
bæredygtig udvikling, og vi skal nå frem til en hurtig afslutning på forhandlingerne om
reduktion eller fjernelse af toldmæssige og ikketoldmæssige handelshindringer for
miljøvenlige produkter og tjenester med henblik på at fremme nye former for
beskæftigelsespolitikker og skabe arbejdspladser, der lever op til standarderne for anstændigt
arbejde som fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation, og skabe vækstmuligheder
for europæiske industrier og små og mellemstore virksomheder.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det er ikke blot meget vigtigt at søge at opnå
balance mellem økonomiske og sociale interesser, men også meget svært. Økonomisk
samarbejde, som går hånd i hånd med respekt for demokratiets grundlæggende regler og
borgernes velbefindende er grundlaget for EU, og derfor er det så vigtigt at indføre ensartede
menneskerettighedsstandarder samt sociale og miljømæssige standarder i internationale
handelsaftaler.

En vedtagelse af denne type standarder i EU's handelspolitik vil medføre, at sidstnævnte
opfattes som positiv af borgerne, og at EU's relationer til dets partnere forbedres.
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Internationalt samarbejde på dette område er overordentlig vigtigt, og Parlamentet skal
støtte det i videst muligt omfang.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen, da
menneskerettigheder, sociale standarder og miljømæssige standarder skal gælde i alle lande,
ikke blot Europa. De stater, der ligger inden for vores indflydelsessfære, er de lande, som
vi handler med. Der er et ansvar forbundet med dette, som vi bør leve op til, og denne
betænkning peger i den rigtige retning. Det er i retning af retfærdig handel og især
retfærdighed over for befolkningen og miljøet. Hvis vi kan forbedre noget på disse områder,
skal vi så vidt muligt gøre det.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig meget over denne betænkning,
hvori det gøres klart, at EU's handelspolitik skal være mere end et forsøg på at opnå den
størst mulige økonomiske fordel. EU's handelsaftaler skal omfatte stærke
menneskerettighedsstandarder samt sociale og miljømæssige standarder.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I denne betænkning fremhæves en
række relevante punkter såsom FN's Menneskerettighedsråds regelmæssige gennemgang
af anvendelsen af menneskerettighedsklausulen i handelsaftaler, ILO's mulighed for at
indbringe sager for FN's højkommissær for menneskerettigheder, inddragelsen af nationale
parlamenter og borgere i tredjelande i forhandlingerne og kampen mod moderne slaveri.

Denne bekymring omkring menneskerettigheder er velkommen, når den kommer fra
Parlamentet, der støttede statskuppet i Honduras og underskrivelsen af en handelsaftale
med lederne af statskuppet. Helt bortset fra min tvivl om den reelle virkning af erklæringerne
om menneskerettigheder betyder betænkningens opfordring om at indføre frie
handelsaftaler overalt og fremme den udveksling af forureningsrettigheder, som vi kalder
"CO2-markedet", imidlertid, at jeg ikke kan stemme for den.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) EU-landene og alle deres økonomiske operatører er
samvittighedsfulde i deres opfyldelse af menneskerettighederne og overholdelse af sociale
og miljømæssige standarder, og det er helt naturligt at bede om det samme fra deres
handelspartnere i Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at gøre verdenshandelen mere
retfærdig og rimelig. Vi er klar over, at disse krav ikke altid er lette at opfylde, særlig for
vækstlandene. EU skal dog fortsat gøre en indsats for at virkeliggøre dette, og det er EU's
og Parlamentets ansvar at gøre alt, hvad de kan for at opretholde respekten for menneskeliv
og bekræfte, at anstændigt arbejde er det samme overalt og for alle, og at der er et universelt
aspekt i forbindelse med betydningen af miljømæssige og sociale rettigheder, herunder
fagforeningsrettigheder og bekæmpelse af børnearbejde.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for denne betænkning, da den
eksplicit omhandler behovet for, at EU bidrager effektivt til en bæredygtig global udvikling,
solidaritet mellem befolkninger, retfærdig handel og udryddelse af fattigdom. Min støtte
er også baseret på betydningen af og behovet for som afspejlet i betænkningen at gøre det
juridisk bindende, at internationale handelsaftaler skal respektere menneskerettighederne,
som skal overvåges strengt og konstant. I den sammenhæng mener jeg, at forslaget om at
give Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) status som officiel observatør i
Verdenshandelsorganisationen er værdifuldt, herunder navnlig oprettelsen af en Komité
for handel og anstændigt arbejde i ILO-regi, som skal overvåge handelsaftaler i samarbejde
med ILO og FN's højkommissær for menneskerettigheder. En anden årsag til, at jeg stemte
for denne betænkning, er, at der heri på fast vis gives udtryk for behovet for at oprette en
"reel verdensmiljøorganisation", og at menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og
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respekt for miljøet utvetydigt forsvares heri og prioriteres over de nuværende modeller for
international handel.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det bør virkelig være i EU's interesse primært at
indgå handelsaftaler med ligeværdige partnere. Det betyder, at der skal fokuseres mere på
menneskerettigheder og miljømæssige og sociale standarder, for så længe EU overholder
disse standarder, kan det også kræve det samme af sine handelspartnere. Men særlig på
menneskerettighedsområdet og i forbindelse med sociale og miljømæssige standarder
rammer EU igen og igen en mur, når andre lande, som det har indgået bilaterale
handelsaftaler med, har forskellige opfattelser i den henseende. Jeg undlader at stemme,
fordi jeg sætter spørgsmålstegn ved, om det faktisk er muligt at gennemføre det, som
ordføreren har foreslået.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Menneskerettigheder og indførelsen af sociale og
miljømæssige standarder i handelsforhandlinger er temmelig komplekse og højst
problematiske spørgsmål. Det er derfor afgørende, at den sociale klausul oftere og oftere
indgår i bilaterale aftaler. På trods af den åbenlyse aktuelle ubalance mellem reglerne for
international handel og de andre internationale lovstandarder mener jeg, at det er
grundlæggende vigtigt at stemme for fru Saïfis betænkning, så der kan udvikles nye måder
at tænke på for at opnå reel koordinering mellem internationale organisationer. EU spiller
en væsentlig rolle i denne stræben efter ny global styring, og i den forbindelse mener jeg,
at det skal tilskynde til konsekvens i de politikker, der vedtages af internationale institutioner.
Jeg stemte for betænkningen, så der kan indføres og udøves en ny handelspolitik, som er
baseret på fasthed og dialog, og som tager højde for miljømæssige standarder for at opnå
"legitime" målsætninger.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om
menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler,
da jeg støtter indførelsen af klausuler om menneskerettigheder eller gennemførelsen af
sociale og miljømæssige standarder i handelsforhandlinger.

Der er virkelig spænding mellem landene i nord, som tager afstand fra den sociale dumping
og miljødumping, vækstlandene praktiserer, og landene i syd, der mistænker landene i
nord for at ville hindre deres økonomiske udvikling og udøve en form for skjult
protektionisme via gennemførelsen af disse standarder. Denne interessekonflikt skal dog
ikke forhindre EU i at anlægge en positiv, men også juridisk bindende forhandlingstilgang
og inddrage bestemmelser om bæredygtig udvikling, særlig i bilaterale aftaler.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) EU må gennem den politik, der føres, og navnlig
sin handelspolitik, forsvare sine handelsmæssige interesser og samtidig overholde og sørge
for, at andre overholder EU's standarder og værdier. Det er disse overvejelser, der skal
hjælpe de forskellige EU-institutioner til at lancere og føre en ny handelspolitik, der er
ambitiøs og baseret på beslutsomhed og dialog. Man må huske på, at de europæiske industri-
og handelssamfund i Europa er underlagt en nøje overholdelse af sociale og miljømæssige
regler. EU overholder bindende regler og må ligeledes være i stand til at udøve gensidighed
over for sine handelspartnere, mere præcis vækstlandene, og fremme krav om kvalitet og
bæredygtighed, navnlig når det gælder fødevarer, der indføres på dets område, med henblik
på at bevare en loyal og retfærdig konkurrence.

I denne henseende udgør de krævende standarder på det europæiske indre marked på
området sundhed, sikkerhed, miljø samt beskyttelse af arbejdstagere og forbrugere en
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specifik europæisk model, der bør give inspiration på internationalt niveau og i multilaterale
fora og afspejle sig i de igangværende forhandlinger af bilaterale handelsaftaler.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for, da jeg mener, at EU spiller en afgørende
rolle i denne søgen efter en ny forvaltningspraksis på verdensplan og derfor må fremme
sammenhængen i de politikker, der føres i de internationale institutioner. I dag er der en
voksende ubalance mellem de specifikke standarder for international handel og de andre
internationale regler. Som foregangsmænd har vi pligt til at tænke i andre baner med det
specifikke mål at opnå effektiv koordinering mellem de internationale organer.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (PT) Medtagelsen af klausulen om
menneskerettigheder og anvendelsen af sociale og miljømæssige standarder i
handelsforhandlinger er komplekse problemer, der deler det internationale samfund. På
den ene side fordømmer de nordlige lande den uretfærdige konkurrence fra vækstlandene
i forbindelse med sociale og miljømæssige spørgsmål, hvilket forvrider den handelsmæssige
konkurrence. På den anden side mistænker de sydlige lande de nordlige lande for at ville
hindre deres økonomiske udvikling og gennem anvendelsen af disse normer udøve en
form for tilsløret protektionisme. Alt dette forklarer, hvorfor det er yderst svært at behandle
disse standarder på en afklaret måde i de multilaterale institutioner, særlig i WTO, da det
falder sammen med, at den sociale klausul stadig er mere udbredt i de bilaterale
handelsaftaler.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi støtter betænkningen om menneskerettigheder
og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler, fordi tredjelande,
der ikke respekterer arbejdstagernes rettigheder og nægter at spille en aktiv rolle i kampen
mod klimaændringer, alt for ofte har en uretfærdig konkurrencefordel i forhold til
EU-virksomheder.

Vores virksomheder skal overholde meget krævende standarder for beskyttelse af
arbejdstagere, betale høje lønninger og afgifter, overholde love om streng kontrol af
emissioner i miljøet og opfylde betingelser i henhold til lokale planbestemmelser.
Konkurrerende virksomheder i tredjelande såsom Kina og Indien er tydeligvis ikke underlagt
sådanne kontroller og regler, og deres slutprodukter er virkelig konkurrencedygtige i
forhold til Europas.

Da jeg holdt et oplæg i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og på det
interparlamentariske møde om energi, opfordrede jeg EU til at bruge sin indflydelse i WTO
til at give EU mulighed for at pålægge en CO2-afgift på lande, der ikke underskriver
klimaaftalerne. Det samme argument bør gælde de lande, hvis fremstilling er baseret på
metoder, der er meget anderledes end i Europa, såsom brugen af børnearbejdere, eller
lande, der ikke giver arbejdstagerne deres rettigheder.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for vedtagelsen af betænkningen om
menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler.
EU er bl.a. baseret på principper om respekt for menneskerettigheder. Derfor sættes der
så stor pris på overholdelse af menneskerettighederne i hele verden.

Lissabontraktaten bekræfter, at EU's aktiviteter udadtil – udenrigshandel er en integreret
del heraf – skal udføres i overensstemmelse med de samme principper som dem, der ligger
til grund for etableringen af EU. Derfor støtter jeg fuldt ud medtagelsen af juridisk bindende
klausuler om menneskerettigheder i EU's internationale forhandlinger. Jeg vil dog gerne

59Europa-Parlamentets forhandlingerDA25-11-2010



henlede opmærksomheden på, at disse skal gennemføres, og på, at det eventuelt vil få
økonomiske konsekvenser for lande, der ikke overholder de fastsatte regler.

I overensstemmelse med pkt. 15 i betænkningen mener jeg, at det er afgørende, at alle
frihandelsaftaler indeholder forhandlede sociale og miljømæssige standarder, herunder en
liste over minimumsstandarder, der skal overholdes af samtlige EU's handelspartnere, samt
en liste over yderligere konventioner, der bør indføres gradvist og fleksibelt under
hensyntagen til den pågældende partners økonomiske, sociale og miljømæssige situation.

Jeg går især ind for i alle fremtidige handelsaftaler at indføre et forbud mod børnearbejde.
Jeg går også ind for at styrke samarbejdet om menneskerettigheder mellem WTO og
hovedinstitutionerne under FN.

Betænkning: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I 2009 modtog Den Europæiske Ombudsmand
3 098 klager, hvoraf de 727 hørte ind under hans kompetenceområder. Ombudsmandens
institution blev etableret i Maastrichttraktaten i 1992, hvilket skabte et mellemled mellem
de europæiske borgere og EU-myndighederne. Europæiske borgere og virksomheder, men
også institutioner og enkeltpersoner, der bor eller lovligt opholder sig i en medlemsstat,
har ret til at indgive klager for Ombudsmanden. Ombudsmanden vælges af Parlamentet i
begyndelsen af dets embedsperiode for den periode og undersøger administrative fejl, som
han bliver gjort opmærksom på. Ombudsmanden udarbejder en årsberetning. Idet jeg
stemmer for denne betænkning, tilslutter jeg mig Parlamentets generelle støtte til dette
vigtige led i den demokratiske kæde.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Den Europæiske Ombudsmands institution
beskytter enhver borgers ret til i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder "at få
sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner
og organer". Lissabontraktatens ikrafttræden forstærkede Ombudsmandens demokratiske
legitimitet, eftersom Ombudsmanden nu vælges af Parlamentet med et udvidet mandat,
der omfatter den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Det Europæiske Råds aktiviteter.
Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg glæder mig over resultaterne af aktiviteterne i
2009. Den gennemsnitlige behandlingstid for klager faldt med fire måneder i 2009, og
over halvdelen af de indledte procedurer blev afsluttet via en mindelig løsning. Det vidner
om det effektive samarbejde mellem Ombudsmanden og EU's institutioner og organer.
Jeg mener, at det er nødvendigt at øge EU-borgernes tillid til EU og EU-institutionerne og
frem for alt sikre, at borgerne har alle muligheder for at få de oplysninger, de har brug for,
og har tillid til, at EU-institutionerne kan forsvare deres rettigheder.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
Ombudsmanden gennem sit arbejde hjælper europæiske institutioner med at vedtage
gennemsigtige beslutninger, der er tilgængelige for alle borgere og juridiske personer.
Lissabontraktatens ikrafttræden forstærkede Ombudsmandens demokratiske legitimitet,
eftersom Ombudsmanden nu vælges af Parlamentet med et udvidet mandat, der omfatter
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Det Europæiske Råds aktiviteter. Åbenhed,
adgang til oplysninger og overholdelse af retten til god forvaltning udgør uomgængelige
betingelser for den tillid, som borgerne udviser over for institutionernes evne til at gøre
deres ret gældende. De hyppigst påståede fejl eller forsømmelser var manglende åbenhed.
Derfor er det af grundlæggende betydning, at borgerne får omgående og fyldestgørende
svar på deres forespørgsler, klager og andragender. De europæiske institutioner og organer
skal give borgerne de oplysninger, de har brug for. Jeg glæder mig over samarbejdet mellem
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Den Europæiske Ombudsmand og ombudsmænd og lignende organer på nationalt,
regionalt og lokalt plan i medlemsstaterne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Den europæiske forvaltnings rolle er
omfattende og kompleks. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at det er afgørende
at sikre, at borgerne har tillid til de europæiske institutioner gennem effektiv forvaltning,
gennemsigtige procedurer og let adgang til infrastruktur. Jeg glæder mig over de positive
resultater i forhold til faldet i antallet af klager og den forbedrede behandling af dem på
europæisk niveau.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Ombudsmandens arbejde er afgørende og bidrager
til større gennemsigtighed og bringer EU tættere på borgerne, mens den tillid, som borgerne
udviser over for institutionernes evne til at gøre deres ret gældende, styrkes. Selv om der i
2009 var et lille fald i antallet af klager (9 %) sammenlignet med 2008, blev ca. 318 af de
335 åbnede sager afsluttet og lukket. At 56 % af sagerne blev lukket efter opnåelse af en
mindelig løsning er temmelig positivt. Disse resultater viser, at der er et konstruktivt
samarbejde mellem Ombudsmanden og EU's institutioner og organer, der primært ser
disse klager som en perfekt chance for at afhjælpe eventuelle fejl og samarbejde med
Ombudsmanden på vegne af borgerne.

Jeg vil gerne fremhæve betydningen af Lissabontraktatens ikrafttræden, hvor retten til god
forvaltning indgik i de grundlæggende rettigheder, der er forbundet med EU-borgerskab.
Der blev også foretaget to væsentlige ændringer, nemlig at Ombudsmanden skal vælges,
hvilket styrker hans demokratiske legitimitet, og at hans mandat skal udvides til den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Betænkningen om Den Europæiske Ombudsmands
årsberetning 2009 er meget interessant, eftersom den giver os mulighed for at vurdere,
om og i hvilket omfang forholdet mellem EU-institutionerne og befolkningen er
gennemsigtigt, hurtigt og effektivt. Der er faktisk mange emner, som Parlamentet og
Kommissionen giver udtryk for deres holdning til uden at modtage feedback fra borgerne,
ud over de klager, der indgives til Ombudsmanden.

Selv om jeg støtter betænkningen, mener jeg dog, at Den Europæiske Ombudsmand selv
og det arbejde, han udfører, skal offentliggøres mere bredt, særlig i de medlemsstater, hvor
han ikke er umiddelbart genkendelig. Vi må aldrig glemme, at få klager enten kan betyde,
at befolkningen ikke bemærker en lang række uregelmæssigheder, eller at de har ringe tillid
til en eventuel juridisk løsning på deres problemer. Større oplysning af offentligheden ville
være et middel til at udvide undersøgelsen, så vi med større sikkerhed kunne sige, hvilket
af de to ovenfor anførte scenarier, der gælder i dette tilfælde.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I 2009 modtog Ombudsmanden i alt 3 098 klager i
forhold til 3 406 i 2008, hvilket udgør et fald på 9 %. Klagerne vedrørte Kommissionen
(56 %), Parlamentets forvaltning (11 %), De Europæiske Fællesskabers
Personaleudvælgelseskontor (9 %), Rådet (4 %) og Domstolen (3 %). Det primære kritikpunkt
var dårlig forvaltning og manglende åbenhed, herunder manglende afgivelse af oplysninger,
hvilket er en central faktor i forbindelse med sikring af borgernes sikkerhed og tillid i EU.
Dette har derfor vist, at der er behov for fortsat at arbejde hen imod bedre administration
og mulighed for større åbenhed i institutionerne, hvilket kan opnås af Ombudsmanden
og institutionerne i fællesskab, særlig via vedvarende udveksling af god praksis.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvor
Ombudsmandens aktiviteter i 2009 gennemgås og støttes. Ombudsmanden er et vigtigt
bindeled til borgerne, og hans arbejde er med til at skabe tillid til EU-institutionerne og
gøre dem mere tilgængelige.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Det er Den Europæiske Ombudsmands mål at
sikre, at borgernes rettigheder i henhold til EU-retten overholdes på alle niveauer i Unionen,
og at EU-institutionerne og -organerne overholder de højeste forvaltningsstandarder.

Ombudsmanden har i den senere tid især gennem det europæiske netværk af ombudsmænd
fortsat indsatsen for at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der gives til borgere og mulige
klagere vedrørende deres rettigheder. Ombudsmanden skal bestræbe sig på at sikre, at EU's
institutioner og organer i deres virksomhed anlægger en holdning, der fokuserer på
borgerne, og han skal derfor udnytte enhver mulighed for at opnå en mindelig løsning af
klagesager og indlede flere undersøgelser på eget initiativ for at fastslå problemer og fremme
bedste praksis.

Jeg støttede denne betænkning, fordi den har til formål at opfordre Ombudsmanden til at
fortsætte med at samarbejde med institutionerne om at fremme god forvaltningsskik og
øge kommunikationsindsatsen, således at de borgere, som kan have brug for
Ombudsmandens tjenestegrene, er behørigt informeret om, hvordan de skal forholde sig,
hvilket styrker deres tillid til EU og EU's institutioner og forbedrer vores egen troværdighed.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Ombudsmandens rolle er meget vigtig, da den er med
til at bringe borgerne tættere på de europæiske institutioner. Ombudsmanden registrerede
i alt 3 098 klager i 2009, sammenlignet med 3 406 i 2008, hvilket udgør et fald på 9 % i
forhold til 2008. Heraf blev 335 undersøgelser indledt på grund af klager, og 230 klager
opfyldte ikke betingelserne for behandling.

De fleste af de undersøgelser, som Ombudsmanden indledte i 2009, vedrørte Kommissionen
(56 %). Der blev også indgivet klager over Parlamentets forvaltning (11 %), De Europæiske
Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (9 %), Rådet (4 %) og Domstolen (3 %). 59
undersøgelser (17 %) vedrørte 23 andre institutioner og organer i EU. De tal, der fremlægges
i betænkningen, viser med al tydelighed, hvor effektivt dette organ er, og hvilken betydning
det har for gennemsigtigheden af relationerne mellem de europæiske institutioner og
borgerne.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er
enig i, at der er behov for at opnå større åbenhed om Kommissionens aktiviteter og for at
udføre det arbejde, der er nødvendigt for at bringe EU's institutioner tættere på den
europæiske befolkning. Jeg støtter Ombudsmandens årsberetning, fordi den afspejler hans
arbejde med at fordømme fejl og forsømmelser og det positive stykke arbejde, han gør for
at opnå større åbenhed gennem hans svar på klager fra EU's borgere vedrørende fejl og
forsømmelser hos institutionerne og EU-organerne. Med min stemme støtter jeg det arbejde,
som Ombudsmanden, der afslutter adskillige klagesager gennem mindelige løsninger,
udfører i samarbejde med Parlamentet. Jeg mener også, at det er meget positivt, at
Ombudsmanden i denne betænkning opfordres til på eget initiativ at indlede sine egne
undersøgelser for at behandle systemiske problemer inden for institutionerne.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) EU har i årtier arbejdet for at mindske bureaukrati
og øge gennemsigtighed. Det er der ikke meget tegn på her i Parlamentet. Tværtimod får
man følelsen af, at det bureaukratiske papirnusseri bliver værre og værre år for år. Forud
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for høringerne inden de seneste valg var ordet gennemsigtighed på alles læber. Takket være
medlemmernes autoritative hverv og dertil knyttede rettigheder kan de blive hørt. Det
samme kan ikke siges om Europas borgere. Det er derfor, vi har en Europæisk
Ombudsmand. Når over en tredjedel af Ombudsmandens undersøgelser var sager om
manglende gennemsigtighed, og når 56 % af alle sager blev løst i mindelighed, bekræfter
det blot, hvor vigtigt Ombudmandens kontor er. Jeg kan imidlertid ikke tilslutte mig
ordførerens erklæringer fuldt ud, og derfor undlader jeg at stemme.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Beskyttelse af og respekt for menneskerettigheder
er et centralt element i EU, og derfor kan der ikke ses bort fra Den Europæiske
Ombudsmands vigtige rolle i denne sammenhæng. Derfor stemte jeg for fru Nedelchevas
betænkning, for Den Europæiske Ombudsmands rolle som initiativtager til respekt for
menneskerettigheder kan ikke ignoreres. Denne vigtige figur på europæisk niveau bestræber
sig på at sikre, at institutionerne i deres virksomhed anlægger en holdning, der fokuserer
på borgerne, ved at udnytte enhver mulighed for at opnå en mindelig løsning af klagesager
og ved at indlede nye undersøgelser for at fastslå problemer og fremme bedste praksis.
Eksistensen af en ombudsmand, der er parat og villig til at løse konflikter og
uoverensstemmelser mellem borgerne, hjælper personer med forskellige idéer, erfaringer
og planer med at kommunikere og leve sammen. Dette er udgangspunktet for at styrke og
fremme denne rolle i Europa og for at sikre, at tjenesten støttes behørigt og forvaltes
retfærdigt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den Europæiske Ombudsmands
årsberetning 2009 viser, at han har været overordentlig aktiv. De nye juridiske rammer,
der afspejler ændringerne i Ombudsmandens status, og ikrafttrædelsen af traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som tilføjer den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitk (FUSP) og Det Europæiske Råds aktiviteter til Ombudsmandens mandat,
har ikke skadet arbejdstempoet. Den gennemsnitlige varighed af undersøgelserne gik ned
fra 13 måneder til ni måneder. Det er værd at påpege, at EU's institutioner og organer var
åbenlyst villige til at betragte klager indbragt for Ombudsmanden som en mulighed for at
rette op på fejl og samarbejde med Ombudsmanden på vegne af borgerne.

Derfor stemte jeg for denne betænkning, der godkender årsberetningen 2009 og indeholder
retningslinjer for fremtiden. Blandt disse vil jeg gerne fremhæve følgende, nemlig
opfordringen til Ombudsmanden om at påse, at chartret om grundlæggende rettigheder,
der er blevet juridisk bindende med Lissabontraktatens ikrafttræden, overholdes,
opfordringen til Kommissionen om at udarbejde fælles EU-forvaltningsregler for alle EU's
organer, institutioner og agenturer og opfordringen til Ombudsmanden om at overvåge
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors (EPSO) nye procedure for
udvælgelse af personale til de europæiske institutioner.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da den understreger
Ombudsmandens rolle med hensyn til at sikre respekt for EU-borgernes rettigheder og
fremme en offentlig servicekultur i institutionerne baseret på bedste praksis inden for god
forvaltning.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Den Europæiske Ombudsmands
årsberetning 2009 blev officielt præsenteret for formanden for Europa-Parlamentet,
hr. Buzek, den 19. april 2010, og Ombudsmanden, hr. Diamandouros, præsenterede sin
beretning for Udvalget for Andragender den 4. maj 2010. Beretningen giver et overblik
over Ombudsmandens aktiviteter i løbet af det seneste år. Resultaterne af de forskellige
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undersøgelser inddeles i kategorier i overensstemmelse med karakteren af fejlene og
forsømmelserne eller den relevante institution. Der er også udarbejdet en oversigt på seks
sider. Den nye publikation indeholder de vigtigste resultater, der er opnået for klagere, og
understreger de vigtigste politikområder, der er blevet behandlet i løbet af det foregående
år.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte selvfølgelig for Den Europæiske
Ombudsmands årsberetning, for som medlem af Udvalget for Andragender har jeg tit
været vidne til hr. Diamandouros' dedikerede og objektive tilgang til sit arbejde. Han har
opnået fremragende resultater. I 2009 blev 70 % af hans undersøgelser afsluttet inden for
et år, 55 % heraf inden for imponerende tre måneder.

Betænkning: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning om særlig
beretning fra Den Europæiske Ombudsmand, fordi det heri bemærkes, at Ombudsmanden
har afsluttet en undersøgelse foretaget på eget initiativ af de regler, som Kommissionen
anvender på borgernes ansøgninger om adgang til dokumenter om
overtrædelsesprocedurer. Klager indgivet af EU-borgerne er en vigtig kilde til oplysninger
om eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen. Kommissionen modtager især mange
klager fra borgerne vedrørende fejl og forsømmelser. Det er derfor meget vigtigt, at
Kommissionen gør en indsats for at sikre, at anmodninger om adgang til dokumenter
besvares med det samme. Der skal gøres en indsats for at øge samarbejdet med Udvalget
for Andragender og for regelmæssigt at udveksle oplysninger med Ombudsmanden.
Ombudsmanden skal holde Parlamentet underrettet om de undersøgelser, han foretager,
og resultaterne heraf. Kommissionen skal anlægge en mere åben og proaktiv holdning til
oplysninger om overtrædelsesprocedurer.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) For korrekthedens skyld mener jeg, at Parlamentet også
skulle have lyttet til kommissær Verheugens argumenter om sagens fordele. Derfor synes
jeg ikke, jeg kan bedømme ham.

Ikke desto mindre støtter jeg Ombudsmandens holdning, eftersom jeg mener, at samarbejdet
mellem institutionerne er og fortsat skal være et af de stærke punkter ved deres roller. I
den sammenhæng er det tegn på en censurlignende holdning at svare sent og undgå
moralske – ikke lovgivningsmæssige – moralske forpligtelser. Opbygningen af social kapital
i den forstand, som Putnam påtænkte, drejer sig faktisk om mere end den tilladte adfærd
og omhandler god tro, konsekvens og moral.

Derfor støtter jeg helt bestemt Ombudsmanden, uagtet kommissærens bevæggrunde.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg glæder mig over de fremragende
institutionelle relationer mellem Ombudsmanden og Udvalget for Andragender, for så
vidt angår gensidig respekt for hinandens råderum og beføjelser. Jeg mener, at den praksis,
som Ombudsmanden allerede har indført med at sikre, at en repræsentant er til stede på
alle møder i Udvalget for Andragender, tegner godt.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den særlige beretning fra Den Europæiske Ombudsmand
kommer, efter at Kommissionen nægtede at give en ngo for miljøbeskyttelse adgang til
tre skrivelser ud af 18 fra Porsche AG til kommissær Verheugen vedrørende udveksling af
oplysninger mellem Kommissionen og nogle bilproducenter om en mulig tilgang til
kuldioxidemissioner fra biler. Efter at Ombudsmanden anmodede om en begrundet udtalelse
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om hemmeligholdelsen af disse tre skrivelser fra Kommissionen, udsatte den sit svar seks
gange i løbet af 15 måneder og overtrådte dermed principperne om god tro og samarbejde
og skadede den interinstitutionelle dialog og offentlighedens billede af EU. Det er
Parlamentets ansvar som det eneste valgte organ i EU at sikre og beskytte Ombudsmandens
uafhængighed i forbindelse med udøvelsen af hans pligter over for EU-borgerne og at
overvåge gennemførelsen af de henstillinger, han fremsætter over for Kommissionen.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Artikel 228 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde giver Ombudsmanden beføjelser til at modtage klager fra alle
borgere i EU vedrørende tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med
EU-institutionernes eller -organernes aktiviteter. Disse klager, der er indgivet af EU-borgerne,
er en vigtig kilde til oplysninger om eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen.

Ifølge artikel 41 i EU's charter om grundlæggende rettigheder har enhver "ret til at få sin
sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner,
organer, kontorer og agenturer". I forbindelse med de rådføringer, der er omhandlet i artikel
4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1049/2001, skal Kommissionen fastsætte en frist, inden for
hvilken en ophavsmand til et dokument skal svare, og den skal udøve denne beføjelse på
en sådan måde, at den kan overholde sine egne frister. Kommissionen må ikke forsinke og
hindre Ombudsmandens undersøgelser i sager om aktindsigt og skal svare Ombudsmanden
uden forsinkelse og dermed opfylde sin pligt til loyalt samarbejde i henhold til traktaten.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. – (EN) Ombudsmanden yder en vigtig service over for de
irske borgere. Hvis de føler, at EU eller regeringen ikke arbejder for dem, kan de altid
henvende sig til Ombudsmandens kontor med deres klager. På baggrund af mine drøftelser
med kontoret har jeg erfaret, at de hjælper de irske borgere grundigt og professionelt, og
min stemme for vedtagelsen af denne betænkning viser, hvilken tiltro jeg har til kontoret.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Jeg er af den
opfattelse, at Kommissionens usamarbejdsvillige holdning i denne og andre sager risikerer
at undergrave borgernes tillid til Kommissionen og underminere Den Europæiske
Ombudsmands og Parlamentets evne til effektivt og på passende vis at overvåge
Kommissionen, og at dette således er i strid med selve det retsstatsprincip, som EU er baseret
på. Jeg støtter kravet om, at Kommissionen giver Parlamentet tilsagn om, at den fremover
vil opfylde sin pligt til loyalt at samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den Europæiske Ombudsmands rolle er helt klart at
undersøge klager vedrørende EU's institutioner og organer. Disse beføjelser betyder større
gennemsigtighed i relationerne mellem de europæiske institutioner og borgere,
virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i EU.

Den klage, der er indgivet af den ngo, som der er tale om i denne betænkning, vedrører
aktindsigt i dokumenter i Kommissionens besiddelse. Ombudsmanden gav Kommissionen
en frist på tre måneder til at afgive en detaljeret udtalelse, men dette skete først 15 måneder
senere. Denne adfærd betyder, at Kommissionen tilsidesatte sin forpligtelse til loyalt og i
god tro at samarbejde med Ombudsmanden i forbindelse med hans undersøgelse, og at
dette var til skade ikke blot for den interinstitutionelle dialog, men også for EU's offentlige
image. Jeg mener, at det er Parlamentets ansvar som det eneste valgte organ i EU at sikre
og beskytte Ombudsmandens uafhængighed i forbindelse med udøvelsen af hans pligter
over for EU-borgerne.

65Europa-Parlamentets forhandlingerDA25-11-2010



Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er
enig i dens kritik af, at Kommissionen har prioriteret den multinationale virksomhed
Porsches interesser højere end offentlighedens ret til indsigt i Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter. I denne betænkning kritiseres Kommissionens manglende
samarbejdsvilje, som er til skade for både den interinstitutionelle dialog og EU's offentlige
image. Min støtte til denne betænkning er baseret på den kendsgerning, at jeg er enig i dens
kritik af den daglige mangel på gennemsigtighed hos Kommissionen, som konstant
overtræder princippet om loyalt samarbejde mellem de europæiske institutioner via
"Kommissionens generelle praksis med forsinkelse og hindring af Ombudsmandens
undersøgelser i sager om aktindsigt".

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) EU's institutioner samarbejder normalt rigtig godt
med Den Europæiske Ombudsmand. Hvis alt er reguleret i EU, f.eks. de tilladte
betalingsfrister for virksomheder, virker det underligt, at Kommissionen på den anden
side, når en tredjepart konsulteres, ikke kan fastsætte en frist for denne tredjepart, som
sætter den i stand til at overholde sine egne frister. Hvis vi tager i betragtning, at
Kommissionen kun har formået at overholde de interne EU-frister i mindre end en femtedel
af tilfældene, er dette et tegn på tilsidesættelse af gode manerer. Det er ganske enkelt
beklageligt, når der er behov for en særlig beretning fra Ombudsmanden for at offentliggøre
noget så simpelt som aktindsigt, som EU-borgerne har ret til. For at citere Ombudsmanden
selv: Borgerne har ret til at vide, hvad EU og EU's forvaltning laver. Det kan jeg måske
supplere ved at sige, at vores borgere også har ret til at vide, hvad EU bruger deres skatter
til, og hvor ressourcerne bliver spildt. Jeg kan derfor kun stemme for betænkningen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for den særlige beretning
fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet i fortsættelse af forslag til
henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT, som vedrører Kommissionens
uforholdsmæssigt store forsinkelser i afgivelsen af svar til Ombudsmandens tjenestegrene.
Jeg er enig i Ombudsmandens betænkeligheder og kritik, for uforholdsmæssigt store
forsinkelser i afgivelsen af svar til Ombudsmanden er i alle tilfælde en overtrædelse af
pligten til loyalt samarbejde i henhold til Lissabontraktaten.

Denne manglende afgivelse af svar er faktisk en hindring af Ombudsmandens arbejde, og
derfor er jeg enig i, at der skal fastsættes frister for Kommissionens afgivelse af svar. Disse
skal overholdes meget nøje, så borgernes tillid til de europæiske institutioner ikke bringes
i fare.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne særlige beretning fra Ombudsmanden kommer,
efter at der er indgivet en klage om, at Kommissionen har nægtet at offentliggøre tre breve
fra Porsche AG til kommissær Verheugen, og Kommissionen efterfølgende har udsat fristen
for forelæggelse af sin detaljerede udtalelse om Ombudsmandens forslag til henstilling
seks gange. Det er afgørende, at situationer som denne ikke gentager sig. EU's institutioner
har pligt til i god tro at samarbejde med hinanden, og det er afgørende, at denne forpligtelse
opfyldes for at beskytte borgernes tillid til de europæiske institutionelle aktører.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag stemte vi på plenarmødet om den særlige
beretning fra Den Europæiske Ombudsmand i fortsættelse af forslag til henstilling til
Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT.

I marts 2007 anmodede en ikkestatslig organisation, der er aktiv inden for miljøbeskyttelse,
om aktindsigt i visse dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.
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Parlamentet støtter på vegne af Udvalget for Andragender Den Europæiske Ombudsmands
kritiske bemærkninger og hans henstilling til Kommissionen i forbindelse med
klage 676/2008/RT og anerkender, at de uforholdsmæssigt store forsinkelser i afgivelsen
af svar til Ombudsmanden i dette tilfælde er en overtrædelse af pligten til loyalt samarbejde
i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Udvalget for Andragender er desuden af den mening, at Kommissionens manglende
samarbejdsvilje i denne og andre sager om aktindsigt risikerer at undergrave borgernes
tillid til Kommissionen og udhule Den Europæiske Ombudsmands og Parlamentets
mulighed for at kontrollere Kommissionen tilstrækkeligt og effektivt.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Særlige beretninger er Den
Europæiske Ombudsmands sidste udvej. Den Europæiske Ombudsmands beslutninger er
ikke juridisk bindende, og de er derfor baseret på overtalelse og hans evne til at overbevise
gennem kvalificerede argumenter og fra tid til anden på oplysning af offentligheden og
den offentlige mening. Det beskedne antal særlige beretninger, som Den Europæiske
Ombudsmand har været nødt til at fremlægge for Parlamentet (17 siden 1995), er bevis
på det samarbejde, der er mellem EU's institutioner i langt de fleste tilfælde. En del af
sammenhængen bag det samarbejde er imidlertid beføjelsen til at fremlægge en særlig
beretning for Parlamentet. Især når der udarbejdes et forslag til henstilling, er kendskabet
til, at det næste skridt kunne være en særlig beretning, ofte med til at anspore den
pågældende institution eller det pågældende organ til at skifte mening. Særlige beretninger
skal derfor kun fremlægges i forbindelse med vigtige sager, når Parlamentet kan hjælpe
med at anspore den pågældende institution eller det pågældende organ til at skifte mening.
Som politisk organ har Parlamentet beføjelser til at forhandle om særlige beretninger fra
Den Europæiske Ombudsmand, både med hensyn til procedurer og fokus og handlinger.

Betænkning: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning. I traktaten
om Den Europæiske Union er medlemsstaternes ansvar i forbindelse med anvendelsen af
EU-retten fastlagt, mens Kommissionen som traktaternes vogter tildeles beføjelser og
ansvar for at sikre, at lovgivningen anvendes korrekt. I lyset af EU-rettens omfang og EU's
størrelse har borgere, civilsamfundets interessegrupper og virksomheder mange spørgsmål
og betænkeligheder. EU Pilot blev etableret i 2008, så loven ville blive forstået og anvendt
korrekt. Som led heri blev der oprettet en fortrolig onlinedatabase for kommunikationen
mellem Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes myndigheder, så Kommissionen
kan overvåge anvendelsen af EU-retten og tage sager op. Jeg er enig i det synspunkt, der
gives udtryk for i denne beslutning, om, at dette initiativ er et passende svar på behovet
for samarbejde mellem alle EU's institutioner af hensyn til et velfungerende, borgerfokuseret
system. Jeg mener, at Parlamentet som en institution, der repræsenterer EU-borgerne, skal
have indsigt i denne database, så det kan kontrollere, at Kommissionen opfylder sine
forpligtelser som traktatens vogter.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, for i deres
nuværende form giver Kommissionens årsberetninger "om kontrol med gennemførelsen
af fællesskabsretten" ikke borgerne eller de andre institutioner nok oplysninger om den
reelle anvendelse af EU-retten. I Kommissionens sammenfatning omkring kontrollen med
gennemførelsen af fællesskabsretten lægges der mere vægt på gennemførelsen end på reel
anvendelse. Kommissionen henviser blot til, at der åbnes formelle procedurer mod
medlemsstater, som ikke har gennemført EU-retten i deres nationale retssystemer. Borgerne
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og Parlamentet skal derfor underrettes, når Kommissionen indleder overtrædelsesprocedurer
i forbindelse med forkert eller ringe gennemførelse af EU-retten, samt modtage nærmere
oplysninger om disse overtrædelser. Lissabontraktaten giver desuden borgerne mulighed
for at sætte den lovgivningsmæssige dagsorden og være med til at sikre, at EU-retten
anvendes korrekt og overholdes, og at de relaterede procedurer er gennemsigtige og
pålidelige.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er beklageligt, at flere medlemsstater
undervurderer betydningen af korrekt og rettidig gennemførelse af EU-lovgivningen. Den
ringe og forsinkede gennemførelse og den utilstrækkelige anvendelse skaber juridisk
usikkerhed og forhindrer borgerne og virksomhederne i at høste fordelene af det indre
marked. I 2008 var 55 % af de nødvendige gennemførelser forsinkede, i mange tilfælde
med to år eller mere. Selv om der er tegn på en forbedring på 15 % i år, skal vi huske på, at
der også var et fald på 40 % i antallet af gennemførelser, som skulle foretages.

Det er uacceptabelt, at der i maj 2009 var 22 direktiver, hvis frist udløb over to år tidligere,
og som endnu ikke var gennemført i en til fem medlemsstater. Det er afgørende at styrke
samarbejdet mellem EU-institutionerne og de nationale myndigheder samt mellem
medlemsstaternes forvaltninger med henblik på at sikre en bedre, mere virkningsfuld og
mere rettidig gennemførelse af EU-retten samt afdække problemer med gennemførelsen
på et tidligt stadie.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Eftersom EU er en juridisk enhed baseret på traktater
og retsakter, er det afgørende, at de gennemføres korrekt og ensartet i alle 27 medlemsstater.
Vi ved imidlertid, at medlemsstaterne ofte ikke gennemfører eller anvender standarderne
i EU-lovgivningen med det samme, eller de anvender eller gennemfører dem fejlagtigt eller
ufuldstændigt. Som Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse understreger,
medfører "mangelfuld og forsinket gennemførelse i national ret og utilstrækkelig anvendelse
og håndhævelse af bestemmelserne […] manglende retssikkerhed og forhindrer borgere
og virksomheder i at drage fuld nytte af fordelene ved det indre marked". Det er derfor
afgørende, at medlemsstaterne ikke undervurderer værdien af en korrekt og rettidig
anvendelse af EU-lovgivningen, og at Kommissionen holder Parlamentet behørigt
underrettet om den reelle anvendelse af EU-lovgivningen.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Mangelfuld og forsinket gennemførelse i
national ret og utilstrækkelig anvendelse og håndhævelse af bestemmelserne medfører
manglende retssikkerhed og forhindrer borgere og virksomheder i at drage fuld nytte af
fordelene ved det indre marked. Det er derfor afgørende, at der er et tættere og permanent
samarbejde mellem EU-institutionerne og de nationale myndigheder, såvel som mellem
medlemsstaternes forvaltninger, med henblik på at sikre korrekt, virkningsfuld og rettidig
gennemførelse af EU-retten. I den sammenhæng er det afgørende, at Parlamentet og de
nationale parlamenter anvender de nye samarbejdsrammer, som er indført med
Lissabontraktaten, og foretager årlige gennemgange af gennemførelsesprocessen på et
udvalgt område inden for det indre marked.

Jeg vil gerne fremhæve det punkt i betænkningen, hvor Kommissionen opfordres til at
fremlægge detaljerede data om alle former for overtrædelser og give Parlamentet fri adgang
til samtlige disse data, således at det bliver i stand til at udøve sin kontrollerende rolle.
Indsamlingen og kategoriseringen af disse data bør foregå i tråd med tidligere årsberetninger,
således at Parlamentet kan foretage en meningsfuld vurdering af de fremskridt, der gøres
af Kommissionen.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. I den evalueres
Kommissionens kontrol med gennemførelsen af EU-retten i 2008. Analysen fokuserer på
rapporten fra Kommissionen med titlen "Evalueringsrapport for EU Pilot", hvor
Kommissionen foreslår en evaluering af resultaterne af projektet "EU Pilot", efter at det har
strakt sig over 22 måneder. Udvalget rejser nogle centrale spørgsmål om, hvordan EU Pilot
fungerer, og hvilken rolle borgerne spiller med hensyn til at sikre, at EU-retten efterleves i
praksis, og udvalget anmoder Kommissionen om at forelægge relevante data for at
muliggøre en analyse af EU Pilots merværdi for den eksisterende traktatbrudsprocedure.
Udvalget foreslår også, at Kommissionen opfordres til at foreslå en "procedurekodeks" for
traktatbrudsproceduren i henhold til det nye retsgrundlag i artikel 298 i TEUF med henblik
på at styrke borgernes rettigheder og gennemskueligheden.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Årsberetningerne om kontrol med gennemførelsen af
fællesskabsretten er vigtige for at vurdere, hvordan EU-lovgivningen gennemføres i
medlemsstaterne. I 2008 var 55 % af de nødvendige gennemførelser forsinkede, i mange
tilfælde med to år eller mere. Selv om der er tegn på en forbedring på 15 % i år, skal vi huske
på, at der også var et fald på 40 % i antallet af gennemførelser, som skulle foretages. Vi kan
derfor konkludere, at der stadig er lang vej igen, før standarderne i EU-lovgivningen
anvendes korrekt og rettidigt af medlemsstaterne. Borgere og virksomheder kan først drage
fuld nytte af fordelene ved det indre marked, når dette mål er nået.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Evalueringer er om nødvendigt et middel til at
foretage justeringer. Evalueringsrapporten for EU Pilot rejste en række spørgsmål i det
ansvarlige udvalg, og derfor er Kommissionen blevet opfordret til at gøre de relevante data
tilgængelige. Vi skal undersøge, hvad der er mest fornuftigt i specifikke tilfælde, EU Pilot
eller de tidligere traktatbrudsprocedurer. I den forbindelse skal muligheden for en revision
af traktatbrudsprocedurerne heller ikke tilsidesættes. Det vigtige er, uanset hvilken form
der vælges for fremtiden – revision eller en kombination heraf – at det ikke skal medføre
mere bureaukrati, og EU's målsætning om større gennemsigtighed skal opfyldes. Selv om
denne betænkning indeholder nogle gode forslag, kan den ikke opfylde de fastlagte
målsætninger. Derfor har jeg hverken stemt for eller imod.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte i dag for betænkningen om
kontrol med anvendelsen af fællesskabsretten. I betænkningen fokuseres der på projektet
EU Pilots evne til at fremme samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne med
henblik på at sikre en korrekt anvendelse af traktaterne.

I betænkningen understreges behovet for at vedtage en procedurekodeks i form af en
forordning, der har til formål at forbedre gennemskueligheden og forsvare borgernes
rettigheder, og hvori de grundlæggende punkter ved traktatbrudsproceduren såsom
meddelelser, tidsfrister, retten til at blive hørt og forpligtelsen til at angive grunde er fastlagt.
Som traktaternes vogter skal Kommissionen fremover forelægge alle de oplysninger, der
viser, hvilke yderligere fordele EU Pilot indebærer for proceduren for behandling af
traktatbrudssager.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med den 26. årsberetning
om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) er at kaste lys over problemer
med anvendelsen og gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette er et dokument, der, hvis
det er tilstrækkeligt forberedt og baseret på en omfattende, systematisk tilgang, kunne
fungere som en mekanisme til kontrol med og strømlining af EU-lovgivningens udvikling.
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Årsberetningens mangel på nye metoder og ufuldstændige oplysninger har medført kritik
fra Parlamentet, hvilket jeg støtter ved at stemme for Lichtenberger-betænkningen.

Jeg må dog understrege, at forsinkelserne med korrekt anvendelse og gennemførelse af
EU-lovgivningen ud over at skabe mangel på tillid til de europæiske institutioner rammer
alle os europæere og har den følgevirkning, at vi ikke får de samme rettigheder ifølge
lovgivningen, hvilket skaber retlig usikkerhed og forhindrer borgerne i at drage fuld nytte
af det indre marked. Jeg ønsker derfor også at sikre, at Kommissionen fortsat fremlægger
detaljerede data om alle former for overtrædelser og giver Parlamentet fri adgang til samtlige
disse data, således at det bliver i stand til at udøve sin rolle med hensyn til at kontrollere,
at Kommissionen opfylder sine forpligtelser som traktaternes vogter.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg mener, at der skal foretages en evaluering af EU
Pilots merværdi for den eksisterende traktatbrudsprocedure. Forelæggelsen af relevante
data afhænger selvfølgelig heraf. Jeg vil også gerne understrege, at de nationale domstole
spiller en væsentlig rolle, når det gælder anvendelsen af EU-retten, hvilket også er nævnt i
betænkningen. Det er derfor nødvendigt at støtte EU's bestræbelser på at styrke og
koordinere den retlige uddannelse for nationale dommere og aktører inden for retsvæsenet
generelt.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) I denne betænkning evalueres
Kommissionens kontrol med gennemførelsen af EU-retten i 2008. Analysen fokuserer på
"Evalueringsrapport for EU Pilot", hvor Kommissionen foreslår en evaluering af resultaterne
af projektet "EU Pilot", efter at det har strakt sig over 22 måneder. Udvalget rejser nogle
centrale spørgsmål om, hvordan EU Pilot fungerer, og hvilken rolle borgerne spiller med
hensyn til at sikre, at EU-retten efterleves i praksis, og udvalget anmoder Kommissionen
om at forelægge relevante data for at muliggøre en analyse af EU Pilots merværdi for den
eksisterende traktatbrudsprocedure. Udvalget foreslår også, at Kommissionen opfordres
til at foreslå en "procedurekodeks" for traktatbrudsproceduren i henhold til det nye
retsgrundlag i artikel 298 i TEUF med henblik på at styrke borgernes rettigheder og
gennemskueligheden.

Betænkning: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) De europæiske audiovisuelle metoder har medført
en pluralistisk mediemodel, som er bygget op omkring et tostrenget system. Dette unikke
system gør det muligt for public service radio- og tv-virksomheder og kommercielle aktører
at have et afbalanceret forhold og gensidigt supplere hinanden. Den digitale revolution
har skabt nye udfordringer i dette tostrengede system. Fremkomsten af nye
kommunikationskanaler og alternative netværk truer den gamle orden. For at opretholde
den komplementære natur af det gamle system og bane vejen for nye
kommunikationsformer skal vi ændre den europæiske radio- og tv-virksomhed. Det er
formålet med den beslutning, som jeg har stemt for. Den har til formål at imødegå den
tredobbelte udfordring med modernisering, konvergens og respekt for pluralisme.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Radio og tv er blandt de vigtigste
informationskilder, som borgerne i EU's medlemsstater har adgang til, og er i sig selv vigtige
faktorer for udformningen af befolkningens værdier og holdninger. EU's audiovisuelle
landskab er unikt. Baseret på en reel balance mellem offentlige og private programudbydere
sikrer det et varieret udbud af frit tilgængelige programmer og bidrager til mediepluralisme,
kulturel og sproglig mangfoldighed, redaktionel konkurrence samt ytringsfrihed. Jeg stemte
for denne beslutning, fordi Parlamentet støtter målet med at opretholde en uafhængig,
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stærk og levende public service radio- og tv-virksomhed, samtidig med at den tilpasses
kravene i den digitale tidsalder, og gøre det nemmere for forbrugerne at skifte fra analogt
til digitalt tv. Jeg mener, at medlemsstaterne skal arbejde for at undgå, at der opstår en
digital kløft og sikre, at alle individer i alle regioner med digitaliseringen har lige adgang
til public service radio- og tv-programmer.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Radio og tv er blandt de vigtigste
informationskilder, som borgerne i EU's medlemsstater har adgang til. I sig selv er de vigtige
faktorer for udformningen af befolkningens værdier og holdninger. Et afbalanceret
europæisk system spiller en grundlæggende rolle for fremme af demokratiet, social
samhørighed og integration samt ytringsfrihed, og navnlig bevarelse og fremme af
mediepluralisme, mediekendskab, kulturel og sproglig mangfoldighed samt overholdelse
af europæiske standarder for pressefrihed.

Kommissionen bør tilpasse ophavsretten til den nye digitale tidsalder og gøre det muligt
for radio- og tv-udbydere at bevare et bredt udvalg af europæiske produktioner samt at
undersøge, hvordan det kan gøres lettere at genanvende arkivmateriale og etablere
omfattende kollektive gebyrsystemer samt centrale systemer til afklaring af rettigheder.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) I et demokratisk europæisk samfund er det vigtigt,
at borgerne har adgang til information og kan deltage i den offentlige debat. Eksistensen
af en uafhængig og konkurrencedygtig audiovisuel og skreven presse er grundlæggende.
I den aktuelle situation, som EU's audiovisuelle sektor befinder sig i, er det i offentlighedens
interesse at beskytte det, der er blevet beskrevet som det "tostrengede system", og sikre, at
der er reel balance mellem offentlige og private programudbydere. Kun på den måde kan
vi sikre, at der er et tilstrækkelig varieret udbud af programmer, og på den måde bidrage
til mediepluralisme, kulturel og sproglig mangfoldighed, redaktionel konkurrence i medierne
samt ytringsfrihed.

Det er vigtigt at have et stærkt, levedygtigt system for public service radio- og tv-virksomhed,
der er uafhængigt af økonomisk pres eller redaktionel uafhængighed, og som modtager
tilstrækkelig støtte. Man bør dog altid sørge for at undgå at bringe den retfærdige
konkurrence med andre kommercielle aktører i fare. EU's rolle er at forsøge at samle de
forskellige medieaktører og interessenter med det formål at få en sund og levedygtig industri.
Jeg mener, at gennemførelsen af en mekanisme til overvågning af mediepluralismen kan
spille en afgørende rolle i forbindelse hermed.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg er ikke gammel nok til at huske, da radio og tv var
et statsmonopol, og for at være helt ærlig savner jeg det ikke.

På trods af at de enorme barrierer ender med at begrænse adgangen til markedet for nye
aktører, og selv om konkurrencen i denne sektor derfor altid er begrænset af strukturelle
årsager, har jeg personligt været vidne til en markant forbedring i tv-virksomhedernes
konkurrenceevne.

Når det er sagt, mener jeg simpelthen ikke, at et fuldstændig offentligt system kan fungere,
da det ville ende med at kvæle drivkraften for effektivitet på grund af konkurrenter, til skade
for forbrugerne. På den anden side ville et fuldstændig kommercielt tv-system måske ikke
have nogen interesse i at forfølge mål af almen interesse eller sende
uddannelsesprogrammer, der ikke altid er profitable med hensyn til seertal, men som i
sagens natur er nødvendige. Det tostrengede system skal derfor opretholdes, forudsat at
der findes regler, som tillader fri, velfungerende konkurrence, og forudsat at der foretages
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kontroller for at forhindre hemmelige aftaler mellem offentlige og private radio- og
tv-virksomheder, samtidig med at redaktionelle beslutninger respekteres, dog med tanke
på den sociale funktion, som radio- og tv-virksomhederne skal udfylde.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Public service radio- og tv-virksomheder
skal bevare deres politiske uafhængighed og modtage tilstrækkelig støtte til at levere
informative programmer af høj kvalitet og gøre dem bedre tilgængelige for alle borgere i
ethvert område af det pågældende land. Samtidig mener jeg, at anvendelsen af nye
teknologier vil bidrage til at skabe programmer af høj kvalitet, som er rettet mod alle
seergrupper. Der skal fokuseres mere på unge mennesker, som altid er på forkant med nye
teknologier. Derfor er der behov for programmer, som er specifikt målrettet mod dem,
også via internettet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) EU kræver regelmæssigt, at ytringsfriheden
bliver respekteret i forskellige tredjelande, men skal også selv praktisere det, der prædikes.
I den beslutning, der blev vedtaget den 25. november med et stort flertal, opfordres
medlemsstaterne til at stoppe al politisk indblanding i public service radio- og tv-udbyderes
programindhold, og der mindes om, at overholdelse af europæiske standarder for
pressefrihed, for mediepluralisme og uafhængighed og for offentlig støtte til public
service-medier skal være en prioritet for alle medlemsstater. Parlamentet foreslår, at Det
Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område skal undersøge, hvordan
medlemsstaterne har anvendt disse standarder, og kræver, at medlemsstaterne stilles til
ansvar, hvis de ikke "lever op til" deres forpligtelser. Parlamentet har også set denne
afstemning som en mulighed for at fremhæve behovet for tilstrækkelig og stabil finansiering,
så public service-medierne kan forblive uafhængige, og for åbenhed omkring ejerskab af
private programudbydere. Endelig opfordres medlemsstaterne til at vedtage lovgivning
om online public service radio- og tv-virksomheder ved at tilpasse ophavsretten til den
nye digitale tidsalder.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da den slår til lyd
for behovet for, at samfundets offentlige og private medier spiller hver deres respektive
roller uafhængigt af politisk og økonomisk pres. Det europæiske tostrengede system kan
spille en grundlæggende rolle for fremme af demokratiet og ytringsfriheden og bevare og
fremme mediepluralismen samt den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er vigtigt at sikre pluralismen i radio og tv på grund
af den centrale rolle, som disse medier spiller i vores samfund, for så vidt angår information
og pluralisme samt fremme af rettigheder, frihedsrettigheder og garantier, hvilket helt klart
bidrager til et mere oplyst og inddragende samfund. Det er derfor yderst vigtigt at sikre, at
disse tjenester er økonomisk og redaktionelt selvstændige, og at de ikke gøres til genstand
for politik eller gør indrømmelser af økonomiske hensyn. I Portugal er der i den senere tid
blevet rapporteret om mulig statslig indblanding på nyhedsområdet, bl.a. er en avisredaktør
og nyhedschefen på en radiostation blevet udskiftet, og en kommerciel kanals
nyhedsprogram blev pludselig aflyst og generaldirektøren udskiftet. I flere tilfælde er kritiske
skribenter også blevet fjernet, og der var angiveligt planer om, at en virksomhed, som staten
har en særlig aktie i, skulle købe en andel af en medievirksomhed, der ejer en privat kanal.
På den baggrund er det vigtigt at give forrang til et tostrenget EU-system, der garanterer
uafhængighed på alle niveauer, og som beskytter ytringsfriheden i både offentlige og private
radio- og tv-udsendelser, uanset at sidstnævnte ikke er sikret mod politisk indblanding.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU's audiovisuelle landskab er kendetegnet
ved det, der beskrives som et "tostrenget system". Sameksistensen af offentlige og private
programudbydere har sikret et meget varieret udbud af programmer. Det har bidraget til
mediepluralisme, kulturel og sproglig mangfoldighed, redaktionel konkurrence (med
hensyn til indholdets kvalitet og forskellighed) i medierne samt ytringsfrihed. Jeg vil gerne
fremhæve behovet for, at medlemsstaterne arbejder for at undgå, at der opstår en digital
kløft mellem by- og landområder, og sikrer, at alle individer i alle regioner med
digitaliseringen har lige adgang til public service radio- og tv-programmer, samt udbyder
et attraktivt indhold af høj kvalitet med henblik på at nå de unge, der anvender medierne.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    skriftlig. – (RO) Det hovedbudskab, som vi ville viderebringe
med denne betænkning, er, at vi skal bevare de uafhængige public service radio- og
tv-virksomheder. I tilføjelserne til betænkningsudkastet insisterede vi på behovet for
udelukkende at udnævne bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kvalifikationer og ikke
politisk orientering.

Derudover har vi bestræbt os på at gøre det så tydeligt som muligt, at vi ikke blot ønsker
offentlige stationer med attraktivt indhold af høj kvalitet, men også integration af nye
platforme, hvor der er taget højde for de nyeste teknologier. Der var ét punkt, som vi
insisterede på, nemlig investeringer i public service radio- og tv-virksomheder, fordi det
ellers er umuligt at opnå høje standarder.

Timothy Kirkhope (ECR), for den britiske konservative delegation,    skriftlig. – (EN)
Den britiske konservative delegation støttede denne betænkning, fordi det heri anerkendes,
at det i henhold til "Amsterdamprotokollen" ligger inden for medlemsstaternes
enekompetence at definere public service-mediernes rolle og sikre finansieringen af public
service radio- og tv-virksomheder. Det har betydning for Det Forenede Kongerige på grund
af den unikke metode til finansiering af BBC, og vi glæder os over denne bekræftelse på, at
Parlamentet ikke vil forsøge at blande sig i de finansieringsmetoder, der anvendes i Det
Forenede Kongerige til at finansiere BBC.

Der var to punkter, som den britiske delegation ikke kunne støtte i denne betænkning,
nemlig opfordringen til, at søgemaskiner og udbydere af internettjenester bidrager til
finansieringen af skabelse af indhold på internettet, og opfordringen til at lade Det
Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område indsamle data om nationale
public service radio- og tv-selskaber. Den britiske delegation anmodede derfor om separate
afstemninger om disse punkter og stemte imod dem. Overordnet set har betænkningen
dog en afbalanceret tilgang til dette emne, og derfor støttede den britiske konservative
delegation denne betænkning.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over denne beslutning, som bekræfter
Parlamentets engagement i det tostrengede radio- og tv-system, hvor private og offentlige
medier spiller deres respektive roller uafhængigt af politisk og økonomisk pres, og som
indeholder en opfordring til, at adgang til information af højeste kvalitet skal sikres uanset
forbrugernes mulighed for at betale.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Det er sjældent at se en offentlig tjeneste
blive forsvaret her i Parlamentet. Om end jeg har mine forbehold med hensyn til idéen om,
at et tostrenget system nødvendigvis giver mulighed for mediepluralisme, og selv om jeg
mener, at det er umuligt at adskille private medier fra økonomiske hensyn, vil jeg gerne
hylde en betænkning, der slår til lyd for opretholdelsen af public service radio og tv. Kun
public service radio- og tv-virksomheder kan kontrolleres af den suveræne befolkning og
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kan give alle adgang til pluralistisk information af høj kvalitet, hvilket ikke er tilfældet i
Frankrig i dag og heller ikke i en række lande, som domineres af et oligarki.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi har alle været vidne til en vis mængde politisk
indblanding i hele EU i forbindelse med de tjenester, som både offentlige og private medier
udbyder. For nylig har der i Portugal været forskellige mærkelige situationer, hvor
nyhedsprogrammer er blevet aflyst, og nyhedsværter og chefer for tv-stationer er blevet
udskiftet uden nogen åbenlyst plausibel årsag, hvilket tyder på, at det sker efter politisk
ordre.

Selv om det er værd at være opmærksom på, at public service radio- og tv-selskaber er
mere tilbøjelige til den slags pres, er de private medier ikke immune over for det, eftersom
deres indtægter ofte afhænger af, at der sælges reklameplads til den statslige sektor. Borgerne
har ret til offentlige eller private medier, der er uafhængige og har en objektiv tilgang til alt
indhold. På den baggrund er jeg overbevist om, at det europæiske tostrengede system vil
spille en grundlæggende rolle for fremme af demokratiet og ytringsfriheden og bevare og
fremme mediepluralismen samt den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Information er guld. For at give borgerne objektive
oplysninger og løse den uddannelsesmæssige opgave har vi public service-udbydere på tv-
og medieområdet. Til gengæld for at sende programmer af høj kvalitet har disse udbydere
ret til at modtage licensstøtte. Radio- og tv-virksomhed er den vigtigste informationskilde
for borgerne. Nogle public service radio- og tv-virksomheder har med temmelig stor succes
ændret deres programmer som følge af konkurrence fra private radio- og tv-virksomheder.
Det bedste eksempel på dette er den britiske radio- og tv-virksomhed BBC. Andre såsom
østrigske ORF lider ikke under faldende seertal. De opfylder heller ikke helt kravet om
upartiskhed og objektivitet på grund af deres partipolitiske indflydelse. Private radio- og
tv-virksomheder har desuden startet en debat om, hvorvidt radio- og tv-licens overhovedet
er er lovlig, eftersom public service radio- og tv-virksomheder selvfølgelig også har
reklameindtægter. Da organisationen og rammebetingelserne afviger fra medlemsstat til
medlemsstat, kan der ikke træffes nogen afgørelse om standardisering på EU-niveau. Derfor
stemte jeg ikke.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Frie og uafhængige medier er en af
demokratiets hjørnesten. Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er enig i, at public
service radio- og tv-virksomheder, som ikke hæmmes af politisk pres og kommercielle
interesser, er en særlig vigtig del af dette system. De seneste tendenser er imidlertid ikke
opmuntrende. I nogle lande møder public service radio- og tv-virksomheder et stadig
stigende politisk pres, og finansieringen af dem kommer til at afhænge af velviljen hos det
politiske parti, der er kommet til magten. Andre steder har virksomhedsstrukturer en støt
stigende indvirkning på radio- og tv-virksomheder. Jeg er enig i, at kultur og medier altid
hører ind under medlemsstaternes kompetencer. Jeg mener dog, at EU's institutioner også
kan spille en væsentlig rolle. De kan bidrage til udveksling af eksempler på god praksis og
i visse tilfælde også offentliggøre og fordømme forsømmelser. Under den økonomiske
krise bør public service radio- og tv-virksomheder udnytte muligheden for at optage bløde
lån fra Den Europæiske Investeringsbank bedre, hvilket ville være med til at modernisere
infrastrukturen og højne niveauet for public service radio- og tv-virksomhederne og dermed
hjælpe dem med at tilpasse sig ændringerne i det 21. århundrede.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for hr. Belets betænkning om public
service radio- og tv-virksomhed. Europa er nu gået ind i den digitale tidsalder, og
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institutionerne skal sikre, at der er balance i det tostrengede system, som er blevet etableret
mellem private og offentlige medier. Hele systemet skal være baseret på lyttertal for radio-
og tv-virksomheder, der kan påvirke den offentlige mening som helhed. Det er nødvendigt
med en tilpasning af EU-støtten til medlemsstaternes public service radio- og tv-systemer,
for de er direkte forbundet med de demokratiske, sociale og kulturelle behov i ethvert
samfund samt behovet for at bevare mediepluralismen og garantere diversificeret
information og ytringsfrihed. Eftersom emnet er de nationale myndigheders ansvar i de
enkelte medlemsstater, håber EU, at public service radio- og tv-virksomheder vil blive givet
større incitamenter til at relancere en tjeneste, der i mange lande lider under politik og
informationskontrol, og forhindre ubalance i forhold til konkurrencen fra de private radio-
og tv-virksomheder, som nogle gange er uretfærdig.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Mediepluralismen kan kun beskyttes ved
at sikre, at private og offentlige medier kan sameksistere uden hindring eller diskrimination.
For at nå dette mål skal to forudsætninger dog opfyldes. For det første skal vi sikre, at både
offentlige og private medier kommer på omgangshøjde med den digitale tidsalder ved at
modernisere deres tjenester uden – og det er vigtigt – at øge omkostningerne over for
forbrugerne, og for det andet at der i det nye digitale miljø gøres plads til sameksistens af
radio og tv samt andre informationskilder såsom tidsskrifter og aviser, især nu hvor de
trykte medier oplever tilbagegang i hele Europa. Med andre ord har vi brug for tilstrækkelige
midler og national planlægning i medlemsstaterne.

EU kan og skal vise, at det støtter disse parametre, både via finansiering som f.eks. fra Den
Europæiske Investeringsfond til mediernes digitalisering og ved at koordinere udvekslingen
af erfaringer med proceduren omkring digitalisering af radio og tv mellem medlemsstaterne.
Jeg mener, at disse punkter er særlig fremhævet i denne betænkning, og derfor stemte jeg
for den.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om public
service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: det tostrengede systems fremtid,
da jeg mener, at public service radio- og tv-virksomhed i et multimediesamfund skal tage
højde for mediekoncentrationen og -pluralismen i EU, mediekendskabet i en digital verden,
medieindholdets mangfoldighed og garanti for public service-mediernes uafhængighed i
informationssamfundet.

Det tostrengede radio- og tv-system, hvor private offentlige medier spiller deres respektive
roller uafhængigt af politisk og økonomisk pres, er afgørende for at sikre adgang til
information af højeste kvalitet og for at fremme selve demokratiet. Offentlige og private
radio- og tv-virksomheder spiller en afgørende rolle for europæisk audiovisuel produktion,
kulturel diversitet og identitet, information, mangfoldighed og social samhørighed samt
fremmer de grundlæggende rettigheder og demokratiet.

Jeg støtter henstillingerne, hvor der lægges vægt på incitamenter til udveksling af bedste
praksis mellem medlemsstaterne og mere samarbejde mellem nationale
medietilsynsmyndigheder inden for rammerne af European Platform of Regulatory
Authorities (EPRA).

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg mener, at det er afgørende, at EU samler de
forskellige medieaktører og interessenter med det formål at nærme sig etableringen af en
sund og levedygtig industri. De hurtige ændringer i medierne, især de digitale medier, gør
det nødvendigt at finde nye løsninger og vil uundgåeligt medføre definitionen af et "nyt
medielandskab".
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Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Radio- og tv-virksomhed er en særlig
sektor. Den påvirker befolkningens værdier og meninger og er stadig den vigtigste
informationskilde for de fleste borgere i EU. Derfor har den en særlig betydning for
beskyttelse og fremme af grundlæggende værdier og demokrati, herunder den sociale
samhørighed. Som anført i direktivet om audiovisuelle medietjenester er EU's audiovisuelle
landskab karaktiseret ved det, som er blevet beskrevet som "det tostrengede system".
Sameksistensen af offentlige og private programudbydere har sikret et varieret udbud af
programmer. Det bidrager også til mediepluralisme, kulturel og sproglig mangfoldighed,
redaktionel konkurrence (med hensyn til indholdets kvalitet og forskellighed) samt
ytringsfrihed. Dette opnås til dels gennem et stærkt, levedygtigt system for public service
radio- og tv-virksomhed med tilstrækkelige midler. I et tostrenget system, der fungerer
godt, kan offentlige programudbydere øge niveauet på markedet.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    skriftlig. – (FR) Radio- og tv-virksomhed befinder
sig midt i en teknologisk omvæltning. Digitaliseringen af medieindholdet og adgangen
hertil har takket være internettet revolutioneret paradigmet inden for radio- og
tv-virksomhed. I 1970'erne kæmpede kommercielle og private aktører om at opnå
frekvenser i forhold til statsmonopolerne. I dag betyder de mange muligheder, som
forbrugerne har for at opnå adgang til multimedieindhold, at vi skal definere den nødvendige
balance mellem offentlige og private medier. Hvad er det, vi slår til lyd for i denne
betænkning? Public service radio- og tv-virksomhed kræver i betragtning af
ejerskabskoncentrationen i mediebranchen og den kommercielle konkurrence særlig
opmærksomhed, hvis den uden politisk indblanding skal bidrage til at opretholde et
offentligt rum, der leverer programmer af høj kvalitet og objektiv information. Vi beder
medlemsstaterne om at stille tilstrækkelige midler til rådighed til støtte for digitaliseringen
af public service radio- og tv-virksomhederne og frem for alt om at bekæmpe en farlig
digital kløft.

Uanset om de befinder sig i by- eller landområder, og uanset om de er fattige eller velstillede,
skal alle have lige adgang til public service radio- og tv-programmer. Endelig skal vi i lyset
af de indkomstmæssige uligheder mellem giganter såsom Google og de websteder, de viser,
tænke på, at søgemaskiner i højere grad skal bidrage til finansiering af skabelse af indhold.

Forslag til beslutning B7-0624/2010

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder,
fred og sikkerhed er ikke den første resolution om disse emner, som Rådet har vedtaget i
sin tid. Ikke desto mindre skal den ses som et skelsættende øjeblik for ligestillingsaspektet,
eftersom kvinder nu tager del i sikkerhedsoperationer og fredsbevarende operationer. For
at fejre 10-års-dagen for tekstens vedtagelse, som falder sammen med den internationale
dag for afskaffelse af vold mod kvinder, har mine kolleger og jeg forsøgt at udtrykke
Parlamentets engagement med hensyn til at fremme målsætningerne i resolutionen, primært
gennem EU-tiltag. Vi ønsker at forbedre situationen for kvinder i konfliktområder gennem
EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil og
i fællesskab med andre internationale strategiske samarbejdsorganer.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi der i
høj grad skal fokuseres på kvinders sikkerhed i forbindelse med fredsbevarende missioner
og under væbnede konflikter. Jeg vil gerne understrege, at der bør foretages en løbende
revision af EU's menneskerettighedspolitik, når det drejer sig om udarbejdelsen af en
omfattende landestrategi for menneskerettigheder og evaluering af EU's retningslinjer
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vedrørende vold mod kvinder og piger og EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter
samt bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem. Det skal bemærkes, at
voldtægt og tvangsprostitution i henhold til Genèvekonventionerne betragtes som
forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Voldtægter anerkendes nu også som et element af folkedrab, når de begås med henblik på
helt eller delvist at udrydde en målgruppe. Derfor bør EU træffe konkrete foranstaltninger
for at stoppe straffriheden for dem, der har begået seksuelle overgreb mod kvinder og børn.
Desuden er der behov for at etablere en adfærdskodeks for EU's ansatte, der gør tjeneste i
militære og civile missioner, ifølge hvilken seksuel udnyttelse anses for at være utilladelig
og kriminel adfærd.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Kvinder, fred og sikkerhed er områder,
som vi skal være meget opmærksomme på. 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds
resolution 1325 giver mulighed for at gøre fremskridt inden for disse områder, og det
samme gør alle de igangværende revisioner af EU's politikker, særlig om
menneskerettigheder og bekæmpelse af vold mod kvinder, inddragelse af børn i væbnede
konflikter og kampen mod alle former for diskrimination. Et andet aspekt, som efter min
mening også er relevant i denne betænkning, er, at der opfordres til en forøgelse af kvinders
deltagelse i forsoningsprocesser, fredsskabelse og konfliktforebyggelse, hvilket er endnu
en årsag til, at jeg stemte for dens vedtagelse.

David Casa (PPE),    skriftlig. – (EN) Behandlingen af kvinder og børn samt deres sikkerhed
i områder, der er berørt af væbnede konflikter, rundt om EU giver anledning til stigende
bekymring. Det er vigtigt, at der sættes alt ind på at begrænse konsekvenserne af situationen
i disse regioner. Derfor har jeg besluttet mig for at støtte beslutningsforslaget.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod det fælles
beslutningsforslag om 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder,
fred og sikkerhed, fordi det har fordrejet billedet af ligestilling. Efter min mening opnår
man ikke ligestilling ved at inddrage kvinder i militære organisationer eller internationale
politistyrker. Ligeledes beskyttes kvindernes sikkerhed, i henhold til FN's resolution 1325,
via faste job til forebyggelse af konflikter ved hjælp af civile og fredelige midler, ikke via
militære indgreb. Tværtimod opfordres der i denne beslutning til, at der ansættes flere
kvinder i politiet og militæret, og at EU indsætter flere kvindelige betjente og soldater i
FSFP-missioner. En anden årsag til, at jeg stemte imod beslutningen, er, at de
ændringsforslag, som Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
fremsatte, om annullering af disse opfordringer og inddragelse af flere kvinder i EUPOL
og EUSEC og flere kvinder i Den Demokratiske Republik Congo blev forkastet.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi fejrer i øjeblikket 10-års-dagen for den første
FN-resolution om de væbnede konflikters uforholdsmæssigt store og ganske særlige
konsekvenser for kvinder. Jeg håber, at EU udnytter denne lejlighed fuldt ud til at sende et
stærkt politisk signal og styrke indsatsen for dens gennemførelse, uanset om det er gennem
politiske retningslinjer eller en stigning i de finansielle ressourcer. Jeg håber også, at den
igangværende revision af EU's menneskerettighedspolitik vil føre til udarbejdelsen af en
konsekvent strategi for menneskerettigheder samt en evaluering af EU's retningslinjer
vedrørende vold mod kvinder og piger og børn i væbnede konflikter med det formål at
bekæmpe alle former for vold og diskrimination.

Jeg mener, at oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bidrager til en bedre
gennemførelse af disse resolutioner, samtidig med at EU's rolle på dette område også
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fremhæves. Jeg vil også gerne lykønske de 10 medlemsstater, herunder Portugal, der allerede
har vedtaget en national handlingsplan for gennemførelse af denne resolution, og jeg håber,
at de resterende medlemsstater vil følge dette eksempel så hurtigt som muligt.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Det overrasker mig, at FN's Sikkerhedsråd først begyndte
at interessere sig for kvinders særlige situation i krigsområder for 10 år siden. Nu må vi
imidlertid gøre status over de resultater, der er opnået, og fortsætte i samme retning. EU
er modtageligt over for at tage højde for disse emner. Tiden er især inde til at gå et skridt
videre og anerkende, at kvinder generelt lider under forskellige traumer og opfatter bestemte
situationer og bestemte begrænsninger mere intenst end mænd. Derfor støtter jeg denne
beslutning fuldt ud, for alle, der har til hensigt at skabe fred i konfliktområder, skal først
finde ro på det personlige plan. I den sammenhæng er differentiering af målet den bedste
måde til at udnytte ressourcer bedre, en målsætning, som vi skal efterstræbe, især hvis
resultatet er en kvindes oprigtige og venlige smil.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Desværre har alle de markante foranstaltninger,
der er blevet truffet – resolutionerne og de nationale og internationale planer for forbedring
af beskyttelsesniveauet for kvinder i konfliktområder – ikke elimineret det barbariske våben,
som hyppigt anvendes i moderne krigsførelse, nemlig seksuel vold. Tværtimod skaber
straffrihed betingelser, der er befordrende for udbredelsen af denne praksis, hvilket står i
diametral modsætning til vores værdier.

Jeg og andre har gentagne gange taget afstand fra de massevoldtægter, der begås i Congo,
Liberia og andre konfliktområder, især i Afrika. Det mest alvorlige problem er, at der er
blevet rapporteret om uhyrligheder, som er blevet begået et stenkast fra FN-styrkernes
baser. De tusinder af kvinder, som bliver ofre for seksuelt misbrug og vold, er fremover
også dømt til social stigmatisering og forfærdelige sygdomme såsom hiv. EU skal skærpe
indsatsen for at bekæmpe disse alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, så FN's
resolutioner er mere end blot et stykke papir.

Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, som vi markerer
den 25. november, skal også minde os om, at kvinder er ofre for vold i hjemmet, hvilket
finder sted i et alarmerende omfang, voldtægt i ægteskabet, sexchikane og menneskehandel.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Når vi tænker på væbnede konflikter og de fleste
traditionelle krigsscenarier, forestiller vi os mænd som de primære ofre. Desværre er det
sådan, at overalt i verden, hvor der er væbnede konflikter og trusler mod fred, er de første
og fleste ofre – om end tavse – ofte kvinder og børn. Kvinder står over for utallige trusler,
hvad enten det er fra udøvelsen af de barbariske skikke, som overtræder deres rettigheder
i forbindelse med krige og konflikter, eller det er i forbindelse med fattigdom og social
udstødelse. Det er derfor afgørende, at Europa ikke glemmer de kvinder, der dagligt oplever,
at deres mest grundlæggende rettigheder såsom retten til liv og fysisk velvære bliver
overtrådt, kvinder, der dømmes til døden ved stening, kvinder, der nægtes adgang til
uddannelse, kvinder, der tvinges til at flygte og leve som flygtninge for at kunne opnå den
frihed, som chartret om grundlæggende rettigheder giver os alle ret til, og kvinder, der
diskrimineres udelukkende på grund af deres køn. I alt væsentligt er det afgørende, at
Europa ikke glemmer alle de kvinder, der ikke allerede er sikret en fremtid med frihed og
håb, eller vender dem ryggen.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Vold mod kvinder i konfliktområder er
ofte en udvidelse af den kønsbaserede diskrimination, der desværre stadig findes i fredstider.
Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er enig i, at der er behov for tildeling af
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økonomiske og menneskelige ressourcer med henblik på kvinders deltagelse og ligestilling
på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Jeg vil gerne fremhæve behovet for at
oprette en passende offentlig klageprocedure inden for rammerne af FSFP-missionerne,
som især har til formål at fremme fordømmelsen af seksuelle og kønsbaserede
voldshandlinger, og opfordringen til den højtstående repræsentant/næstformanden i
Kommissionen til at inkludere en detaljeret rapport om kvinder, fred og sikkerhed i den
halvårlige evaluering af FSFP-missionerne.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne beslutning, fordi vi
mener, at det ikke er nok med et kønsperspektiv i civile og militære missioner. Problemet
med diskrimination mod kvinder løses ikke, og krige bliver ikke mere retfærdige ved at
involvere flere kvinder i militære missioner for intervention i krige og besættelser såsom
i Irak og Afghanistan. Erfaringen viser, at det ikke er tilfældet.

Vi mener, at militære interventioner ikke bidrager til at beskytte kvindernes rettigheder,
men snarere øger antallet af overtrædelser af disse rettigheder. Kun konfliktforebyggelse
og gennemførelse af civile tiltag i konfliktsituationer kan opfylde løftet i FN's Sikkerhedsråds
resolution 1325.

Vi er derfor skuffede over, at de fremsatte ændringsforslag ikke blev vedtaget.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag er det den 25. november, den internationale
dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Via afstemningen i dag om det fælles
beslutningsforslag om 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om
kvinder, fred og sikkerhed ønsker vi at give et håndgribeligt bevis på vores forpligtelse som
medlemmer af Parlamentet, men frem for alt som europæiske borgere. Det er kun rimeligt,
at vi husker denne 10-års-dag, så vi ikke glemmer, at 80 % af krigsofrene er civile, frem for
alt kvinder og børn. Spørgsmålet om grundlæggende menneskerettigheder og omfanget
af beskyttelsen heraf skal altid være en central del af EU's forhandlinger, så vi kan udvikle
fælles og effektive strategier for at beskytte kvinder og børn i samme grad. Vi ser oftere og
oftere, at der begås voldshandlinger mod disse kategorier af mennesker, men ud over at
stræbe efter at sikre, at gerningsmændene bag disse forbrydelser holdes personligt ansvarlige,
når de retlige myndigheder har grebet ind, skal vi indføre bestemte væsentlige betingelser
for at sikre, at fænomenet minimeres i videst muligt omfang med henblik på at forebygge
konflikter og bidrage til genopbygningen af de områder, der er blevet ramt af dem.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvori der
opfordres til tildeling af særlige og betydelige økonomiske, menneskelige og organisatoriske
ressourcer med henblik på deltagelse af kvinder og integration af ligestillingsaspektet i det
udenrigs- og sikkerhedspolitiske område og opfordres til, at der ansættes flere kvinder i
politiet, militæret og retsvæsenet, og at der udsendes flere kvinder i retsstatsmissioner og
fredsskabende operationer samt i diplomatiske missioner og i forbindelse med opbygning
af demokrati, og hvori EU's medlemsstater opfordres til aktivt at fremme kvinders deltagelse
i bilaterale og multilaterale forbindelser med stater og organisationer uden for EU.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Selv om vi fejrer 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds
resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, skal der fortsat gøres meget på dette
område, særlig i forhold til vold mod kvinder, EU's retningslinjer om børn i væbnede
konflikter og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem. Det er tid til, at vi
står sammen om at sikre, at vi når dette mål.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Om end jeg er enig i mange af punkterne i
denne beslutning, især at der er behov for fremskridt i ligestillingen i udviklingssamarbejdet,
stemte jeg imod den, da jeg er imod det stigende antal politibetjente og soldater, uanset
om de er mænd eller kvinder, idet det udgør en udvikling i militariseringen af EU. I
beslutningen understreges "vigtigheden af, at EU i større omfang bør udpege kvindelige
politibetjente og soldater til FSFP-missioner", hvilket er i strid med min gruppes støtte til
demilitarisering af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Derudover refereres der hele
tiden til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, som jeg gentagne gange har udtrykt min
modstand imod, da den er endnu et skridt i optrapningen af militariseringen af den
europæiske udenrigspolitik.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Selv om resolution 1325 af 31. oktober 2000
viser, at FN's medlemsstater har fået øjnene op for de væbnede konflikters konsekvenser
for kvinder, den vold, som de oplever under krige, og den vigtige rolle, som de kunne spille
for konfliktforebyggelsen og -løsningen, er 10-års-dagen for resolutionen, som vi fejrer i
dag, også en lejlighed til at gøre status. I den sammenhæng kan vi nævne resolution 1820
(2008) og 1888 (2009), der for første gang udtrykkeligt anerkendte anvendelsen af seksuel
vold som krigstaktik, hvilket kræver særlige politiske og sikkerhedsmæssige reaktioner.

Vi kan også nævne fru Wallströms udnævnelse til posten som særlig repræsentant for
spørgsmål om "seksuel vold, der rammer kvinder og piger i væbnede konflikter". Dette
alvorlige problem fortjener vores udelte opmærksomhed. Derfor ønskede jeg personligt
som næstformand for Den Blandede Parlamentariske Forsamling, at hun skulle stå i centrum
i vores drøftelser på plenarmødet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,
der finder sted i Kinshasa den 2. december.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Kvinder diskrimineres fortsat i mange lande i
verden. Vold mod kvinder står på dagsordenen, og det er særlig dramatisk i
konfliktsituationer. Undersøgelser viser, at kvinder i kriseområder, hvor der er militære
konflikter, ofte voldtages og/eller udsættes for tvangsprostitution. Hovedformålet bør være
at straffe seksuel vold mod kvinder som forbrydelser mod menneskeheden, også i
krigshærgede regioner i verden. Seksuel udnyttelse kan trods alt – og de vestlige nationer
har også et ansvar her – ikke retfærdiggøres og er til enhver tid kriminel adfærd.
Betænkningen tager fat på nogle vigtige spørgsmål, og jeg stemte derfor for den.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Vold mod kvinder i konfliktområder er ofte en
udvidelse af kønsdiskriminationen. I betragtning af, at den internationale dag for afskaffelse
af vold mod kvinder falder sammen med 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds resolution
1325, kan og/eller bør dette markere begyndelsen på en genoplivet dagsorden for
gennemførelsen af denne resolution, som ikke kan fremskyndes uden politisk lederskab
på højeste niveau og øgede ressourcer. Jeg mener, at der på behørig vis skal tages fat om
dette emne i den igangværende revision af EU's menneskerettighedspolitik gennem tildeling
af særlige økonomiske, menneskelige og organisatoriske ressourcer med henblik på
deltagelse af kvinder og ligestilling. Jeg anser denne lejlighed for at være udgangspunktet
for en målrettet forstærkelse, styrkelse og udvikling af integrationen af kvinder. Spørgsmålet
om kvinder, fred og sikkerhed bør blive en integreret del af planlægningen og
programmeringen af de eksterne finansielle instrumenter for demokrati og
menneskerettigheder, samarbejde og udvikling mellem mennesker.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er 10 år siden, FN's Sikkerhedsråds
resolution 1325 (2000) og 1820 (2008) om kvinder, fred og sikkerhed og FN's
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Sikkerhedsråds resolution 1888 (2009) om seksuel vold mod kvinder og børn under
væbnede konflikter blev vedtaget. I disse resolutioner understreges det, at alle stater har et
ansvar for at sætte en stopper for straffriheden og retsforfølge dem, der er ansvarlige for
forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, herunder vold af seksuel og anden
karakter rettet mod kvinder og piger.

Det er 10 år siden, førnævnte resolutioner blev vedtaget, og som skitseret i den beslutning,
jeg har stemt for, er der stadig lang vej igen. Den internationale dag for afskaffelse af vold
mod kvinder, som blev fejret den 25. november, samme dag som afstemningen om denne
beslutning, er ikke blot en dag som alle andre, men en påmindelse om en situation, der
stadig finder sted. Disse emner skal behandles på højeste niveau og forblive på den politiske
dagsorden, indtil denne plage, som er uafhængig af race, tro eller alder, bliver udryddet.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) I FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, som blev
vedtaget den 31. oktober 2000, anføres det, at kvinder i historiens løb ikke har deltaget i
processen omkring etablering af fred og stabilitet i nogen nationer, og der opfordres til
lige så stor inddragelse af kvinder på alle niveauer, fra konfliktforebyggelse til genopbygning
efter konflikter og opretholdelse af fred og sikkerhed. 10-års-dagen for resolutionens
vedtagelse bør markere begyndelsen på en ny dagsorden, som vil blive indført og ikke kan
gennemføres uden politisk støtte på højeste niveau og de nødvendige ressourcer. EU skal
aktivt fremme ansættelsen af så mange kvinder som muligt i ledende stillinger for at
koordinere og sikre konsekvens i EU's politikker og handlinger og overvåge opfyldelsen
af sine forpligtelser.

EU skal ansætte mindst fem kvinder i ledende stillinger i Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil og sikre balance mellem kønnene, for så vidt angår de specialister, der ansættes.
Samtidig kræver Tjenesten for EU's Optræden Udadtil en organisatorisk enhed, der er
ansvarlig for kønsspørgsmål, med mindst én fuldtidsstilling i hver geografisk afdeling og
en EU-delegation, der er dedikeret til kønsaspekter, med ansvar for kvinder, fred og
sikkerhed.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg håber, at 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds
resolution 1325 vil markere begyndelsen på en genoplivet dagsorden for gennemførelsen
af forpligtelserne heri om kvinder, fred og sikkerhed.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Det glæder mig, at denne beslutning
er blevet vedtaget. I den understreges det, at 10-års-dagen for FN's Sikkerhedsråds resolution
1325 (2000) bør markere begyndelsen på en udvidet dagsorden for anvendelsen af denne
resolution, da der ikke kan gøres fremskridt uden politisk lederskab på højeste plan og
flere tilgængelige ressourcer. Det anbefales på det kraftigste, at dette emne behandles
behørigt i forbindelse med den igangværende revision af EU's menneskerettighedspolitik
for at udarbejde en overordnet strategi for menneskerettigheder for hvert enkelt land og
evaluere EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og børn og børn i væbnede
konflikter samt bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem. Der kræves tildeling
af særlige og betydelige økonomiske, menneskelige og organisatoriske ressourcer med
henblik på deltagelse af kvinder og integration af ligestillingsaspektet i det udenrigs- og
sikkerhedspolitiske område.

Charles Tannock (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR støtter helhjertet lige rettigheder og
muligheder og ligestilling for alle kvinder som erklæret i FN's resolution 1325 og slår stærkt
til lyd for kvindernes uvurderlige rolle på freds- og sikkerhedsområdet og fordømmer den
barbariske og frygtelige behandling af kvinder og børn i konfliktområder.
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ECR har dog hele tiden været imod fastsættelse af kvoter for kvinder i nationale, regionale
og internationale institutioner samt oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig meget over vedtagelsen af denne
beslutning om 10-års-dagen for FN's resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, som
desuden finder sted på den symbolske dato den 25. november, den internationale dag for
afskaffelse af vold mod kvinder. Jeg vil gerne understrege, at der er behov for en forøgelse
af kvinders deltagelse inden for alle aktivitetsområder, særlig forsoningsarbejde,
forhandlinger, opbygning, håndhævelse og fredsbevaring samt konfliktforebyggelse. Det
er afgørende, at alle de tilstedeværende parter tager hensyn til kvinders særlige behov, og
det er kun via en øget tilstedeværelse af kvinder på stedet, at vi kan forbedre situationen.

Hvis kvinder bliver synlige på stedet, vil vi desuden kunne gøre befolkningerne mere
opmærksomme på, hvor umenneskeligt det er at anvende voldtægt som et krigsvåben, og
måske sætte en stopper for straffrihed for dem, der har begået disse voldshandlinger.

Denne tilstedeværelse vil endelig give os mulighed for at skabe gensidig tillid mellem de
civile konfliktofre, som for det meste er kvinder og børn, og aktørerne på stedet.

Forslag til beslutning (B7-0622/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi
bidødeligheden er stigende, og antallet af biavlere er faldende. Dette er et problem for
landbruget og biodiversiteten, da 76 % af fødevareproduktionen og 84 % af plantearterne
er afhængige af biers bestøvning. Jeg vil gerne slå til lyd for mere forskning med henblik
på at sikre gennemførelsen af bedre løsninger og støtte foranstaltninger med henblik på
at øge biodiversiteten og afbøde virkningerne af klimaændringerne. En arbejdsbis liv er
meget kort og meget modtageligt over for ændringer i miljøet. Det har betydet, at
produktionen af honning også er blevet påvirket, ikke blot af sæsonerne, hvis længde og
stabilitet er blevet mere og mere usikker, men også af det stigende antal skader fra eksterne
kilder såsom bl.a. brugen af pesticider og mider. De aktuelle programmer skal derfor styrkes
inden for rammerne af den nye landbrugspolitik, så vi også kan finde mere effektive
løsninger på dette niveau.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) 2010 blev udnævnt til europæisk år for
biologisk mangfoldighed for at henlede opmærksomheden på truslen mod den biologiske
mangfoldighed i hele verden. Biavlssektoren, som er en vigtig kilde til beskæftigelse og
indkomst i landområder, er også i fare på grund af den seneste stigning i bidødeligheden
og bisygdomme. Jeg stemte for denne beslutning, hvor Parlamentet opfordrer
Kommissionen til at finansiere specifikke undersøgelser til forbedring af kendskabet til og
forståelsen for faktorer, der påvirker biernes sundhed. I beslutningen bemærkes det, at
genetisk modificerede afgrøder og udbredelsen af toksiner via pollen kan påvirke
bisygdommene og bidødeligheden. Eftersom markafgrøder, frugt og grønt i Europa
afhænger af bestøvning af bier, er disse afgrøder og landbruget generelt i stor fare for
forskellige sygdomme. Jeg mener, at Kommissionen stillet over for denne usikkerhed i en
fart skal foretage uafhængige undersøgelser og vurdere virkningen af genetisk modificerede
afgrøder og udbredelsen af toksiner via pollen på miljøet og de specifikke arter samt sikre,
at disse data offentliggøres.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Bier spiller en vigtig rolle for den
økologiske balance, og deres død har alvorlige konsekvenser for fødekæden. I denne
betænkning slås der til lyd for behovet for at fremme og forbedre biavlssektoren, især ved
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at forbedre statistiske data i forbindelse med honningproduktionsprognoser, forbedring
og harmonisering af tilsyns- og forskningsprogrammer, klarere regler for
oprindelsesmærkning af honning, udvikling af biavlsprogrammer og lovgivning i forbindelse
hermed og udvikling af innovative og effektive behandlinger mod Varroa-miden.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Multiplikatoreffekten af bestøvning, dvs. forholdet
mellem den økonomiske værdi af selve bestøvningen og værdien af den honning, der
produceres, medfører helt særlige økonomiske resultater.

Derfor giver det i en tid, hvor man søger alle former for effektivitet, ikke nogen mening at
opgive denne aktivitet, når cost-benefit-forholdet viser, hvor tåbelig en sådan beslutning
er. Eftersom årsagerne ikke skal findes i økonomiske faktorer, men snarere eksterne
betingelser, mener jeg, at Kommissionen med sin betænkning rammer rigtigt, når den
forsøger at sammenligne alle de faktorer, der for øjeblikket hæmmer biavlen.

Jeg mener også, at det er værd at fremme denne aktivitet via underordnede aktiviteter, og
at alle videnskabelige bidrag i den sammenhæng er velkomne.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg mener, at Kommissionen skal tilpasse
den europæiske veterinærpolitik, hvad angår dens anvendelsesområde og dens finansiering,
for at tage hensyn til biernes og biavlens særlige karakter med henblik på målet om at
bekæmpe bisygdommene mere effektivt og sikre tilgængelighed af effektiv og standardiseret
veterinærmedicin i hele EU i samarbejde med biavlerorganisationerne.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er en betragtelig prisvolatilitet på det europæiske
honningmarked, fordi 40 % af markedet for øjeblikket afhænger af import, hvilket stiller
biavlere i hele EU, også i Portugal, konkurrencemæssigt ringere i forhold til honning fra
tredjelande. Ifølge de officielle statistikker er der 17 291 biavlere i Portugal, med
38 203 bigårde og 562 557 kolonier. Produktionen løb i 2009 op i 6 654 t honning og
235 t voks, hvilket udgør 1,9 % af den honning, der produceres i EU, nemlig 351 000 t.
Aktiviteterne i forbindelse med bier og biavl er afgørende for opretholdelsen af økosystemer,
plantelivets økologiske balance og bevarelsen af den biologiske mangfoldighed samt
økonomisk set en aktivitet, som det giver mening for Europa at beskytte og fremme, så
den bliver mindre afhængig af import.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Bier er nødvendige for bestøvning af
afgrøder, for opretholdelse af den økologiske balance og som en måde til at opretholde
den biologiske mangfoldighed. Det faldende antal kolonier er derfor beklageligt, og vi har
brug for specifikke data, så vi kan forstå de mekanismer, der er med til at sprede denne art,
og udvikle måder til at sikre dens bevarelse. Jeg mener, at det er vigtigt at fokusere på
europæisk honning, der gradvist erstattes af andre varianter af dårligere kvalitet, som ikke
opfylder kriterierne for produktion i EU.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Biavl er en af de landbrugsmodeller med den
mindste miljømæssige virkning, og denne aktivitet er derfor særlig velegnet i beskyttede
områder. Biavl er udbredt i min region og er et enestående eksempel på udnyttelse af
landområder samt et symbol på historie, tradition og lokal identitet. I rigtig mange år har
biavlssektoren i Veneto fremstillet produkter af fremragende kvalitet og bidraget til at
opretholde de dårligst stillede områder. Sektoren kan dog ikke fortsætte med at opnå disse
resultater, hvis EU ikke hjælper med at finansiere den sammen med nationale, regionale
og lokale myndigheder. Som angivet i forslaget til beslutning er det vigtigt at skabe
incitamenter til forskning i bisygdomme og støtte de europæiske producenter i
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konkurrencen mod tredjelande, efter at EU-markedet blev åbnet op for importeret honning.
Jeg vil derfor stemme for dette forslag.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne betænkning, fordi
biavlssektoren spiller en strategisk rolle i samfundet og er en offentlig tjeneste af
miljømæssig værdi. I dag er der et foruroligende fald i antallet af bestøvende insekter,
herunder honningbier. 84 % af plantearterne og 76 % af fødevareproduktionen i Europa
afhænger trods alt af biers bestøvning, hvis økonomiske værdi udgør en væsentlig større
værdi end værdien af den honning, der produceres. 40 % af det europæiske honningmarked
afhænger af import, og den tidligere åbning af EU's marked for honning fra tredjelande har
stillet biavlere i hele EU konkurencemæssigt ringere. Derfor skal vi støtte den fremtidige
udvikling af den europæiske biavl og bidrage til opretholdelsen af den biologiske
mangfoldighed. Det er vigtigt at følge en omfattende og bæredygtig strategi, der omfatter
aspekter såsom udvikling af landdistrikter, klimaændringer og biodiversitet, især gennem
fremme af foranstaltninger til bevarelse og udvidelse af blomstringsarealer. Det er også
vigtigt at støtte den europæiske biavlssektor endnu bredere og mere sammenhængende
ved hjælp af flere instrumenter i den fremtidige fælles landbrugspolitik, herunder
foranstaltninger med henblik på at øge biodiversiteten, afbøde virkningerne af
klimaændringerne, bevare en national traditionel og kulturel arv, som giver beskæftigelse
til et stort antal familier i Europa, samt beskytte og forbedre kvaliteten og funktionen af
markedet for biavlsprodukter.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Bier er meget vigtige væsener, for uden dem ville vi ikke
have nogen bestøvning. Derfor er det stigende antal rapporter om det faldende antal
bikolonier meget beklageligt og kræver omgående undersøgelser. Det er især tilfældet i
landbrugssektoren, for den afhænger i særlig høj grad af biernes nyttige arbejde. Det står
desværre klart, at industrialismen og det moderne liv har gjort det sværere for disse gavnlige
bier at overleve. Scenarier såsom masseudryddelsen af bier som følge af Varroa-miden,
bikoloniernes uforklarlige flugt i USA og truslen mod bier fra elektrosmog og fra
fejlbehandlet korn er desværre ikke bare isolerede tilfælde. Derfor glæder det mig, at
Parlamentet i dag har vedtaget at støtte biavlssektoren fremover. Jeg mener, det er vigtigt,
at vi koncentrerer os om forskning i bibestande.

Uden præcise videnskabelige data kan vi ikke identificere problemer og håndtere dem
effektivt. Jeg håber, det vil lykkes os at forklare og forhindre faldet i antallet af bikolonier,
så vi fortsat kan profitere af biernes vigtige, mangefacetterede rolle.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Biavl er ekstremt vigtig for landbruget, særlig
for bestøvningen, for indtægterne fra dyrkbare afgrøder og frugt afhænger af biers
bestøvning. Den fortsatte bidødelighed i mange regioner er endnu mere foruroligende, og
der skal træffes foranstaltninger for at håndtere dette. Derfor støtter jeg beslutningen, hvor
Kommissionen opfordres til at tage hensyn til bisygdomme i den europæiske
veterinærpolitik og udarbejde en handlingsplan for at håndtere bidødeligheden.
Kommissionen opfordres også til at sikre, at støtten til biavlssektoren opretholdes og øges
i den fælles landbrugspolitik efter 2013 og dermed sikre opretholdelsen af denne sektor.
40 % af det europæiske honningmarked afhænger af import, hvilket delvis skyldes åbningen
af EU's marked for honning fra tredjelande, og priserne ligger tæt på rentabilitetsgrænsen.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om
biavlssektoren, fordi det er vigtigt at sikre, at der er opmærksomhed omkring en sektor,
som beskytter biodiversiteten og fremstiller en færdig fødevare som honning. Med tanke
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på denne rolle er det blevet besluttet at øge den årlige bistand til sektoren i Europa fra
26 mio. EUR for 2008-2010 til 32 mio. EUR for 2011-2013. Denne finansiering vil
specifikt være rettet mod støtte til biavl, herunder nationale forskningsprojekter omkring
nye metoder til bekæmpelse af biers dødelighedsrate, som har nået foruroligende niveauer
i den senere tid. På den anden side er det imidlertid vigtigt at sikre en retfærdig
gennemsigtighed i fordelingen af bistand og sikre, at de stater, der faktisk har brug for det,
modtager flere ressourcer. Jeg stemte for gennemførelsen af dataundersøgelsessystemet
inden 2012. Dette er et skridt i retning af gennemsigtighed med henblik på at sikre, at
bistanden fordeles på baggrund af resultaterne af en undersøgelse af de bistader, der findes
i de forskellige medlemsstater, og ikke på baggrund af estimerede data. Jeg synes, det er
ekstremt vigtigt for at sikre retfærdighed i forbindelse med offentlige udgifter og beskyttelse
af dem, der faktisk praktiserer biavl.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) I 2010, som er det europæiske år for biologisk
mangfoldighed, er biavlssektoren i hele verden alvorlig truet, idet der registreres tab, som
er 100 til 1 000 gange værre end normalt. Denne sektor spiller en strategisk rolle i
samfundet og udgør en offentlig tjeneste af miljømæssig værdi, og biavl er et værdifuldt
eksempel på miljøvenlig beskæftigelse (forbedring og opretholdelse af biodiversitet og
økologisk balance og bevarelse af planteliv) og en model for bæredygtig produktion i et
landdistrikt. Derfor glæder jeg mig over denne beslutning, hvori der fremsættes forslag om
at forbedre situationen i biavlssektoren.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Den bekymrende stigning i bidødeligheden og det
faldende antal biavlere kan få meget alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen i
Europa, for som vi alle ved, afhænger de fleste afgrøder og planter af bestøvning.

Parlamentet skal derfor opfordre EU til at øge sin støtte til biavlssektoren, eftersom den
fælles landbrugspolitik står over for at skulle ændres. Der er behov for omfattende, specifikke
foranstaltninger for at løse dette problem og for at afværge de negative virkninger på både
landbrugs- og handelssektoren i vores økonomi.

Den handlingsplan for håndtering af bidødeligheden, som der opfordres til i beslutningen,
er bare den første i en række af foranstaltninger, der skal vedtages. Jeg stemte for forslaget.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) EU er meget afhængigt af import i biavlssektoren,
eftersom 40 % af den honning, som vi forbruger, bliver importeret. I betragtning af
betydningen af biavlssektoren, som spiller en strategisk rolle i samfundet, og at denne
aktivitet er et lysende eksempel på miljøvenlig beskæftiglse, forbedring og bevarelse af den
biologiske mangfoldighed, økologisk ligevægt og bevarelse af floraen og en model for
bæredygtig produktion i landdistrikterne, er det i alles interesse at støtte den for at sikre
dens bæredygtige vækst og gøre os mindre afhængige af tredjelande. Også i mit land skal
denne sektor næres, så dens fordele kan ses både økonomisk og miljømæssigt, og så
honningproduktionen, som for øjeblikket kun udgør 1,9 % af EU's produktion, stiger.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Min støtte til beslutningen om situationen i
biavlssektoren skyldes min bekymring over det alvorlige fald i antallet af bier, som er
nødvendige og uerstattelige på grund af deres vigtige bestøvning, og som sammen med
andre bestøvende insekter påvirker 84 % af plantearterne. Derfor mener jeg, at vi er forpligtet
til at forbedre situationen i sektoren, eftersom den som anført i beslutningen "i betragtning
af de offentlige og miljømæssige tjenester, som biavlerne yder for samfundet, spiller en
strategisk rolle". Det glæder mig også, at Kommissionen i beslutningen bliver opfordret til
obligatoriske høringer af biavlere fra de europæiske og nationale myndigheders side under
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udviklingen af biavlsprogrammer og lovgivning i forbindelse hermed, da jeg mener, at det
er skridt hen imod en forbedring af den offentlige deltagelse og et demokratisk skridt
fremad. Jeg stemte også for, fordi jeg er enig i, at Kommissionen skal sikre, at støtten til
biavlssektoren styrkes i den fælles landbrugspolitik efter 2013.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Tabet af bikolonier er et problem i hele EU, og
årsagerne hertil kan endnu ikke forklares fuldt ud. Faktorer såsom anvendelsen af
plantebeskyttelsesmidler, ubæredygtige landbrugsmetoder, klimaforandringer, patogener
og parasitter og mangel på føde og samleområder som følge af det stigende antal
monokulturer har alle sammen medført et betydeligt fald i antallet af honningbier. Ud over
de økologiske konsekvenser har dette også en økonomisk effekt, da der skal importeres
større mængder honning. For at kunne løse dette problem skal den europæiske biavlssektor
modtage mere støtte i fremtiden. Betænkningen har en meget afbalanceret tilgang, og
derfor har jeg stemt for den.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) I 2010 led biavlssektoren under massive tab, og
bibestandene blev væsentligt reduceret. Dette har en negativ effekt på hele miljøet og på
landbruget, da bier er vigtige bestøvere. Situationen er særlig alvorlig, når det kommer til
honningbier. Derfor har jeg stemt for denne betænkning, som omhandler foranstaltninger
til håndtering af den massive bidødelighed.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over beslutningen,
som blev vedtaget med et stort flertal på plenarmødet i Strasbourg den 25. november og
med vigtige bidrag fra azoriske biavlere, der blev kommunikeret direkte i en høring, som
jeg gennemførte.

Ikke desto mindre lever den endelige beslutningstekst ikke op til mine oprindelige
forventninger, da nogle af de afgørende aspekter for producenter såsom spørgsmålet om
kvalitetsstandarder og mærkning af importeret honning skulle have været mere omfattende.
Det skyldes sandsynligvis ikke mangel på opmærksomhed omkring nogle af de centrale
problemer, som sektoren står over for. Det har f.eks. betydet, at lokal mærkning ikke er
med i den endelige beslutningstekst.

Alligevel omhandler denne beslutning vigtige spørgsmål for både den azoriske biavlssektor
og biavlssektoren generelt, efter at der i samarbejde med sektoren er blevet arbejdet på
spørgsmål såsom honning importeret fra tredjelande, som har alvorlige kvalitetsproblemer
og nu er utilstrækkeligt mærket, behovet for fortsat at sikre et diversificeret landbrug med
henblik på at sikre bestøvning og endelig betydningen af fælles kvalitetsstandarder og
forskning i EU.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Biavlssektoren spiller en strategisk rolle i samfundet
og er et lysende eksempel på miljøvenlig beskæftigelse, forbedring og bevarelse af den
biologiske mangfoldighed og den økologiske ligevægt samt bevarelse af floraen og er en
model for bæredygtig produktion i landdistrikterne. På europæisk niveau står denne sektor
over for utallige udfordringer og problemer, særlig markedsføringsspørgsmål, prisvolatilitet,
problemer med tiltrækning af unge til biavlererhvervet, tilbagegang i antallet af bikolonier
og stigende dødelighed. Det giver derfor rigtig god mening at optrappe støtten til denne
sektor.

Raül Romeva i Rueda, (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Det glæder mig, at denne beslutning,
hvor Parlamentet hilser Kommissionens rapport af 28. maj 2010 velkommen, er blevet
vedtaget. Det anføres imidlertid heri, at de aktuelle programmer ophører i 2013, og der
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udtrykkes bekymring omkring de mange udfordringer og problemer, som den europæiske
biavlssektor stadig står over for, herunder bl.a. markedsføringsspørgsmål, prisvolatilitet,
tiltrækning af unge til biavlererhvervet, aldring blandt biavlerne i EU, tilbagegang i antallet
af bikolonier og de generelle problemer i forbindelse med bekæmpelsen af bidødeligheden,
der skyldes mange faktorer. Kommissionen opfordres desuden til at reagere positivt på
anmodningerne fra både medlemsstater og biavlere, f.eks. ved at forbedre statistiske data
i forbindelse med produktionsprognoser, herunder indførelse af de samme kvalitetskrav
for honning, og ved at forbedre og harmonisere tilsyns- og forskningsprogrammer for
biavl.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Det glæder mig meget, at forslaget fra vores
fremragende kollega og udvalgsformand hr. de Castro er blevet vedtaget. De konsekvenser,
der er forbundet med tilbagegangen i antallet af bier i verden, er relativt ukendte for den
almindelige befolkning, selv om bier spiller en grundlæggende rolle for bæredygtigheden
af vores fødekæde. Vi har brug for en ambitiøs forskningspolitik, så vi kan få en mere
detaljeret forståelse af de mekanismer, der bidrager til arternes udbredelse, og så vi kan
opnå de midler, som er nødvendige for at bevare dem. Vi kan ikke acceptere kinesisk
honning af lavere kvalitet, der ikke opfylder vores strenge og uundgåelige
produktionskriterier, som det eneste alternativ til den mangel på honning, der langsomt
vinder fodfæste i Europa. Jeg beklager, at mine kolleger i Parlamentet ikke stemte for alle
de ændringsforslag, som jeg fremsatte. Jeg beklager den hykleriske støtte til den skammelige
og ubegrænsede anvendelse af neurotoksiner efter aftale med de store industrielle
kemigiganter. Einstein sagde, at "når bien forsvinder fra Jorden, har mennesket kun fire år
tilbage at leve i". Lad os sikre os, at vi aldrig finder ud af, om det, han sagde, er sandt.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Ved at vedtage beslutningen om situationen i
biavlssektoren bevæger vi os yderligere et skridt hen imod at styrke og forbedre situationen
i denne sektor. Problemerne i denne vigtige sektor, som fortsat undervurderes, har en global
dimension. Bier er af afgørende økonomisk og miljømæssig betydning. Den høje
dødelighedsrate, som for øjeblikket ses hos bifamilier, har en negativ indvirkning på
landbrugsproduktionen. Derfor har vi brug for nye støttemekanismer i de næste finansielle
overslag efter 2013, så der bliver mulighed for mere videnskabelig forskning omkring
årsagerne til tilbagegangen i antallet af bier, og så der også bliver mulighed for at tage
relevante initiativer med henblik på at vende denne negative tendens. Derfor bør vi støtte
informationskampagner og uddannelse, som tiltrækker unge til biavlererhvervet.

Betænkning: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om en ny
energistrategi for Europa 2011-2020, da jeg mener, at denne nye energistrategi er af
afgørende betydning for at gennemføre en konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker strategi.
I en tid, hvor Europa bliver mere og mere afhængigt af importeret energi, anser jeg det for
væsentligt, at det bevarer sin dominerende rolle i energispørgsmål ved at fokusere på
innovation og teknologi.

Det kræver fortsat fokus på vedvarende energi at gøre vores energistrategi mere bæredygtig
via indførelse af øget konkurrence inden for sektoren med henblik på at opnå en effektiv
gennemførelse af det indre marked for energi. Det vil medføre en nedgang i omkostningerne
og en stigning i konkurrenceevnen for økonomien samt skabe velstand og arbejdspladser,
hvilket er vigtigt i forhold til en sund handelsbalance.
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Jeg kommer fra et fjernområde, som for øjeblikket er ca. 27 % selvforsynende med energi,
og som har til hensigt at nå et niveau på 75 % inden 2012. Azorerne har fastsat mere
ambitiøse mål end EU og opnået resultater, som allerede anerkendes på europæisk niveau,
særlig med hensyn til geotermisk energi, via en ambitiøs energipolitik for partnerskab
mellem regionen og de bedste nationale og internationale forskningscentre.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Formålet med den nye energistrategi for
Europa er at gennemføre Lissabontraktaten, for så vidt angår et fælles marked for energi,
forsyningssikkerhed, energieffektivitet, mindre afhængighed af import og større intern
energiproduktion. Jeg støtter denne beslutning, fordi EU hurtigt skal gennemføre lovgivning
på dette område samt globale energistrategier. Vi har brug for en langsigtet vision for vores
energipolitik, som sikrer, at dette marked fungerer korrekt, yder støtte til topmoderne
integrerede netværk, udnytter EU's energieffektivitetspotentiale bedre, fremmer forskning
og udvikling samt innovation på dette område, og som sætter fordele for forbrugere i
centrum for den europæiske energipolitik. Derfor stemte jeg for denne betænkning, der
markerer det første skridt hen imod en omfattende europæisk energipolitik som en del af
EU 2020-strategien.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Selv om Europa er førende inden for fremstilling
af alternativ energi, er vi stadig alt for afhængige af fossile brændstoffer, særlig olie. Denne
afhængighed har internationale konsekvenser, da de fleste fossile brændstofressourcer
findes uden for EU. Med Lissabontraktaten har EU fået nye energikompetencer, et
overordentlig vigtigt kompetenceområde. Som svar herpå har Parlamentet vedtaget en
energistrategi for 2011-2020, som jeg har bakket op om. Strategien omfatter tilskyndelse
til investeringer på dette område og fremme af initiativer, der har fokus på vedvarende
energi. Formålet er naturligvis at sikre forsyningssikkerheden i EU, og derfor anses
forvaltning af de gas- og olierørledninger, som for øjeblikket forsyner EU, for at have
topprioritet. Strategien kombinerer således kortsigtede energisikkerhedsbehov og planer
om at fastlægge fremtidige europæiske energikrav.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede dette vigtige dokument.
Medtagelsen af et specifikt kapitel om energi i Lissabontraktaten betyder nu, at der er et
solidt retsgrundlag for udvikling af energiinitiativer baseret på bæredygtighed,
forsyningssikkerhed, sammenkobling af netværk og solidaritet. EU står over for betydelige
problemer med forsinket eller ufuldstændig gennemførelse af energilovgivning, hvilket
kræver stærkt lederskab af Kommissionen for at lukke dette hul. Inden for det næste årti
er der brug for store investeringer i den interne energisektor, navnlig i nye kraftværker,
sammenkoblinger og net, da disse investeringer former energimixet i en endnu længere
periode og bidrager til etableringen af et bæredygtigt og rent energimarked. Det er meget
vigtigt at yde klar flerårig støtte til projekter på energiområdet og sikre, at Østersøområdet
også integreres i EU's indre energimarked, og at vi betaler det samme for energikilder som
andre EU-medlemsstater.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for fru Kolarska-Bobińskas
forslag til beslutning, da jeg generelt er enig med hende i, hvad EU's fremtidige energistrategi
skal være rettet mod, nemlig større selvstændighed i forhold til tredjelande, der fremstiller
fossile brændstoffer, en åbning af de medlemsstater, der stadig er "isolerede", for så vidt
angår energi, og som endnu ikke er ordentlig forbundet med det europæiske energisystem,
tilskyndelse til udvikling af vedvarende energi og ekstern energipolitik inden for rammerne
af den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil. Vi har brug for en sammenhængende
europæisk energistrategi, der er fremtidsorienteret.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) EU's energisikkerhedspolitik bør gøre
det muligt at forudse krisesituationer som gaskrisen i 2009 og ikke blot at reagere på dem.
Dette skal gå hånd i hånd med opfyldelsen af målene om at reducere udledningen af
drivhusgasser med 20 % og reducere energiforbruget med 20 % inden 2020. Denne opgave
bliver langt fra let, især fordi det økonomiske bidrag til de miljømæssige mål alene når op
på 58 mia. EUR. Derudover kommer det økonomiske bidrag til reduktion af EU's stigende
afhængighed af eksterne energikilder. Interne og eksterne aspekter skal kombineres, så EU
ikke længere er sårbar med hensyn til sin energiforsyning, og dets politikker skal tilpasses
i overensstemmelse hermed. Alle de foranstaltninger, der skal sikre, at det indre marked
for energi fungerer korrekt, bør ledsages af aktivt diplomati, som skal styrke samarbejdet
med de vigtigste producent-, transit- og forbrugerlande. Det er helt afgørende at udarbejde
nationale planer med forebyggende foranstaltninger og nødforanstaltninger. Koordinering
af disse planer på EU-plan ville sikre, at de er effektive.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg stemte for betænkningen om energistrategi, der
beskriver retningslinjerne for EU's fremtidige energipolitik. Jeg vil gerne understrege
atomenergiens betydning i det nuværende og fremtidige energimix i EU, herunder en
implicit anerkendelse af behovet for at forlænge de eksisterende anlægs levetid. Strategien
kan betragtes som afbalanceret i forhold til de enkelte kilder, selv om der ikke står noget
om den efter min mening vigtige rolle, som kul spiller i de moderniserede kraftværker. Det
er vanskeligt at se, hvordan vi kan styrke EU's energisikkerhed og uafhængighed uden kul
som en stabil primær ressource, der kan reagere fleksibelt på pludselige stigninger i
energiefterspørgslen. Det svage punkt er betænkningens alt for generelle karakter og
fraværet af ledsagende lovgivning. Strategiens specifikke og praktiske form vil også blive
meget påvirket af handlingsplanen for indførelsen af en lavere CO2-økonomi inden 2050,
som bliver offentliggjort i begyndelsen af næste år. I lyset af det fortsatte fravær af regionale
markeder og sammenkoblede markeder anser jeg målet om at etablere et fælles indre
marked inden 2015 for at være meget ambitiøst, særlig hvis vi tager i betragtning, at
Kommissionen efter min opfattelse ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med, at den nuværende
europæiske energilovgivning gennemføres korrekt i alle medlemsstater. Kommissionen
har også meget passende integreret den såkaldte infrastrukturpakke i energistrategien, som
skal fremme opbygningen af strømforsyningsnet i hele EU.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Udviklingen af en reel europæisk energistrategi er nu
blevet nødvendig. Som det bliver forklaret i fru Kolarska-Bobińskas betænkning, kæmper
EU med en massiv afhængighed af energiimport og alvorlige mangler i sin lovgivning.
Ligesom ordføreren vil jeg gerne understrege, at EU skal tilvejebringe de praktiske og
økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at realisere dets målsætninger, ikke mindst
ved at yde passende støtte til forskning og udvikling på energiområdet. Jeg er også overbevist
om, at forsyningssikkerhed skal gå hånd i hånd med et stærkt partnerskab med Rusland.
Det bliver hele tiden tydeligere, at vi skal foretage en betydelig udvidelse af etableringen af
gasrørledninger, som leder naturgas fra hele verden til Europa. Vi skal også forbedre
forbindelserne mellem netværkene i medlemsstaterne for at forbedre energisolidariteten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Energisektoren er drivkraften bag
økonomisk vækst. Siden 2008 har Europa haft en strategi for energi og bekæmpelse af
klimaforandringer. Det er afgørende, at denne strategi bliver gennemført.

Lissabontraktaten lader os dog gå skridtet videre og baner vejen for oprettelsen af et reelt
energifællesskab i Europa. Vi skal udvikle det indre energimarked, skabe forbindelser
mellem energinetværkene, sørge for energisikkerheden og energisolidariteten og sætte
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forbrugeren i centrum for vores overvejelser. Der er behov for at øge den offentlige
finansiering og udvikle flere instrumenter og programmer til fremme af energieffektiviteten.
Videnskabelig forskning og teknologi spiller en afgørende rolle for at nå disse mål. På den
baggrund glæder jeg mig over indførelsen af de forskellige europæiske industriinitiativer
i henhold til den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen), og jeg opfordrer
Kommissionen til at iværksætte resten af foranstaltningerne i denne plan. Det ottende
rammeprogram bør også prioritere forskning og udvikling af innovative teknologier inden
for energiområdet. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkelige midler til støtte for rene
og bæredygtige teknologier. Kun på denne måde kan vi opretholde vores industris
konkurrenceevne, fremme økonomisk vækst og skabe job.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen om den
nye energistrategi for Europa 2011-2020. Betænkningen er fuldt ud i overensstemmelse
med målsætningerne i EU 2020-strategien, som afskaffer de sidste rester af det sociale
Europa. Styrkelsen af EU's konkurrenceevne, som der slås så kraftigt til lyd for i
betænkningen, medfører påviseligt nedskæringer i lønningerne og arbejdstagernes
rettigheder i denne specifikke sektor. Samtidig indeholder betænkningen midt i en
økonomisk krise, hvor næsten hele den europæiske energiindustri (kraftværker, net) er
privatiseret, bestemmelser om flere midler til energiinfrastrukturer, dvs. den støtter indirekte
de store virksomheder. Endelig mener jeg, at betænkningens forsøg på at forbinde EU's
energipolitik med målene om at reducere klimaforandringerne blot er et påskud, da alle
henvisningerne er vage og ikke er udtryk for en stærk politisk vilje.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningen om den nye
energistrategi for Europa 2011-2020. De primære mål med denne beslutning er at bevæge
sig i retning af et kulstoffattigt energisystem og sikre energiforsyningssikkerheden for alle
medlemsstater. Begge disse mål skal sikre, at EU er konkurrencedygtigt, og at der leveres
energi til rimelige priser på baggrund af en sikker forsyning. Jeg mener, at forudsætningerne
for at sikre energisikkerhed er at udvide EU's interne energimarkedsregler til nabolandene
og gøre en indsats for at diversificere energikilder og transportruter for importeret energi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) EU har fastlagt en række meget ambitiøse
målsætninger for det næste årti – en af dem er at øge energieffektiviteten inden 2020.
Denne målsætning vil sætte gang i investeringerne på dette område og dermed skabe nye
arbejdspladser i både by- og landområder. Jeg mener, at det i denne sammenhæng ikke
blot er gavnligt at skabe økonomiske incitamenter til projekter af denne art, men også at
iværksætte offentlige oplysningskampagner om energieffektivitet og den mængde
ressourcer, som kan anvendes af forbruger- og energirelaterede produkter.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen "Frem mod en ny
energistrategi for Europa 2011-2020", da jeg mener, at der er brug for nye strategiske
retningslinjer for sektoren for at nå målene i henhold til artikel 194 i Lissabontraktaten,
20-20-20-målene i EU's klima- og energipakke og det langsigtede mål om at reducere
udledningen af drivhusgasser med mellem 80 % og 95 % inden 2050.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Kommissionen har fastlagt tre mål for den europæiske
energipolitik, nemlig (i) at bevæge sig i retning af et kulstoffattigt energisystem, (ii) at sikre
energiforsyningssikkerheden og (iii) at sikre, at EU's konkurrenceevne og leveringen af
energi til alle forbrugere til rimelige priser styrkes. Jeg er generelt enig i disse tre mål, men
jeg mener, at der mangler en fjerde og måske vigtigere udfordring her, nemlig reduktion
af energiafhængigheden, især hvad angår fossile brændstoffer. Målet om at reducere
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CO2-udledningerne skal desuden behandles med stor forsigtighed for at minimere risikoen
for CO2-lækager og tab af konkurrenceevne for europæiske industrier.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Kommissionens dokument med titlen
"Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020" er et fremragende bidrag til en
omfattende EU-politik for energisektoren i forbindelse med EU 2020-strategien.
Lissabontraktaten danner et solidt retsgrundlag for udvikling af energiinitiativer baseret
på bæredygtighed, forsyningssikkerhed, sammenkobling af netværk og solidaritet. Vi kan
få en ny strategi for energisektoren for at nå målene i artikel 194 i Lissabontraktaten og
klimapakkemålene (20-20-20).

Nye initiativer i energisektoren skal tage sigte på at bevæge sig i retning af et kulstoffattigt
energisystem, hvor energiforsyningssikkerheden er sikret for alle, samtidig med at EU's
konkurrenceevne og leveringen af energi til alle forbrugere til rimelige priser sikres.
Lissabontraktatens målsætninger om et indre energimarked, forsyningssikkerhed,
energieffektivitet og -besparelser, udvikling af nye og vedvarende former for energi og
fremme af energinet skal opfyldes. Denne strategi skal gennemføres på en solidarisk og
ansvarlig måde, så ingen medlemsstat sakker bagud eller bliver isoleret.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den energistrategi for EU, som der slås til
lyd for i denne betænkning, og som Kommissionen slår til lyd for i sine forskellige
meddelelser om emnet, er tæt forbundet med den definition af en EU-politik, der er beskrevet
i Lissabontraktaten: færdiggørelse af EU's indre energimarked.

Ordføreren opfordrer til, "at der udarbejdes planer for et europæisk energifællesskab", og
insisterer på, at medlemsstaterne gennemfører og omsætter de aktuelle direktiver for det
indre marked, og overvejer "som en endelig foranstaltning […] at forelægge de aktuelle
direktiver i form af forordninger for at sikre fuld og direkte anvendelse i hele det indre
marked". Som vi gentagne gange har sagt, er vi helt uenige i dette forslag om en
energiløsning for Europa, og vi har derfor stemt imod betænkningen.

Dette er en strategisk sektor for en stats økonomi og funktion, og den skal suverænt kunne
definere sine energipolitikker.

Den stigende afhængighed af importerede primære ressourcer og stigningen i
forbrugerenergipriserne kombineret med afviklingen af investeringer i energiinfrastrukturen
har allerede afsløret, at denne private markedsstrategi er slået fejl. Det er kun den offentlige
sektor, der kan sikre alle adgang til energi, virkningsfuld forvaltning og effektivitet og
reduceret afhængighed af fossile brændstoffer.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg er enig i målene med dette forslag til
beslutning om at etablere et indre europæisk energimarked, forsyningssikkerhed,
energieffektivitet, udvikling af nye vedvarende energikilder og støtte til energinet.

Jeg tilslutter mig fuldt ud anmodningen til Kommissionen om at vedtage en ambitiøs
handlingsplan for energieffektivitet med henblik på at reducere EU's afhængighed, bekæmpe
klimaforandringerne, skabe flere arbejdspladser og modvirke de stigende energipriser.

Det er også nødvendigt at sikre, at det integrerede marked fungerer korrekt ved at etablere
en passende gas- og elektricitetsinfrastruktur. Det skal imidlertid understreges, at der skal
lægges særlig vægt på bestemte projekter, uden specifikt at nævne andre, som også er i
EU's interesse og bidrager til målet om at opnå energisikkerhed. For at nå dette mål, mener

91Europa-Parlamentets forhandlingerDA25-11-2010



jeg, at vi ikke blot skal støtte bestemte infrastrukturarbejder, men også have en neutral
tilgang til alle de forskellige projekter.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) EU er for øjeblikket en vigtig spiller på det
internationale energimarked. EU har imidlertid meget få råstoffer og er derfor tvunget til
at importere store mængder. Denne simple kendsgerning rejser spørgsmålet om
forsyningssikkerhed og vores kontinents afhængighed af hele verden. Disse spørgsmål har
i mange år virkelig været en kilde til bekymring i EU. Derfor har jeg sammen med mine
kolleger i Parlamentet stemt for en beslutning, hvor EU opfordres til at diversificere sine
leverandører for at undgå forsyningsproblemer i fremtiden og til at anlægge en mere
konsekvent strategisk tilgang til sektoren. Med min stemme for beslutningen ønskede jeg
også at understrege, at energieffektivitet bør være en prioritet for EU. Det er efter min
opfattelse den bedste måde til at reducere EU's energiafhængighed, men også, hvad vigtigere
er, til at bekæmpe klimaforandringer – hvilket nu er blevet tvingende nødvendigt.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne betænkning og vil først gerne
takke ordføreren og skyggeordførerne for den første energistrategi siden Lissabontraktatens
ikrafttræden. Strategien afspejler de vigtigste udfordringer – solidaritet på energiområdet
og energiforsyningssikkerhed. Medlemsstaterne skal for det første gennemføre lovgivning,
som allerede er blevet vedtaget på energiområdet. For det andet skal der etableres et indre
energimarked samt et marked for vedvarende energi. For det tredje skal den transeuropæiske
energiinfrastruktur opgraderes og moderniseres. Derfor skal EU overvinde alle
administrative og økonomiske hindringer, og EU's medlemssater skal afstemme deres
interesser og udvise solidaritet. Der skal gælde de samme regler for alle projekter, uanset
om det er Yamal-rørledningen eller Nord Stream-rørledningen. Som vi ved, stiger EU's
afhængighed af lande, der leverer olie og gas. De østeuropæiske medlemsstater betaler en
høj pris for monopolet – der er ingen konkurrence, forbrugernes rettigheder bliver ikke
beskyttet, og det er umuligt at etablere et fælles marked. Vi er afhængige af fossile
brændstoffer, og kilderne hertil er ved at blive udtømt, og derfor er det især presserende
at udvikle ikke blot vedvarende energi, men at investere i øget energieffektivitet, så vi også
kan afbøde virkningerne af klimaforandringerne. Det er en stor mangel i den nuværende
energipolitik for EU, at der ikke tilføres EU-midler til et område, som på trods af recessionen
stadig er en af topprioriteterne for de europæiske regeringer og borgere. På energiområdet
skal der være fokus på forbrugerne og deres rettigheder, og EU skal stræbe efter at sikre
gunstige energipriser for forbrugere og virksomheder.

Karin Kadenbach (S&D),    skriftlig. – (DE) Det glæder mig, at Kommissionen og
medlemsstaterne ifølge den foreliggende betænkning skal sikre, at de højeste internationale
sikkerhedsstandarder finder anvendelse på både nye og gamle kernekraftværker. Jeg stemte
også for denne passus. Jeg vil dog gerne gøre det klart, at det fortsat er mit endelige mål at
afskaffe anvendelsen af kernekraft. Selv om vi skal holde op med at producere energi ved
hjælp af fossile brændstoffer, er kerneenergi ikke noget alternativ. Den potentielle risiko
er stadig for stor, og problemet med slutdeponering af radioaktivt affald er stadig ikke løst.
Det er et velkendt argument, der bruges af kerneenergilobbyisterne, at man fremhæver
den lave CO2-udledning for at få kernekraft til at fremstå som noget harmløst. Men
klimaændringerne skal ikke tages til indtægt for en udbygning af kernekraften.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Energipolitik er i øjeblikket et særdeles vigtigt
område for EU. EU's institutioner bør prioritere det højt at hindre energikriser i nabolande
og opretholde energiforsyningssikkerheden i medlemsstaterne. Det er især vigtigt at sikre
en balance mellem energipolitik og miljøbeskyttelse. Vi skal derfor i størst muligt omfang
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fremme den øgede anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. Det vil ikke alene gøre
det muligt at begrænse emissionerne af skadelige stoffer, men kan også effektivt gøre det
europæiske marked mindre afhængigt af energiforsyninger fra udlandet.

For at opretholde energiforsyningssikkerheden, der har stor betydning for alle borgere i
medlemsstaterne, er det uhyre vigtigt at fremme de gode relationer mellem EU og
tredjelande, især de lande, der forsyner Europa med energi. Desuden er det lige så vigtigt
at diversificere olie- og gasforsyningerne, så EU ikke er så sårbart ved energikriser i
nabolandene.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) En vedvarende europæisk energistrategi er
en grundlæggende forudsætning for sikring af energileverancerne og skal derfor omfatte
alle aspekter af tilvejebringelsen af energi. En optimal energiforsyning er også vigtig for en
blomstrende økonomi, da det tilvejebringer og skaber arbejdspladser. Jeg glæder mig over,
at man i betænkningen fremhæver det potentiale, som biomasseressourcerne i
EU-medlemsstaterne har med hensyn til at producere betydelige mængder
andengenerationsbiobrændstoffer. Anvendelsen af fossile brændstoffer skal reduceres
markant i de kommende år. Biomasse kan spille en betydelig rolle til erstatning af olie og
gas. For at opnå uafhængighed og forsyningssikkerhed skal der også på energiområdet
være adgang til de fornødne ressourcer. Landbruget kan bidrage væsentligt til at nå
EU's 2020-mål. Vi er nødt til at kendes ved den fremtid, der tegner sig, og investere i energi
fra vedvarende energikilder og grønne teknologier. Jeg støtter de elementer i betænkningen,
hvor man opfordrer til at udvikle en politik for vedvarende energi i Europa med international
betydning.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen om en energistrategi,
da den udgør et konstruktivt bidrag til den europæiske debat om dette spørgsmål, og der
er nogle retningslinjer for den fremtidige europæiske energipolitik. Vi ved alle, at EU i dag
står over for en række udfordringer, ligesom vi ved, at vi i stadig større grad er afhængige
af import af energi fra udlandet. Lissabontraktaten var det første skridt i retning af at vende
udviklingen, idet den udgør en stærk juridisk ramme og et retsgrundlag (artikel 194) for
at handle på det energipolitiske område. Der er fastsat en række klare mål, idet man bl.a.
skal sikre det indre energimarkeds funktion, energiforsyningssikkerheden og
energieffektiviteten samt fremme sammenkoblingen af energinet og udviklingen af
forskellige former for vedvarende energi. Jeg mener derfor, at dette dokument er et
overordentlig nyttigt bidrag i forbindelse med indsatsen for at udarbejde og gennemføre
en fælles energistrategi, som kan styrke Europa i de kommende årtier.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over den foreliggende betænkning
om en ny energistrategi for Europa, hvoraf det fremgår, at formålet med enhver fremtidig
strategi skal være at opfylde Lissabontraktatens centrale mål om et indre energimarked,
forsyningssikkerhed, energieffektivitet og -besparelser samt udvikling af nye og vedvarende
energiformer og fremme af sammenkoblingen af energinet. Desuden bør det bidrage til
rimelige priser på energi for alle forbrugere, fremme af vedvarende energi som led i en
bæredygtig energiproduktion og udvikling af indbyrdes forbundne, integrerede,
interoperable og intelligente energinet og føre til en mindsket afhængighed af importeret
energi og en stigning i den indenlandske energiproduktion, samtidig med at
konkurrenceevnen og den industrielle vækst og reduktionen af drivhusgasemissionerne
fastholdes.
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Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I energistrategien for Europa 2011-2020 er
der nogle generelle retningslinjer, som har til formål at styrke det for nylig definerede indre
energimarked. Den foreliggende betænkning styrker konkurrenceevnen og
markedsinstrumenterne, uden at den dog er ambitiøs, for så vidt angår vedvarende former
for energi eller et reduceret energiforbrug. Der fokuseres heller ikke nok på
mikrokraftvarmeproduktion eller lighed i energiforsyningen. Afslutningsvis er der en tæt
sammenkædning mellem den europæiske energiforsyningssikkerhed og NATO. Jeg stemte
af disse og andre grunde imod betænkningen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Den foreliggende betænkning er en
hyldest til kerneenergien, CO2-markedet og Desertec-projektet. Hertil kommer, at man
slår til lyd for et tæt samarbejde med NATO. I overensstemmelse med de principper om
økologi og fred, som jeg står for, har jeg stemt imod den foreliggende betænkning.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Kommissionens tre mål om europæisk energipolitik
er klare og ambitiøse. Vi skal bevæge os i retning af et kulstoffattigt energisystem, sikre
energiforsyningssikkerheden og sikre, at EU's konkurrenceevne og leverancerne af energi
til alle forbrugere til rimelige priser styrkes. Der er brug for en meget markant finansiel og
menneskelig indsats for at nå disse mål.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Lissabontraktaten giver EU en stærk juridisk ramme
og et stærkt retsgrundlag – artikel 194 – med henblik på at handle på det energipolitiske
område. Det er nødvendigt med en langsigtet vision og en ny energistrategi for at nå
20-20-20-målene i klima- og energipakken inden 2020. EU skal vise, at vi har viljen og
ambitionerne. EU bliver i dag stadig mere afhængig af import af energi. Det er derfor vigtigt,
at EU integrerer energimæssige overvejelser i sine politikker og eksterne foranstaltninger.
Vi er desuden nødt til at fremme langsigtede investeringer på Fællesskabets område.
Energieffektivitet og energibesparelser skal have høj prioritet, især via vedtagelse af en
handlingsplan for energieffektivitet og et incitamentsprogram, der favoriserer vedvarende
energi på europæisk plan.

EU skal også udvide forsknings- og udviklingsindsatsen mest muligt. Endelig skal vi være
helt specielt opmærksomme på EU's konkurrenceevne og på, om det er økonomisk
overkommeligt for det europæiske erhvervsliv og de private forbrugere at få adgang til
energi.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Ordføreren beskæftiger sig i sin betænkning med
en forbedring af Europas energiforsyning, hvilket ville være meget attråværdigt. Det ser
imidlertid ud til, at dette mål skal nås ved at forøge EU's indflydelse på energisektoren.
Energipolitik er noget meget specifikt fra land til land. Der er ringe enighed i Europa
vedrørende anvendelse af især kerneenergi og "vedvarende" former for energi.

Derfor, og fordi vi efter min mening fortsat selv skal bestemme, hvordan vi skaffer vores
energi, er det min klare holdning, at energipolitik er noget, som det skal være op til de
enkelte medlemsstater at træffe afgørelse om. Jeg har derfor stemt imod dette
ændringsforslag.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Kolarska-Bobińskas betænkning,
fordi jeg er klar over, at Europas vej mod den energimæssige fremtid i øjeblikket er belagt
med hindringer og vanskeligheder, som skal overvindes. De udfordringer, som Europa
med bestemthed og stor beslutsomhed skal imødegå, er mange. Det europæiske
energisystem har brug for væsentlige investeringer på et meget ømtåleligt tidspunkt, hvor
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vi stadig kæmper med den økonomiske krise, som har ramt en lang række sektorer. I
betragtning af EU's nuværende situation synes jeg, tiden er inde til at gennemføre en ny
energistrategi med henblik på at nå målene i pakken om klimaændringer (20-20-20). Bedre
anvendelse af EU's budgetmidler på EU's energi- og klimapolitikker ville være til stor nytte.
Udarbejdelse af instrumenter til tilvejebringelse af incitamenter for udviklingen og
moderniseringen af energinet ville også være en interessant strategi, som jeg ville støtte.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets beslutning
om en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (2010/2108(INI)), da jeg i lighed med
ordføreren mener, at Lissabontraktaten i kraft af, at den indeholder et specifikt kapitel om
energi, nu udgør et fast retsgrundlag for at udarbejde energitiltag med udgangspunkt i
bæredygtighed, forsyningssikkerhed, sammenkobling af net og solidaritet.

Det er med dette formål for øje af helt afgørende betydning at løse problemet med den
forsinkede eller ufuldstændige gennemførelse af energilovgivningen og de manglende
samlede energistrategier med et stærkt lederskab fra Kommissionens side sammen med
en overbevisende fremvisning af medlemsstaternes beslutsomhed og støtte. Dokumentet
"Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020" er i lyset heraf et første skridt i
retning af en omfattende EU-energipolitik i forbindelse med EU's 2020-strategi.

Jeg vil gerne fremhæve følgende punkter, som indgår i den foreslåede EU-strategi: sikring
af støtte til moderne integrerede net, sikring af energiforsyningssikkerheden, fremme af
energiforskning, -udvikling og -innovation samt fokus på forbrugerne og offentligheden
i EU's energipolitik.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) I Lissabontraktaten er der fastlagt en række klare mål
for energipolitikken, idet man skal sikre det fælles indre energimarkeds funktion,
forsyningssikkerheden og energieffektiviteten samt fremme sammenkoblingen af energinet
og udviklingen af vedvarende energikilder. EU skal derfor vedtage en ny strategi for
energisektoren, som gør det muligt at nå disse mål samt målene i 20-20-20-klimapakken.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Da det kom til stykket, undlod vores
gruppe at deltage i afstemningen om denne beslutning på grund af den alt for store vægt,
der blev lagt på afbrænding af kul. På trods af at to centrale ændringsforslag (vedrørende
punkt 32 og 52) ikke blev vedtaget, er det fortsat vanskeligt for vores gruppe at acceptere
indholdet.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) I fru Kolarska-Bobińskas betænkning
fokuserer hun på en række væsentlige problemer såsom en manglende harmoniseret
energipolitik, hvor der tages højde for de specifikke karakteristiske forhold i de enkelte
medlemsstater samt behovet for at importere energi fra tredjelande. Prognoserne viser, at
afhængigheden af råolie vil blive endnu større i fremtiden, og energistrategien skal derfor
have mange aspekter samt en international dimension, så den strækker sig ud over EU's
rammer. I betragtning af medlemsstaternes geografiske beliggenhed nær Rusland skal EU
stræbe efter at opnå et tættere samarbejde med vores naboer mod øst under de rette
betingelser. Vores indsats skal også have fokus på at nå målene i Lissabontraktaten og som
følge heraf at etablere et indre energimarked, samtidig med at energiforsyningssikkerheden
er garanteret. For at føre disse intentioner ud i livet er det nødvendigt at foretage
investeringer i netinfrastruktur, fordi det vil fremme integrationen af de regionale
energimarkeder, og også at modernisere de fælleseuropæiske energinet. Som
fru Kolarska-Bobińska ganske rigtigt foreslår, vil opførelse af nye terminaler, der kan bringe
gas til Europa fra hele verden, gøre det muligt at finde nye kilder for gasimport, især fra
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regioner, der i stort omfang råder over denne ressource, som f.eks. Centralasien.
Parlamentets formand, Jerzy Buzek, og den tidligere formand for Kommissionen, Jacques
Delors, har også foreslået, at der skal stilles finansiel bistand til rådighed for udvikling af
infrastruktur, fordi et moderniseret og udvidet energinet er et grundlæggende krav for
opbygningen af en ensartet energipolitik.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Det bliver stadig mere afgørende at fastholde en
strategisk tilgang til energi i EU, idet ressourcerne bliver handlet som "futures", og regimer
i andre dele af verden fortsætter med at omdirigere disse knappe ressourcer udelukkende
til deres egen fordel. Jeg er godt nok enig i, at energibesparelser kan være en effektiv løsning,
men det er kun en del af en mere omfattende strategi, som er nødvendig. Udviklingen af
energiteknologier som f.eks. fusionsenergi og blandinger af vedvarende energikilder er af
helt afgørende betydning. Men det kan kun opnås, hvis man sammen med andre vestlige
organisationer såsom NATO bakker op om energiforsyningssikkerhed som en politik.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) En energistrategi for Europa er af afgørende
betydning med henblik på at gennemføre nye politikker ifølge Lissabontraktaten. Der er
nu et sundt juridisk grundlag for at udarbejde energiinitiativer på grundlag af bæredygtighed,
energiforsyningssikkerhed og sammenkobling af net samt solidaritet. Målene i en
struktureret plan som forelagt Parlamentet bør også omfatte gennemførelsen af et indre
energimarked og give sikkerhed og effektivitet med hensyn til energiforsyning. Det er en
kendsgerning, at situationen i energisektoren i Europa er, at der nu og i fremtiden er mange
udfordringer at gå i gang med. EU er i stadig større grad afhængig af import af energi, og
energiproduktion internt i EU kræver øgede investeringer på et tidspunkt, hvor vi stadig
kæmper med konsekvenserne af en økonomisk krise. Jeg vil gerne lægge vægt på, hvor
vigtigt det er at gøre bedre brug af potentialet i form af vedvarende energikilder i EU,
samtidig med at man i den europæiske energipolitik skal have fokus på EU's forbrugere og
offentligheden. Jeg stemte af ovennævnte grunde for den pågældende betænkning.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) I betragtning af at man anslår, at 70 % af EU's
energi skal importeres i 2030 – og ofte fra ustabile regioner – skal forsyningssikkerheden
prioriteres højt i EU, og i denne beslutning fastlægges EU's strategi med hensyn til at imødegå
denne afhængighed. Energieffektivitet skal være en prioritet for EU, især da det er den mest
effektive måde, hvorpå man kan begrænse omkostningerne for forbrugerne i hele EU. I
beslutningen opfordres Kommissionen også til at sikre, at al nuværende lovgivning
håndhæves korrekt, herunder et indre energimarked, og Parlamentets opfordring til
indførelse af intelligente målere gentages også, hvilket alt i alt burde forbedre den service,
som forbrugerne får, og sætte dem i stand til bedre at kontrollere den mængde energi, de
bruger.

Forslag til beslutning (B7-0616/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg mener,
at EU skal yde et aktivt bidrag til at gøre konferencen om klimaændringer i Cancún
perspektivrig og gennemsigtig, navnlig hvad angår finansiering af tilpasning, skovbrug,
effektiv ressourceudnyttelse, teknologioverførsel, overvågning, rapportering og kontrol.

EU bør derfor ligeledes fremme stærke politiske aftaler med tredjelande ved at udarbejde
politikker om opbygning af effektive mekanismer for internationalt samarbejde om
klimaændringer både i og uden for De Forenede Nationers rammekonvention om
klimaændringer. Det er også værd at understrege det historiske ansvar, de udviklede lande
har for uoprettelige klimaændringer, og forpligtelsen til at bistå udviklingslandene og de
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mindst udviklede lande med at tilpasse sig til disse ændringer, herunder ved at yde finansiel
støtte til nationale handlingsplaner for tilpasning (NAPA'er), der er vigtige instrumenter
for tilpasning til klimaændringerne, og som fremmer ejerskab.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I ugen forud for topmødet om klimaændringer
i Cancún har Parlamentet vedtaget en beslutning om topmødets målsætninger. De
manglende resultater på topmødet i København, som vi havde så store forhåbninger til,
står stadig ganske tydeligt i folks erindring, og vi håber alle sammen, at den næste mulighed
for at fremme det internationale samarbejde om klimaændringer ikke bliver endnu en
forspildt chance. Jeg mener desværre ikke, at den beslutning, der blev vedtaget på
plenarmødet i torsdags, er særlig nyttig. Mine kolleger i Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) og jeg ville have foretrukket at fastholde målet om at reducere
drivhusgasserne med 20 % i 2020, hvilket ville have givet os et godt grundlag for
forhandlinger med USA og Kina. Men det lykkedes Gruppen De Grønne/Den Europæiske
Fri Alliance og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet at få vedtaget det urealistiske mål på 30 %. Jeg mener ikke, at denne
form for ensidig indfaldsvinkel varsler godt for de nært forestående forhandlinger i Cancún,
og det er efter min opfattelse en skam, at beslutningen, som jeg stemte imod, er blevet
vedtaget.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede den pågældende beslutning. Man
kunne ikke nå frem til konkrete aftaler på klimakonferencen i København. Ved de
efterfølgende forhandlinger i Tyskland og Kina opnåede man heller ikke de forventede
resultater, og der næres derfor store forhåbninger til konferencen i Cancún, hvor man er
nødt til at opnå enighed om nogle konkrete skridt – indgåelse af en omfattende international
aftale om perioden efter 2012 – der bør være på højde med den seneste videnskabelige
udvikling og i overensstemmelse med vores hensigter om at standse opvarmningen af
atmosfæren i 2020 og begrænse den globale opvarmning til 2 ºC inden 2050 i forhold til
1990-niveauet. Jeg er enig i den holdning, der fremgår af beslutningen, om, at EU bør spille
en fremtrædende rolle i klimaforhandlingerne og aktivt bidrage til en mere konstruktiv
klimakonference i Cancún. Kun EU har vedtaget bindende reduktionsmål vedrørende
klimaændringerne og har til hensigt at vedtage endnu mere ambitiøse mål. Det må derfor
være i EU's interesse, at andre lande giver sådanne tilsagn, fordi EU's økonomiske vækst
og konkurrenceevne afhænger deraf.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Nogle få dage inden åbningen af
konferencen om klimaændringer i Cancún opfordrer vi i den fælles beslutning, Parlamentet
har stemt om, "verdens stats- og regeringschefer til at udvise reelt politisk lederskab og
vilje under forhandlingerne". Vi har brug for konkrete og hurtige foranstaltninger.
Kendsgerningerne er nemlig barske, for som tingene ser ud nu, ser vores forpligtelser ikke
ud til at kunne begrænse skaderne som følge klimaændringerne. Vores regeringer skal kort
sagt gøre mere, og de skal gøre det hurtigere. EU skal være en drivkraft i forhandlingerne
ved at tale med én stemme, således at EU kan have gennemslagskraft i forhandlingerne
med Kina og USA. For så vidt angår målsætningerne, kræver vi større ambitioner. Vi skal
vedtage målet om en reduktion på 30 % i drivhusgasemissionerne i EU i 2020 i forhold til
1990-niveauet (punkt 16). Bekæmpelse af klimaændringerne har ganske vist været betragtet
som en af de store politiske udfordringer i en årrække, men vi har endnu ikke set de
forventede resultater. F.eks. hænger tingene ikke sammen, for så vidt angår
2020-målsætningerne vedrørende energieffektivitet og målet om 20 % vedvarende energi.
Cancún er en mulighed for at gøre tingene bedre. Lad os ikke forspilde chancen igen.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi EU
skal spille en fremtrædende rolle i forhandlingerne om klimaændringerne, da der er brug
for at få genoprettet tilliden i de internationale forhandlinger om klimaændringer efter det
skuffende resultat af klimakonferencen i København. Jeg støtter Parlamentets opfordring
til at træffe konkrete foranstaltninger for at standse skovrydningen og forslaget om at
etablere et effektivt globalt CO2-marked. Jeg vil gerne understrege, at vi skal forbedre den
naturlige optagelse af drivhusgasser, hvilket fremmer bevarelse af biodiversiteten. Der kan
forhåbentlig opnås enighed om konkrete skridt i Cancún, som bør være på højde med den
seneste videnskabelige udvikling med henblik på at sikre overlevelsen af alle nationer,
folkeslag og økosystemer.

Det er desuden særdeles vigtigt at træffe konkrete beslutninger i Cancún med hensyn til
finansiering og især graden af additionalitet i finansieringen af tilpasning, skovbrug,
ressourceeffektivitet, teknologioverførsel samt overvågning, rapportering og verifikation.
Det er også særdeles vigtigt at sikre fuld gennemsigtighed og stærkt politisk engagement
ved gennemførelsen af den hurtige opstartsfinansiering.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er helt afgørende for troværdigheden
i forbindelse med forhandlingsprocessen i FN-regi, at klimakonferencen i Cancún bliver
en succes. Det er derfor særdeles vigtigt, at der indgås konkrete aftaler og vedtages realistiske
målsætninger. Det er helt afgørende, at der indgås en aftale om aspekter såsom politikker
for skovbeskyttelse, teknologioverførsel til udviklingslandene og finansiering.

Hvis man ikke når frem til en global aftale, bør Europa alligevel fortsat være klar til at
overveje en yderlige forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen, men skal stille nogle
betingelser, især for så vidt angår protokollens miljømæssige integritet, omarbejdning af
mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) og indgåelse af forpligtelser fra de store
udlederes side i hele verden som f.eks. Kina og USA.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Den oprindelige udgave af beslutningen
om klimakonferencen i Cancún er blevet ændret temmelig meget, og indholdet er i den
grad udvandet som følge af, at ændringsforslagene fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) er blevet indarbejdet. Jeg stemte ikke desto mindre for beslutningen,
fordi jeg mener, at der er et presserende behov for en hurtig og samordnet indsats på
internationalt plan for at bekæmpe klimaændringerne, og at beslutningen som helhed
stadig indeholder en lang række positive punkter og udgør et væsentligt bidrag fra EU's
side til konferencen i Cancún. I betænkningen rettes der kritik mod de manglende
forberedelser inden konferencen, og man understreger behovet for at reducere emissionerne
med mindst 40 % og opfordrer EU og medlemsstaterne til at gennemføre princippet om
"klimaretfærdighed". Man understreger også det historiske ansvar, som de udviklede lande
har, og erindrer om deres finansielle forpligtelse og målet om offentlig udviklingsbistand
(ODA) med et referencegrundlag på 0,7 % af BNI. Bevarelse af biodiversiteten og
økosystemerne sættes i centrum, og adgangen til drikkevand og behovet for at bevare
skove og udvikle en skovrejsningspolitik er også nævnt i beslutningen. Endelig fremhæves
det med rette, at potentialet for energibesparelser ikke udnyttes, og det understreges, at
det er nødvendigt at øge energieffektiviteten i bygninger og ved transport.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Klimaændringerne er et problem med global relevans
og kræver derfor fælles handling. En ensidig forpligtelse er imidlertid en positiv
tilkendegivelse og er derfor ønskværdig, men det er ikke nok.
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Selv om oplysningerne bekræfter, at det ikke bliver EU, der bliver hårdest ramt af stigningen
i CO2, betydet det i sig selv ikke, at vi ikke skal føle noget ansvar, herunder for "fortidens
synder". Vi kan derfor ikke springe fra vores tilsagn om at yde et konkret bidrag til at
reducere emissionerne, selv om det er værd at understrege, at vores indsats hovedsagelig
er af diplomatisk karakter.

Vi er især nødt til at skabe konsensus om visse grundlæggende spørgsmål og derefter løse
dem sammen med de øvrige aktører. Det kan sådan set være meget fristende at køre på
frihjul, men det bør man på enhver måde undlade, for ellers vil de omkostninger, som
vores produktionssystem allerede begynder at betale – og beredvilligt betaler, hvis man
får resultater ud af det – være til ingen nytte.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Parlamentets beslutning af
25. november 2010 om FN's klimakonference i Cancún med henblik på at opfylde det
overordnede mål om at begrænse stigningen i den årlige gennemsnitlige
overfladetemperatur til 2 ºC ("2 ºC-målet"). Konsekvenserne af ikke at opfylde 2 °C-målet
kan være særdeles alvorlige. Op til 40 % af arterne vil være udrydningstruet, millioner af
mennesker vil blive fordrevet på grund af stigende vandstand i havene og hyppigere
ekstreme vejrforhold, høstudbyttet vil falde, fødevarepriserne vil stige, og den globale
økonomiske produktion vil blive reduceret med mindst 3 %. De videnskabelige argumenter
omkring klimaændringerne og følgevirkningerne deraf er i den grad åbenlyse. Det er derfor
altafgørende, at der skabes en lovgivningsramme, hvormed man kan føre kontrol med, at
disse foranstaltninger bliver gennemført efter hensigten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) EU og dets medlemsstater skal efter
min mening definere og gennemføre et princip om "klimaretfærdighed" og derfor indføre
en billighedsklausul i fremtidige internationale klimaforhandlinger. Jeg mener, at det ville
være den største uretfærdighed, hvis verden ikke var i stand til at begrænse
klimaændringerne, da det navnlig er fattige mennesker i fattige lande, der bliver ramt af.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for hovedparten af de foranstaltninger
og forslag, som fremgår af den foreliggende betænkning. Efter det skuffende resultat af
klimakonferencen i København er det nødvendigt at genetablere tilliden i de internationale
forhandlinger om klimaændringer. Det er endnu en gang op til EU at spille en fremtrædende
rolle i klimaforhandlingerne og yde et aktivt bidrag, således at mødet i Cancún resulterer
i nogle mere konstruktive, gennemsigtige og dristige forpligtelser.

Jeg mener også, at EU bør stræbe efter at intensivere sine klimadiplomatiske aktiviteter i
et forsøg på at opnå stærke politiske aftaler med tredjelande ved at udarbejde politikker
om opbygning af effektive redskaber og mekanismer for internationalt samarbejde om
miljøbeskyttelse og klimaændringer. I forbindelse med dette forsøg på at opnå et mere
dristigt og mere ambitiøst resultat mener jeg også, at EU i den endelige fase af
COP 16-forhandlingerne skal give sin chefforhandler en vis fleksibilitet til at reagere på
udviklingsforløbet under forhandlingerne.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) EU skal tale med én stemme og udvise
ambitioner og overbevisende adfærd på klimakonferencen i Cancún. Det uheldige udfald
i København må ikke gentage sig. Vi har brug for konkrete og hurtige foranstaltninger.
Kendsgerningerne er nemlig barske, for som tingene ser ud nu, ser vores forpligtelser ikke
ud til at kunne begrænse skaderne som følge klimaændringerne. EU skal spille en afgørende
rolle i forhandlingerne ved at tale med én stemme og gøre sin tilstedeværelse gældende i
forhandlingerne med Kina og USA. Det vigtigste mål, der skal opfyldes, er en reduktion i
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EU's drivhusgasemissioner på 30 % i 2020 i forhold til 1990-niveauet. Vi skal desuden
sikre, at industrilandene som f.eks. USA forpligter sig til at hjælpe udviklingslandene med
at bekæmpe og tilpasse sig til klimaændringerne ved at bekæmpe skovrydning,
ørkendannelse osv. Det er på tide, at vores regeringer gør status over de kommende
klimaudfordringer og når frem til en bred politisk enighed, der giver mulighed for at
gennemføre en sand global politik for bekæmpelse af klimaændringerne.

Christine De Veyrac (PPE),    skriftlig. – (FR) EU vedtog allerede under det franske
formandskab i 2008 det ambitiøse mål om at reducere CO2-emissionerne med 20 % i
2020. Det er i forvejen meget vanskeligt at opnå godkendelse af dette mål hos de andre
lande, der er med i de internationale forhandlinger om klimaændringer. Uden nogen
international aftale kan dette europæiske mål også vise sig at betyde et tab af international
konkurrenceevne for de europæiske virksomheder i visse sektorer af økonomien.

Det er derfor helt ude af proportioner at foreslå et nyt mål om at reducere CO2-emissionerne
i EU med 30 %, og jeg stemte derfor imod dette forslag til beslutning. Det standpunkt, der
er vedtaget af Parlamentet i dag, giver ikke EU nogen troværdig position, når der skal
forhandles med partnerne om at nå frem til en aftale på konferencen i Cancún i næste uge.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om klimakonferencen
i Cancún, da jeg mener, at Parlamentet skal sende et klart signal om, at verdens ledere skal
vise deres politiske lederskab under forhandlingerne for at sikre fremskridt, for så vidt
angår De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Kyotoprotokollen.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Uanset debatten om årsagerne til klimaændringerne
og om, hvorvidt det kan bekræftes, at mennesket er skyld i ændringerne og kan vende
udviklingen, står det nu klart, at denne problemstilling har meget alvorlige konsekvenser
på rigtig mange forskellige områder af det menneskelige liv, og at ændringerne truer med
at skabe ubalancer på globalt plan. Vi må derfor ikke undlade at følge udviklingen nøje og
med bekymring. Især har klimaændringerne medført en foruroligende stigning i
vandstanden i havene, tvungne folkevandringer og kampen om adgang til vandveje og
mere frugtbare landområder som i Sudan, hvor der er konflikter mellem nomadelevende
hyrder og fastboende landbrugere. EU skal tage aktivt del i denne globale indsats og gøre
sit yderste for at holde øje med dette problem og tilstræbe varige løsninger, der ideelt set
vil kunne forene den videnskabelige og teknologiske udvikling og den befolkningsmæssige
udvikling med miljømæssig kvalitet og respekt for naturen. Klimakonferencen i Cancún
er en fremragende mulighed for at forfølge dette mål med henblik på at fastsætte nogle
mere ambitiøse mål og nå frem til en mere solid og omfattende fælles forpligtelse til at
bekæmpe problemet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg går ind for en bindende aftale om et
internationalt sanktionssystem i forbindelse med klimatopmødet i Cancún. Det er oplagt,
at en sådan aftale kun giver mening, hvis den er bindende for de store globale udledere,
dvs. USA, Kina og Indien. EU har været i front med hensyn til at bekæmpe klimaændringerne
og skal tilskyndes til at bygge videre på dette lederskab – uden dog at glemme den enorme
indsats, som vores industrivirksomheder allerede har gjort for at reagere på de bindende
reduktioner af emissionerne i Europa. Det skal bemærkes, at EU står for ca. 15 % af de
globale emissioner, og det skønnes, at denne procentdel vil falde til 10 % i 2030, mens
USA, Kina og Indien står for halvdelen af de globale emissioner, og hvor dette tal fortsætter
med at stige.
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Jeg kan derfor ikke være enig i, at EU ensidigt skal begrænse sine CO2-emissioner med 30 %
i stedet for målet om 20 %, hvis dette ikke på passende vis bliver modsvaret af andre lande,
først og fremmest USA. Det betyder ikke, at EU's ambitioner skal nedtones. Jeg mener
derimod, at vi, også selv om de andre ikke gør fælles sag med os, fortsat bør fokusere vores
indsats på videnskabelig forskning, teknologisk innovation angående ikkekulstofholdige
energikilder, energieffektivitet og oprettelse af grønne arbejdspladser for at øge vores
konkurrenceevne.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I denne beslutning gentager man nogle af de
mangler, svagheder og fejl, som Parlamentet gav udtryk for i sin holdning i forbindelse
med klimakonferencen i København, idet man ikke anerkender de bagvedliggende årsager
til den opsigtsvækkende fiasko. Drøftelserne har stadig alt for stor fokus på
reduktionsmålene frem for på måder, hvorpå man kan opfylde dem, hvilket sår tvivl om
hele forhandlingen. Man insisterer på en markedsmæssig tilgang, selv om
markedsinstrumenterne allerede har vist, hvor ineffektive og forkvaklede de er. Der står
ikke noget om, hvad der er brug for i drøftelserne af de skævvridninger, der er opstået som
følge af de såkaldte fleksibilitetsmekanismer, og behovet for, at de bliver afskaffet eller
omarbejdet. Man har helt åbenlyst misforstået selve betydningen og den alvorlige
rækkevidde af princippet om et "fælles, men differentieret ansvar", når man slår verdens
historisk set største forurenere såsom USA, der er den største globale kilde til emission pr.
indbygger, og vægrer sig ved for alvor at forpligte sig til at reducere landets emissioner, i
hartkorn med nye vækstøkonomier som f.eks. Kina eller Indien med emissionsværdier,
der ligger hhv. 10 og 4 gange lavere end i USA.

Med hensyn til finansiering af tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger i
udviklingslandene tager man stadig ikke højde for de voldsomme begrænsninger, som
disse lande er underlagt, såsom den enorme, uretfærdige udlandsgæld, de mindst udviklede
lande har. Til trods for at der er nogle positive punkter, fortjener det generelle indhold i
beslutningen ikke vores opbakning.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Efter det dårlige resultat af konferencen i København
håber vi på, at vi endelig kan komme videre. Jeg er glad for beslutningen om
klimakonferencen i Cancún, især ændringsforslagene fra Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater), hvor der gives udtryk for et fornuftigt og pragmatisk
princip, nemlig at EU ikke ensidigt skal øge reduktionskvoten for sine emissioner, hvis de
øvrige store aktører i verden ikke indgår konkrete forpligtelser.

Man bør fra europæisk side bestemt fortsat stå i spidsen for kampen mod
drivhusgasemissioner, men dette kan ikke ske ud fra en miljøaktivistisk ideologi, hvor man
ikke kræver nogen fælles accept af ansvaret og ender med at straffe hundredtusinder af
EU's små og mellemstore virksomheder, specielt her i en krisetid.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt imod forslaget i dag til beslutning
om klimakonferencen i Cancún (COP 16), fordi jeg føler mig forpligtet til at beskytte
klimaet, og hermed mener jeg en realistisk beskyttelse af klimaet, hvor man kombinerer
bæredygtighed og økonomisk udvikling. Det er et stort skridt for mig at stemme imod en
betænkning, jeg i høj grad har været med til at udarbejde. Men forslaget til beslutning er
"grønne luftkasteller", hvor man stræber efter alt for store og urealistiske mål. Det er lykkedes
os at nedtone nogle af kravene som f.eks. at begrænse stigningen i gennemsnitstemperaturen
til 1,5 ºC. Hvis vi var gået videre med dette krav, var vi blevet nødt til at reducere vores
emissioner til nul i de næste 10 år og tilstræbe negative emissioner på kort eller lang sigt.
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Det lykkedes os ikke at sætte os igennem med hensyn til en ensidig stigning i EU's
reduktionsforpligtelser til trods for, at dette ikke er til gavn for forhandlingerne i øjeblikket,
og at der ikke foreligger nogen undersøgelser af, hvordan man skal opnå specifikke
reduktioner. Vi skal undgå at stille sådanne krav, idet vi risikerer at miste troværdighed hos
vores partnere i hele verden, især de partnere, der endnu tøver med hensyn til at gøre fælles
sag med os. Troværdighed er i øjeblikket vores hovedaktiv. Det er min klare holdning, at
Europa i bestræbelserne på at sikre dette bør tale med én stemme. Jeg støtter derfor Rådet
og Kommissionen.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Forhåbningerne brast, da det på topmødet
i København ikke lykkedes at fastsætte nogle ambitiøse mål om at bekæmpe den globale
opvarmning. EU må nu ikke vakle og skal forpligte sig til at opnå et overbevisende resultat
på topmødet i Cancún. Parlamentet har med henblik herpå vedtaget en beslutning, hvor
formålet er at øge EU's mål om en reduktion af drivhusgasemissionerne fra 20 % til 30 %
i 2020. Jeg stemte for denne beslutning, fordi jeg mener, at vi ingen tid har at spilde, og at
vi, hvis vi bliver ved med at tøve og vige udenom, forpasser vores chance. EU skal være
drivkraften i det internationale samfund, hvis vi skal opnå reelle resultater.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte imod den endelige vedtagelse af
denne beslutning.

Det er slående, hvor urealistiske de målsætninger er, der har været stemt om.

EU's ensidige vedtagelse af en målsætning om at reducere emissionerne med 30 % i 2020
ville få alvorlige negative konsekvenser i Frankrig med hensyn til konkurrenceevne og
beskæftigelse.

Der er alt for mange usikre faktorer i forbindelse med forhandlingerne til, at EU skal sætte
sig selv så restriktive mål. Sidste år begik Europa den fejl at tro, at man kunne gennemtrumfe
sit syn på tingene over for partnerne i København. Hvis EU begår denne fejl igen, vil det
slet ikke komme på tale, at EU skal sidde med ved forhandlingsbordet.

Vi kan først begynde at tale om 30 %, når der er indgået en international aftale om, hvor
stor denne procentsats skal være.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen om
klimakonferencen i Cancún, fordi EU nu mere end nogensinde før – i kølvandet på det
uheldige udfald af topmødet i København – er nødt til at stå sammen og presse på for nogle
skrappe mål. Navnlig fremgår det af teksten, at målet skal være at reducere
drivhusgasemissionerne i EU med 30 % i 2020 med henblik på at begrænse den globale
temperaturstigning til 2 ºC. Beslutningen er realistisk, og der tages højde for, at
medlemsstaterne har et "fælles, men differentieret ansvar", der afspejler deres udviklings-
og vækstniveau. Man foreslår også, at der oprettes en "grøn klimafond", som kan anvendes
til om nødvendigt at yde støtte, idet der gives forrang til sårbare lande.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    skriftlig. – (SL) Jeg har stemt imod beslutningsforslaget.
Min begrundelse er: Var det overhovedet muligt at tælle alle de stemmer i Parlamentet,
som krævede, at EU skal tale med én stemme i Cancún? Stemmeafgivningen i dag har vist,
at Parlamentet stadig ikke er i stand til at gøre dette. En af EU's vigtigste
forhandlingspositioner er, at vi ikke skal acceptere nogen som helst nye ensidige
forpligtelser. Parlamentet har afvist dette med et spinkelt flertal. Jeg stemte derfor imod
beslutningen. Forhåbentlig står kommissær Hedegaard fast på de standpunkter, vi tidligere
er blevet enige om.

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA102



Dan Jørgensen (S&D),    skriftlig. – (DA) De danske socialdemokrater har afholdt sig fra
at stemme om reduktionsforpligtelsen på 40 %. Socialdemokraterne støtter i princippet
40 %, men har i denne specifikke afstemning valgt at støtte 30 % som det praktisk opnåelige
resultat. Dette er også afspejlet i det endelige resultat.

Karin Kadenbach (S&D),    skriftlig. – (DE) I forbindelse med beslutningen om
klimakonferencen beklager jeg, at opfordringen til en global skat på finansielle transaktioner,
hvor indtægten bl.a. kunne blive brugt til at bekæmpe skovrydning og ørkendannelse, ikke
vandt opbakning blandt flertallet i Parlamentet. Det konservative flertal fulgte desværre
ikke henstillingerne fra socialdemokraterne om dette spørgsmål. Det glæder mig, at vi har
vedtaget målet om at begrænse den globale opvarmning til mindst 2 ºC, uden dog at
udelukke, at man under forhandlingerne forpligter sig til at begrænse temperaturstigningen
til 1,5 ºC for at kunne sikre, at alle lande, folkeslag og økosystemer kan overleve.

Alan Kelly (S&D),    skriftlig. – (EN) Klimaændringerne er en reel og presserende udfordring,
som landene i Europa står over for. Det er af helt afgørende betydning, at der på verdensplan
hurtigt træffes en beslutning, som kan være med til at modvirke de værste resultater af
klimaændringerne. Jeg vil derfor gerne se fremskridt på konferencen i Cancún.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning, der fastslår
Parlamentets holdning forud for klimakonferencen i Cancún. Det understreges, at der skal
indgås aftale om konkrete foranstaltninger i Cancún for at bane vej for indgåelse af en
omfattende international aftale om perioden efter 2012 i Sydafrika i 2011, som bør være
på højde med den seneste videnskabelige udvikling og i det mindste i overensstemmelse
med 2 ºC-målet, uden at det berører muligheden for at overgå til en grænse for
temperaturstigningen på 1,5 ºC med henblik på at sikre overlevelsen af alle nationer,
folkeslag og økosystemer. EU opfordres endnu en gang til at spille en fremtrædende rolle
i klimaforhandlingerne og aktivt bidrage til en mere konstruktiv og gennemsigtig
klimakonference i Cancún.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om
forberedelserne inden klimakonferencen i Cancún fra den 29. november til den
11. december, hovedsagelig fordi vi er nødt til at tage til Mexico med en klar, veldefineret
fælles holdning. Jeg glæder mig over EU's konstruktive holdning med hensyn til, at EU er
klar til at overveje endnu en forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen. EU bør dog ikke
rokke sig en tomme vedrørende de betingelser, der er fremsat om emissioner. Ingen af
aktørerne i det internationale samfund bør overhovedet få den tanke, at man kan lade
Europa sejle sin egen sø i håbet om, at EU så selv vil løse hele verdens problemer.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I denne beslutning godtager man
nogle af argumenterne, der blev fremført på topmødet i Cochabamba. Det glæder mig
meget, og jeg er forbavset over, at man slet ikke refererer til det topmøde i beslutningen.
Det foreslås at definere og anvende princippet om klimaretfærdighed, og man anerkender,
uden nogen henvisning, den klimagæld, landene mod nord har i forhold til landene mod
syd. De målsætninger, man foreslår i forbindelse med reduktion af drivhusgasemissioner
er i overensstemmelse med IPCC's målsætninger.

Energibesparelser, uanset hvilket ord der anvendes, er omsider kommet på dagsordenen.
Hvis den børs for forureningsrettigheder, man kalder et "CO2-marked", og etableringen af
et "globalt CO2-marked" ikke var en af grundpillerne i denne beslutning, kunne jeg godt
have stemt for beslutningen.
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Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Der næres endnu en gang store forhåbninger til
klimakonferencen i Cancún. De lande, der bærer det største ansvar, skal fortsætte med at
arbejde for reduktioner af drivhusgasemissionerne. Man er nødt til at finde en hurtig løsning
på dette problem, der volder bekymring i hele verden.

EU skal kunne indtage en lederrolle i forbindelse med bekæmpelse af klimaændringerne.
Alle lande – lige fra USA til de såkaldte nye vækstlande, deriblandt Kina, som forurener
meget – skal også acceptere deres ansvar i en kamp, der levner mindre og mindre plads til
nye muligheder. Det er den bæredygtige fremtid for menneskeheden, som står på spil. Hvis
der ikke gøres noget i tide, kan vi nå et punkt, hvor løbet er kørt.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) På den kommende klimakonference i Cancún skal
der på verdensplan indgås en aftale om bindende grænser for CO2-drivhusgasemissionerne,
fordi Kyotoprotokollen udløber i 2012. Mens EU arbejder på at reducere CO2-emissionerne
med 20 % inden udgangen af dette årti, sigter Parlamentet faktisk mod en reduktion på
30 %. Det er ikke hidtil lykkedes os at nå vores klimamål, og denne situation vil ikke blive
bedre ved at fastsætte en højere procentsats for reduktionen. Dette gør sig især gældende,
når emissionshandelen blot gjorde det muligt, at nogle af emissionerne blev flyttet et andet
sted hen.

Her i Europa er miljøbevidstheden stor, hvilket ikke er tilfældet i en række af de såkaldte
nye vækstøkonomier. Man behøver f.eks. bare at tænke på Kina eller Indien. Jeg er ganske
skeptisk i forbindelse med den ordning, man har anvendt indtil nu. Min skepsis skyldes
hovedsagelig, at der opføres flere kernekraftværker for at reducere CO2-emissionerne. Dette
vil ganske enkelt indebære, at man kommer fra asken og i ilden. Jeg kan simpelthen ikke
støtte et sådant forslag.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Klimaændringerne er et af de
største miljøproblemer i vores tid og er også skyld i en lang række naturkatastrofer. Vi
forpligtede os for noget tid siden til at reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren.
Det ser imidlertid ud til, at vi ikke kan opfylde de fastsatte mål. På den anden side kan vi
ingen mål nå, før verdens store forurenere gør fælles sag med EU. Det er derfor uansvarligt
at fastsætte endnu større mål, inden de mindre ambitiøse mål er blevet opfyldt. Endvidere
vil vi, hvis vi begynder at nå højere mål, trænge os selv op i en krog – og når man så skal
overholde strengere krav, vil EU's industri ikke kunne konkurrere på lige vilkår med
industrivirksomheder i lande, hvor der ikke er fastsat så strenge krav. Selv om det gør os
til bannerførere i kampen mod klimaændringer, når vi fastsætter ambitiøse mål, bidrager
det ingenlunde til EU's mål om at blive verdens mest konkurrencedygtige region. Jeg stemte
imod slutdokumentet, fordi vi, selv om jeg er ikke i tvivl om, at EU kan gå forrest med
hensyn til at afbøde klimaændringerne, og vi alle er vores forpligtelser over for naturen
bevidst, skal sætte nogle mål, der er så realistiske som muligt og arbejde os hen imod dem
på en konsekvent måde.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Den kendsgerning at den europæiske økonomi
måtte skære produktionen ned på grund af krisen, hvilket resulterede i en reduktion af
emissionerne, er ikke noget argument for den reduktion i CO2-emissionerne på 30 %, som
EU's klimakommissær, fru Hedegaard, opfordrer til, nu hvor reduktionen på 20 % er let at
opnå som følge af den økonomiske krise. Men beskyttelse af klimaet kan kun blive en
succes, hvis kampen føres på globalt plan. Det giver ikke megen mening at reducere
CO2-emissionerne i hele EU, samtidig med at man flytter industrier, som er skadelige for
klimaet, og det farlige affald fra industrilandene til udviklingslandene. På den anden side
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holder restriktive EU-foranstaltninger vores økonomi tilbage og hæmmer vores
virksomheder i den internationale konkurrence. Vi skal derfor sige ja til beskyttelse af
klimaet, men ikke på bekostning af vores virksomheder, og ikke hvis vi er de eneste, der
træffer disse foranstaltninger. Jeg stemte derfor imod dette forslag til beslutning.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om
klimakonferencen i Cancún, således at Europa kan give udtryk for sin støtte til klimaaftalerne
på en vigtig international konference. Parlamentet håber, at stats- og regeringscheferne vil
give spørgsmålet førsteprioritet og indgå en aftale om konkrete foranstaltninger, hvor EU
selv kan spille en fremtrædende rolle ved at fremhæve vores engagement i forhold til
Kyotoprotokollen. Den globale opvarmning er nu videnskabeligt bevist, og målet skal
således være at stabilisere de globale drivhusgasemissioner senest i 2015 for at kunne
reducere emissionerne med 50 % i 2050. Det vil holde temperaturstigningen på under
2 ºC og dermed redde lande, folkeslag og økosystemer.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Klimakonferencen i Cancún (COP 16)
er afgørende for alle europæere og for folk i hele verden. Vi har brug for en ansvarlig og
ambitiøs politik på dette niveau fra alle politiske aktørers side. EU spiller en central rolle
og skal gå i spidsen med hensyn til ambitionerne vedrørende klimaændringerne.

Jeg stemte i lyset heraf imod Parlamentets beslutning, da jeg mener, at de fastsatte mål ikke
er ambitiøse nok. Jeg kan faktisk ikke acceptere et mål på 1,5 °C i den kommende
omfattende internationale aftale i Sydafrika om perioden efter 2012 i betragtning af den
seneste videnskabelige udvikling. Hvad angår forpligtelserne om at reducere emissionerne,
skal stigningen også fortsat være på under 1,5 ºC, hvilket kræver, at de globale
drivhusgasemissioner topper senest i 2015 og reduceres med mindst 50 % i forhold til
1990 inden 2050 og derefter fortsætter med at falde.

Dette er ikke blot et spørgsmål om procentsatser, men er mål, som er blevet så
videnskabeligt undersøgt som muligt og er af helt afgørende betydning med henblik på at
skabe et klart vendepunkt på den vej, vi har fulgt, og som har ført til ødelæggelse af
betydelige dele af vores planets biologiske mangfoldighed.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne beslutning i fast overbevisning
om, at vi vil nå frem til et andet resultat i år i Cancún. Ved at tage ved lære af det positive
resultat i Nagoya i oktober og de negative erfaringer fra København i 2009 tror jeg, at EU
vil tale med én stemme. På grundlag af det udstukne mandat skal EU og medlemsstaterne
blive ved med at spille en konstruktiv rolle på globalt plan med henblik på at nå frem til
en juridisk bindende aftale efter Kyotoprotokollen. Ngo'er og civilsamfundet skal inddrages
fuldt ud i denne aftale, således at den gennemføres korrekt, og der opnås større
gennemsigtighed. Jeg glæder mig derfor over, at 5 000 repræsentanter for civilsamfundet
er registreret som deltagere i COP 16-møderne.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg mener, at EU
skal vise sit store engagement og sin beslutsomhed i forbindelse med den globale indsats
for at finde løsninger, som kan modvirke klimaændringerne og virkningerne deraf.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Lad os sige det ligeud, at klimakonferencen i
Cancún ikke bliver nogen succes. Der er god grund til denne pessimisme i betragtning af
den reelle mangel på vilje i de sidste par måneder fra de vigtigste hovedaktørers side, dvs.
først og fremmest USA og Kina, uden hvem en kvantificeret og bindende aftale ikke er
inden for rækkevidde. Men det er trods alt ikke nødvendigvis sikkert, at mødet i Cancún
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bliver en nøjagtig kopi af mødet i København og giver anledning til lige så stor skuffelse
hos borgerne. I den beslutning, der blev vedtaget i middags, mindede Parlamentet os om,
at vi bør sigte mod målet om en begrænsning af temperaturstigningen på 1,5 ºC for at
sikre, at alle nationer, alle folkeslag og alle økosystemer overlever. Det er et spørgsmål om
ansvar over for de kommende generationer. I beslutningen understreges det, at EU for at
være troværdig ikke alene skal opfylde sine forpligtelser til at stille 30 mia. USD i bistand
til rådighed for de fattigste lande i perioden 2010-2012, men også udvise fantasi med
henblik på at redde jordkloden. EU skal også tilvejebringe nye finansieringskilder, dvs. en
skat på finansielle transaktioner, internationale skatter på erhvervslivet, nationale skatter
på emissioner og afgifter på flybilletter, hvilket er forslag, som jeg og 292 andre
parlamentsmedlemmer støttede.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) ENVI-beslutningen blev vedtaget
med et temmelig snævert flertal (endelig afstemning: 292/274/38) med følgende
ændringer/bemærkninger: Referencen til " uden at det berører muligheden for at overgå
til en grænse for temperaturstigningen på 1,5 ºC" blev slettet med et snævert flertal
(AN-afstemning om ændringsforslag 14 og ændringsforslag 18: 307/304/xx), den
udtrykkelige omtale af, at LULUCF- og AAU-smuthullerne kunne annullere alle bilag I-mål,
blev slettet (ændringsforslag 16: 316/301/xx), men andre punkter, hvor der kræves robuste
regler, som er udarbejdet for at give emissionsreduktioner, jf. bilag I, forblev uændret. Uden
nogen elektronisk kontrol hed det sig, at et punkt, hvor man gentog FNFCCC
4AR-videnskaben og 40 %, var blevet forkastet (selv om formuleringen om de 40 %, som
videnskaben krævede for at nå +2 ºC, var blevet bevaret i en særskilt afstemning om samme
punkt). Punktet, hvor man gentager "behovet for, at der vedtages et internt reduktionsmål
for drivhusgasser for Den Europæiske Union på 30 % i forhold til 1990-niveauet inden
2020 af hensyn til den fremtidige økonomiske vækst i Den Europæiske Union" blev bevaret
(PPE-ændringsforslag 20 forkastet ved AN-afstemning: 298/316/xx). Det er alt i alt fortsat
en god beslutning, som indeholder mange gode signaler vedrørende Kyotoprotokollen,
grænser for modregninger og kritik af LULUCF- og AAU-smuthuller samt et stærkt
sprogbrug vedrørende industrilandenes historiske ansvar og behovet for at finansiere
udviklingslandenes klimaindsats.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Efterhånden som vi nærmer os åbningsdagen for
konferencen, står det klart, at der er en reel chance for, at EU kan yde et positivt bidrag i
Cancún. Efter at have lyttet til formanden for udvalget, Jo Leinen, er det min klare holdning,
at man, når alt kommer til alt, kun kan nå frem til en multilateral aftale, hvis man kan slippe
af med BRIK-landenes skepsis. Ligeledes skal man på konferencen sørge for at komme
videre med mange landes forpligtelse til at bidrage til at hjælpe udviklingslandene.

Alf Svensson (PPE),    skriftlig. – (SV) Jeg stemte under afstemningen i Parlamentet i går
for beslutningen om klimakonferencen i Cancún (COP 16). Grunden hertil er, at
beslutningen vedrører et særdeles vigtigt spørgsmål, nemlig den kendsgerning, at EU skal
udvise kløgtigt politisk lederskab i klimaforhandlingerne. Udviklingslandene er særlig
hårdt ramt, og verdens ledere skal derfor gøre deres yderste for at sikre, at
klimaforhandlingerne ikke skaber usikkerhed om årtusindudviklingsmålene. Jeg vil dog
gerne især understrege, at jeg stemte imod formuleringen i beslutningen om kraftigt at
opfordre EU til under forhandlingerne at foreslå en skat på 0,01 % på finansielle
transaktioner. Denne type skat er ikke den rette vej at gå, og det vil ikke gøre det nemmere
for udviklingslandene at bekæmpe og tilpasse sig til klimaændringerne.
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Forslag til beslutning (B7-0675/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Der har på det seneste igen været nogle alvorlige
hændelser i Vestsahara. Dette område, der var under spansk administration indtil 1976,
er stadig udsat for betydelige spændinger mellem de marokkanske myndigheder og
selvstændighedsbevægelsen. Vestsahara, der ligger mellem Atlanterhavet, Mauretanien og
det sydlige Marokko, har været delt mellem de to sidstnævnte lande siden Spaniens
tilbagetrækning. Beslutningen, der er fremsat af nogle af mine kolleger, vedrørende de
tragiske hændelser den 24. oktober 2010 blev udarbejdet som en hastesag, selv om det i
disse tilfælde er nødvendigt med en vis grad af eftertænksomhed. Jeg har derfor valgt at
undlade at deltage i afstemningen og vil nøje følge med i den igangværende undersøgelse.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne beslutning. Efter mere end
30 år er afkoloniseringsprocessen af Vestsahara stadig uafsluttet.
Menneskerettighedssituationen, voldshandlingerne i de civile lejre og den løbende konflikt
og konsekvenserne af denne konflikt for hele regionen giver anledning til bekymring. Jeg
deler den bekymring, der kommer til udtryk i beslutningen, over de angreb på presse- og
informationsfriheden, som mange europæiske journalister også er udsat for. Der skal derfor
være en uvildig international undersøgelse i FN-regi for at få klarlagt dødsfaldene og
forsvindingerne blandt civilbefolkningen. Det er også vigtigt at indføre en
menneskerettighedsovervågningsmekanisme, frigive menneskerettighedsaktivister og give
pressen, uafhængige observatører og humanitære organisationer fri adgang til Vestsahara.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter FN's undersøgelse af
spørgsmålet om Vestsahara, og holdningen om, at Marokko skal give journalister,
uafhængige observatører og humanitære organisationer fri adgang til dette specifikke
område. Jeg er klar over, at Marokko er en strategisk partner og allieret med EU i
bekæmpelsen af radikal islamisk fundamentalisme.

Jeg kan imidlertid ikke acceptere de marokkanske myndigheders holdning til de alvorlige,
voldelige hændelser, der fandt sted i Gdaim Izyk-lejren i Vestsahara den 8. november, som
medførte, at et på nuværende tidspunkt ukendt antal mennesker døde. Jeg er glad for at
være medlem af en institution som Europa-Parlamentet, der har beskyttelse og fremme af
menneskerettigheder som et af sit grundlæggende principper. Jeg anerkender i lyset heraf
behovet for at opfordre FN-organer til at foreslå indførelsen af en
menneskerettighedsovervågningsmekanisme i Vestsahara. Jeg vil gerne rose FN's
generalsekretær og hans personlige udsending for deres indsats for at finde en retfærdig,
varig og gensidigt acceptabel politisk løsning, der vil give Vestsaharas befolkning mulighed
for selvbestemmelse.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Situationen i Vestsahara har trukket i langdrag i mere
end 30 år uden nogen oplagt løsning i sigte. Sammen med den israelsk-palæstinensiske
konflikt og konflikten i Cypern er det en af de situationer, der har vist sig at være vanskelig
at løse, og som varer i lang tid. Til trods for en række individuelle initiativer med hensyn
til at få indledt en dialog – og disse initiativer skal hilses velkommen – virker det i dag
åbenlyst, at de modstridende parter endnu ikke har formået at træffe konkrete
foranstaltninger i retning af en forhandlet løsning på konflikten. De seneste nyheder om
hændelser, der har fundet sted i Gdaim Izyk-lejren, giver anledning til store bekymringer
vedrørende de marokkanske myndigheders overholdelse af menneskerettighederne blandt
Vestsaharas befolkning og tyder på en foruroligende eskalering af konflikten. Jeg håber,
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der kommer en definitiv løsning på dette problem, og at man kan finde en politisk og
administrativ løsning på konflikten med henblik på at forlige parternes interesser.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Det glæder os, at Parlamentet på det kraftigste
har fordømt de voldelige hændelser, der fandt sted i Gdaim Izyk-lejren i Vestsahara den
8. november, og som medførte, at et ukendt antal mennesker døde.

Vi håber, at Kommissionen og Rådet vil stille krav om de tiltag, der her foreslås, idet der
lægges vægt på behovet for, at FN-organer skal foreslå, at der indføres en
menneskerettighedsovervågningsmekanisme i Vestsahara, og kræve overholdelse af de
resolutioner, der allerede er blevet vedtaget, bl.a. vedrørende selvbestemmelse for
Vestsaharas befolkning.

Der står i det fælles beslutningsforslag, at "FN ville være det mest hensigtsmæssige organ
til at gennemføre en uafhængig international undersøgelse for at klarlægge begivenhederne,
dødsfaldene og forsvindingerne".

De overgreb på presse- og informationsfriheden, som mange europæiske journalister har
været udsat for, er også beklagelige, og Kongeriget Marokko skal kraftigt opfordres til at
give pressen, uafhængige observatører og humanitære organisationer fri adgang til og fri
bevægelighed i Vestsahara.

Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, hvor vigtigt det er at øge finansieringen og tilførslen
af den humanitære bistand, som de skønsmæssigt mellem 90 000 og 165 000 vestsahariske
flygtninge, der lever i Tindouf-regionen, har brug for med henblik på at dække deres
grundlæggende behov for mad, vand, bolig og lægehjælp samt forbedre deres levevilkår.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Befolkningers selvbestemmelse har altid haft
høj prioritet for Lega Nord. Vi stemmer i dag om et forslag til beslutning, der har til formål
at sikre respekt for menneskerettighederne samt acceptable samfundsøkonomiske forhold
for Vestsaharas befolkning. Vi fordømmer den voldelige og ubegrundede reaktion, som
den marokkanske regering udviste, idet den på blodig vis nedkæmpede en fredelig og
demokratisk protestdemonstration. Vi opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at
sætte forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Marokko i bero. Under disse
forudsætninger støtter jeg beslutningen fuldt ud.

Richard Howitt (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg havde på vegne af S&D-Gruppen den
fornøjelse at være medforslagsstiller til Parlamentets beslutning om Vestsahara. Jeg er rystet
over, at protesterne i Vestsahara er blevet mødt med en voldelig nedkæmpelse fra
myndigheders side, og jeg deler den frygt, der kommer til udtryk i denne beslutning, med
hensyn til de vestsahariske menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed. Situationen i
Vestsahara er fortsat et af de sidste levn fra afkoloniseringstiden, og efter 30 år er man nødt
til at finde en løsning. Jeg glæder mig over opfordringen i denne beslutning til en retfærdig,
varig og gensidigt acceptabel politisk løsning i fuld overensstemmelse med FN's
Sikkerhedsråds resolutioner herom, og jeg vil gerne endnu en gang gentage FN's
indtrængende opfordring til, at der bliver afholdt en folkeafstemning i regionen.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning om den ulykkelige
situation i Vestsahara. Jeg er chokeret over voldsepisoderne i Gdaim Izyk-lejren og i byen
Laâyoune samt over anvendelsen af magt selvsamme dag, som tredje runde af de uformelle
samtaler om Vestsaharas status blev indledt i New York. Jeg beklager tabet af menneskeliv
og udtrykker min solidaritet med familierne til de døde, sårede og forsvundne og opfordrer
kraftigt til, at man i FN-regi nedsætter et uafhængigt og gennemsigtigt undersøgelsesudvalg,
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der skal have til opgave at fastslå, hvilket ansvar de forskellige parter har for ovennævnte
hændelser, og hvilke ofre der har været. Jeg er også forbavset over, at europæiske
parlamentsmedlemmer og journalister er blevet nægtet adgang til Vestsahara, og opfordrer
de marokkanske myndigheder til at give pressen og ngo'er adgang til regionen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Situationen i Vestsahara er meget foruroligende, og
Parlamentet skal sende et klart signal om, at det fordømmer det, der sker i landet.
Voldshandlingerne skal ophøre for begge parters vedkommende for at bane vej for en
gennemsigtig dialog præget af god tro, så man kan få standset en konflikt, som allerede
har været skyld i alt for mange dødsfald og stadig resulterer i et stort antal fordrevne
mennesker og flygtninge. EU skal fortsat gøre en indsats for at yde humanitær bistand til
disse flygtninge, så de grundlæggende forhold bliver således, at de kan overleve.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for denne beslutning, fordi den
sender et kraftigt, klart signal, hvormed man forstærker den vestsahariske befolknings ret
til selvbestemmelse og fordømmer den marokkanske regerings grusomheder. Det er
positivt, fordi man dermed fordømmer Marokkos vold i forbindelse med protestlejren
Sahrawi Dignity Camp, teenageren Nayem El-Garhis død og den informationsblokade,
som besættelsesmagten udsætter Vestsahara for, og som hindrer journalister, ngo'er og
valgte embedsmænd i at få adgang til området. Selv om min gruppe havde anmodet om,
at EU's associeringsaftale med Marokko skulle stilles i bero på grund af overtrædelse af
artikel 2, har jeg støttet denne beslutning, fordi man stiller krav om en international
FN-undersøgelse, man anmoder Marokko om at "følge folkeretten, hvad angår udnyttelsen
af de naturlige ressourcer i Vestsahara", og "insisterer på nødvendigheden af at opfordre
FN-organer til at foreslå indførelsen af en menneskerettighedsovervågningsmekanisme i
Vestsahara". Selv om jeg gerne havde set en mere håndfast og klar fordømmelse, stemte
jeg af disse grunde for beslutningen.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Grunden til, at jeg stemte for denne beslutning
om den nuværende situation i Vestsahara, er det engagement, der altid er blevet udvist,
med særlig vægt på den måde, hvorpå konflikten mellem Marokko og Polisario over
Vestsahara har udviklet sig, først og fremmest på grund af problemets indlysende
konsekvenser for stabiliteten i regionen.

Marokko er jo adskillige gange blevet opfordret til at opretholde en åben, fleksibel dialog
uden nogen forhåndsbetingelser med henblik på at opnå små, men væsentlige fremskridt
i fredsforhandlingerne i FN-regi. Personlig har jeg altid støttet de bestræbelser, som FN og
dets udsending, hr. Ross, udfolder med det formål at føre bilaterale politiske, forhandlede
og vedvarende samtaler mellem de to parter.

Der er i mange EU-lande, herunder Italien, udbredt følsomhed og bevidsthed vedrørende
de forhold, som den vestsahariske befolkning lever under – og med særlig forståelse for
Marokkos holdninger og synspunkter. EU, især landene langs Middelhavet, har altid gået
forrest med hensyn til at yde den vestsahariske befolkning humanitær bistand, fordi
princippet om solidaritet over for mennesker, der lever under så problematiske vilkår, er
grundlæggende.

Jeg stemte, som jeg gjorde, med henblik på at opnå en gradvis forbedring af den nuværende
situation via en gensidig forpligtelse til samarbejde og dialog.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg støttede denne beslutning, da jeg
mener, at kampen for menneskerettigheder er af afgørende betydning. Der har været
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forlydender fra Vestsahara om tilfælde af politivold mod de borgere, der havde oprettet en
ikkevoldelig lejr uden for byen Laâyoune i protest mod den sociale, politiske og økonomiske
situation og mod befolkningens levevilkår. Politistyrkerne anvendte tåregas og knipler
mod demonstranterne for at få lejren ryddet.

Dette er mere end en politisk problemstilling med en nabostat. Vi er vidne til en overtrædelse
af menneskerettighederne, som vi alle uden undtagelse må fordømme, og jeg stemmer
derfor for denne beslutning og melder mig i koret blandt dem af mine kolleger, der
indtrængende opfordrer alle parter til at forblive rolige og afholde sig fra enhver form for
voldshandling.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Efter de mange forsøg fra det
marokkanske styres side på at forhindre Parlamentet i at udtrykke sin holdning til
menneskerettighedssituationen i Vestsahara kan vi med tilfredshed notere, at de
marokkanske lobbyister ved denne lejlighed har lidt nederlag. Jeg anser Marokkos konstante
indblanding for at være uacceptabel. På tilsvarende måde er teksten i beslutningen blot et
kompromis mellem holdninger, som bygger på vidt forskellige analyser. Jeg vil derfor
gerne give udtryk for vores gruppes sympati for den vestsahariske befolkning og navnlig
vores fordømmelse af den provokerende og uansvarlige måde, hvorpå Gdaim Izyk-lejren
blev ryddet. Vi kan ikke se på dem, der tyr til angreb, tortur og massakre, med samme øjne
som på dem, der forsøger at forsvare sig. Der skal iværksættes en uafhængig undersøgelse,
og de medie- og informationsansvarlige personer skal have frie adgangsforhold og
bevægelsesfrihed. EU og navnlig Spanien og Frankrig skal påtage sig deres historiske ansvar
og stille krav om, at Marokko ændrer sin undertrykkende og uforsonlige holdning, selv
ved at fastfryse en lang række handelsaftaler og særlige forhold, som findes mellem EU og
Kongeriget Marokko, og ved at gøre alt muligt for at sikre, at den folkeafstemning om
selvbestemmelse, der er nævnt i en lang række FN-resolutioner, bliver afholdt.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    skriftlig. – (FR) De voldelige hændelser, der
udspillede sig i Vestsahara, da Gdaim Izyk-lejren blev ryddet, og i byen Laâyoune, er meget
alvorlige og skal fordømmes uden at lægge fingrene imellem. Parlamentet giver helt med
rette udtryk for sine bekymringer om, hvordan situationen i regionen er blevet forværret.
Som FN har påpeget, skal de involverede parter i konflikten indvillige i at tilstræbe en
realistisk politisk løsning, der er retfærdig, varig, acceptabel for begge parter og i
overensstemmelse med de pågældende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Det er imidlertid
uheldigt, at tekstforslaget blev udarbejdet, inden Parlamentet havde adgang til alle fakta
og detaljerede oplysninger om de omstændigheder, der afstedkom denne tragedie, deriblandt
det nøjagtige antal ofre. Journalister, uafhængige undersøgelseshold, observatører og
politiske beslutningstagere skal have tid samt adgang til byen Laâyoune og flygtningelejrene
for at kaste lys over begivenhederne. Den vestsahariske befolknings lidelse skal ingenlunde
udnyttes til at opildne til yderligere voldshandlinger.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for det fælles
beslutningsforslag om Vestsahara (B7-0675/2010). Jeg beklager dog dybt, at man i
beslutningen ikke nævner og kritiserer den ulovlige fiskeriaftale mellem EU og Marokko,
der giver europæiske fiskerflåder mulighed for at drive fiskeri i farvande, som ligger inden
for det besatte Vestsaharas område.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jeg har stemt for beslutningen om situationen i
Vestsahara. Dette fælles beslutningsforslag sender et kraftigt signal fra Parlamentet med
fordømmelse af den seneste genopblussen af vold i Vestsahara. De vestsahariske protestlejre
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blev den 8. november ryddet med vold, og der var som følge heraf mange dødsfald på
begge sider, og mange af indbyggerne kom til skade. Lejrene var et tegn på den vestsahariske
befolknings fredelige protest mod den undertrykkelse, sociale udstødelse og udplyndring
af deres naturressourcer (herunder fisk), de har været ude for, og de ringe vilkår, hvorunder
de har levet under den marokkanske besættelse. I beslutningen opfordres der til, at volden
indstilles straks, og at der gennemføres en uafhængig undersøgelse af begivenhederne i
Gdaim Izyk og Laâyoune. Der opfordres til, at de marokkanske myndigheder giver
journalister, humanitære organisationer, parlamentsmedlemmer og uafhængige
observatører fri adgang til Vestsahara.

De marokkanske myndigheders øgede undertrykkelse af menneskerettighedsaktivister og
vestsahariske aktivister (vilkårlige anholdelser, anklager og varetægtsfængsling) er meget
foruroligende. Disse hændelser vil være en belastning for de uformelle samtaler mellem
Marokko og Polisario, som efter planen skal genoptages i starten af november i FN-regi.
Det er imidlertid nødvendigt med en retfærdig og varig politisk løsning for at forbedre
situationen for Vestsaharas befolkning.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for det fælles
beslutningsforslag om Vestsahara, B7-0675/2010. Jeg synes dog, det er yderst beklageligt,
at man i beslutningen ikke nævner og kritiserer den ulovlige fiskeriaftale mellem EU og
Marokko, der giver europæiske fiskerflåder mulighed for at drive fiskeri i farvande, som
ligger inden for det besatte Vestsaharas område.

Dominique Vlasto (PPE),    skriftlig. – (FR) Ligesom mine kolleger må jeg fordømme de
seneste hændelser i Vestsahara, og jeg vil også gerne give min opbakning til og udtrykke
min medfølelse med alle familierne til ofrene. Når det så er sagt, har jeg valgt ikke at stemme
for beslutningen, da den indeholder en række faktuelle fejl, og man udelader meget
væsentlige oplysninger og ikke giver et objektivt billede af den vold, der fandt sted den
8. november 2010. Beslutningens ordlyd burde have været præget af diplomati kombineret
med praktiske og uomtvistelige fakta. I stedet indeholder denne ubalancerede tekst en
forhastet og ikke velunderrettet vurdering af situationen – og man afviser uden videre og
uden nogen begrundelse den uafhængige undersøgelse, der gennemføres af de marokkanske
myndigheder. Jeg er skuffet over denne forudindtagede udtalelse, der blev udarbejdet i al
hast. Den vil besværliggøre de uformelle forhandlinger i FN mellem Kongeriget Marokko
og Polisario og har skabt spændinger på stedet. Vi har tabt det, der burde være vores
indsatsområder, af syne, dvs. forsøget på at opnå en velafvejet og gensidigt acceptabel aftale
mellem de to parter, der vil gøre det muligt for civilbefolkningen at se stabiliteten og
sikkerheden genoprettet. Vi må for enhver pris undgå at skabe en ny front i den meget
omstridte Sahel-region og forsøge at bevare vores strategiske partnerskab med Marokko.

Forslag til beslutning (B7-0650/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Ukraine er siden Sovjetunionens opløsning blevet
af væsentlig geopolitisk betydning for Europa. Selv efter at landet har fået sin selvstændighed
tilbage, betragter Rusland det stadig som en del af det "nære udland". Med et ønske om
fuldt ud at drage nytte af selvbestemmelsen og med fokus på de stærke historiske bånd til
EU har Ukraine i et stykke tid givet udtryk for landets intention om at komme med i EU.
Ukraine skal som et land med meget store naturressourcer, og som ligger meget centralt i
en strategisk vigtig region, ses som et potentielt omdrejningspunkt for EU. Jeg stemte for
Parlamentets beslutning, hvor man ser positivt på, at Ukraine er orienteret mod Europa.
Man henviser i beslutningen til de fremskridt, der stadig er brug for i dette skrøbelige
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demokrati. Man fremhæver også den indsats og de betydelige fremskridt, der er gjort i den
seneste tid. Tonen i beslutningen er afdæmpet, men bekræfter, at Ukraine har en fremtid
i EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne beslutning. Der er bekymring
for, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og
mediefrihed er kommet under pres i Ukraine i de seneste måneder. Myndighederne skal
undersøge forlydender om overtrædelser af rettigheder og frihedsrettigheder og iværksætte
foranstaltninger for at råde bod på disse krænkelser. Det er desuden vigtigt, at
myndighederne afstår fra ethvert forsøg på direkte eller indirekte at kontrollere indholdet
i de nationale mediereportager. Valgregler er fortsat et aktuelt diskussionsemne. Det er
derfor nødvendigt at træffe aktive foranstaltninger for at forbedre valgsystemet og
lovgivningen på dette område forud for det kommende parlamentsvalg. Der er endvidere
behov for at styrke institutionernes troværdighed, stabilitet og uafhængighed og sikre, at
regeringsførelsen i landet er baseret på demokrati- og retsstatsprincippet. De ukrainske
myndigheder skal også gøre en større indsats for at bekæmpe korruptionen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i Parlamentets beslutning om, at
Ukraine skal gøre en yderligere indsats for at opnå politisk stabilitet både internt i landet
og uden for dets landegrænser. Ukraine er en vigtig partner for EU i forbindelse med
gennemførelse af den europæiske naboskabspolitik med Østeuropa. Det er derfor af
afgørende betydning fortsat at tilstræbe et tæt samarbejde, især hvad angår visumkrav.
Parlamentet opfordrer Kommissionen og Rådet til at udarbejde en handlingsplan om
indførelse af en visumfri ordning for rejsende fra Ukraine. For at sikre langsigtet politisk
stabilitet både internt i landet og med nabolandene er det vigtigt at gennemføre
forfatningsreformer, der gør det nemmere at skabe en hensigtsmæssig balance mellem den
udøvende magt og den dømmende magt. Det er også nødvendigt med yderligere reformer
for at styrke mediefriheden og -pluralismen. Statsinstitutionerne opfordres kraftigt til at
iværksætte foranstaltninger for at sikre pressefriheden. EU er fuldt engageret i at hjælpe
Ukraine med at gennemføre reformerne. EU tilstræber derfor fortsat et tæt samarbejde
med Ukraine med det formål at styrke demokratiet og fremskynde landets integration i
EU.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er kritisk over for de lokalvalg, der
blev afholdt i Ukraine den 31. oktober, og ser gerne, at pressefriheden bliver overholdt.
Jeg beklager den ændring af valgreglerne, der blev foretaget på falderebet lige inden den
31. oktober, samt at oppositionspartierne ikke fik mulighed for at opstille kandidater i
valgkredsene. Jeg er enig med Parlamentet i, at det er uacceptabelt, når de demokratiske
standarder bliver begrænset, og at ytringsfriheden skal holdes i hævd. Jeg vil gerne tilslutte
mig Parlamentets fordømmelse af regeringen i Kiev, fordi den har svigtet på dette ømtålelige
punkt.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) På de slaviske sprog betyder "Ukraine" "grænseland".
For russerne var det altid en fjerntliggende provins, og nu er Ukraine som følge af den
næstsidste udvidelse også grænseland til EU.

For en gangs skyld ønsker vi dog ikke, at et navn på et sted skal afgøre befolkningens
skæbne. Med den varsomhed, som respekt for en befolknings demokratiske vilje kræver,
lever EU op til sin rolle som global aktør ved at tilbyde sig som garant for frihed, demokrati
og pluralisme i en situation, hvor respekt for sådanne værdier kan sætte landet i stand til
at opnå den stabilitet, man har så hårdt brug for.
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Udvidelsesprocessen indebærer ikke alene vurderinger af strategisk og handelsmæssig
karakter – om end disse aspekter også skal betragtes som relevante – men først og fremmest
en konstant, fredelig indsats for at udvide det kulturelle område med henvisning til de
universelle værdier, som EU repræsenterer.

I de seneste seks år – dvs. lige siden den orange revolution, som man kan fejre årsdagen
for om et par uger – har landet gennemgået en periode med demokratisk stabilisering. Vi
håber, at vores nærværelse som fysisk nabo vil bidrage til, at der bliver dannet en ægte
demokratisk samvittighed, og at demokratiets spilleregler bliver overholdt.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for dette forslag til beslutning.
Relationerne mellem EU og Ukraine, der er en af EU's vigtigste partnere blandt naboerne
mod øst, er i den grad vigtige for stabiliteten, sikkerheden og velstanden i hele Europa. EU
og Ukraine har optrappet forhandlingerne og ser på, hvordan man kan indgå nye
samarbejdspartnerskaber, idet man er klar over, at man er fælles om ansvaret for at fremme
stabiliteten. Og der er ikke blot tale om økonomisk samarbejde, idet aftalerne også dækker
områder som retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne, hvor der stadig
skal gøres meget i Ukraine, sådan som det nylige tilbageslag i forbindelse med valgprocessen
har vist.

Jeg vil også gerne fremhæve, hvor enorm stor betydning Ukraines europæiske
integrationsproces har med hensyn til at gennemføre de nødvendige økonomiske, sociale
og politiske reformer. Jeg mener på den baggrund, at det er særdeles relevant at indgå
associeringsaftalen med henblik på effektiv gennemførelse af
EU-Ukraine-associeringsagendaen.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Til trods for præsident Yanukovychs indledende tiltag
og de efterfølgende udsagn fra de ukrainske myndigheder om Ukraines vilje til at komme
med i EU, indføre europæiske modeller for god regeringsførelse og respektere
menneskerettighederne og befolkningens borgerlige rettigheder er der uundgåeligt brug
for at mane til en vis forsigtighed. Der er faktisk stadig flere forlydender om tilbageslag
med hensyn til ytrings- og forsamlingsfriheden samt politisk indblanding i mediernes og
domstolenes virke såvel som indgreb fra sikkerhedstjenestens side. Jeg tror, at Ukraine,
hvis landet er tro mod de politiske lederes løfter, vil kunne tage de første skridt på vejen
mod medlemskab, idet det første skridt bør være en institutionalisering af
frihedsrettighederne og retsstatsprincippet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg mener, at Ukraine er en af EU's særdeles
vigtige strategiske partnere, så jeg må give udtryk for min bekymring over de alt for store
beføjelser, som sikkerhedstjenesten har, med hensyn til at intimidere ngo'erne i landet og
kontrollere de ukrainske medier. Det er også værd at fremhæve betydningen af at tillade
de ukrainske oppositionspartier at deltage i valget uden restriktioner eller
forskelsbehandling. Vi kan efter min mening kun fastholde vores støtte med hensyn til
Ukraines udsigt til integration i EU for at sikre et strategisk partnerskab med landet i det
omfang, man tager henstillingerne i denne beslutning til sig.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for beslutningen om Ukraine. Jeg beklager
dog, at Parlamentet allerede har udsat afstemningen to gange, hvilket har resulteret i, at
topmødet mellem EU og Ukraine, der var anledningen til, at beslutningen blev udarbejdet,
har fundet sted inden vores afstemning. Parlamentet har set det som sin pligt og sit
privilegium at indtage sin egen holdning inden regelmæssige topmøder med tredjelande
for i tide at kunne give sin mening til kende over for begge parter. Virkningen af en
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beslutning, der vedtages bagefter, vil være meget ringere. Hvis denne forsinkelse fra nogle
kollegers side var ment som et forsøg på ikke at genere den nye ukrainske ledelse for meget,
er det så afgjort en kortsigtet politik.

EU er – og vil være – åben for samarbejde på alle områder, men prisen for det samarbejde
kan aldrig være, at man ser bort fra de foruroligende forsøg på at ødelægge de store resultater
af den orange revolution – frie valg og mediefrihed. Jeg støtter kommissær Guchts erklæring
i går om, at der er nogle fælleseuropæiske principper, som vi ikke kan gå på kompromis
med.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning om Ukraine. Jeg
noterer med tilfredshed de bestræbelser, den nuværende regeringskoalition udfolder, for
at genoprette den politiske stabilitet i Ukraine, hvilket er en helt afgørende betingelse for
konsolideringen af demokratiet i landet. Der kan kun sikres varig politisk stabilitet ved
hjælp af forfatningsændringer, som fastlægger en klar magtdeling samt et passende
kontrolsystem mellem og internt i den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) I betragtning af udtalelserne fra
valgobservationsmissionen fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i
Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR),
der mente, at de internationale standarder i vid udstrækning var blevet overholdt, er det
seneste valg i Ukraine et tegn på, at landet fortsætter den positive udvikling og går i retning
af en fremtidig integration i EU. Det er dog af afgørende betydning, at de ukrainske politikere
og myndigheder engagerer sig i snart at skabe politisk og økonomisk stabilisering. For at
opnå dette skal man gennemføre de nødvendige forfatningsreformer med en konsolidering
af retsstatsprincippet, indførelse af en social markedsøkonomi og en fornyet indsats for
at bekæmpe korruptionen og forbedre erhvervs- og investeringsklimaet.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Ved de seneste lokalvalg i Ukraine blev
præsident Viktor Yanukovychs partis indflydelse udvidet til regionerne. Desværre har
ændringerne af valgsystemet flere måneder forud for valgene, hvor man til dels gik tilbage
til et flertalssystem, drevet en endnu større kile ind imellem regeringen og oppositionen
og har givet grundlag for beskyldninger mod regeringen for at have udemokratiske
intentioner. Der gives i beslutningen også udtryk for bekymring over den seneste stigning
i krænkelserne af ytrings- og forsamlingsfriheden samt restriktionerne på mediefriheden.
Jeg stemte for beslutningen, fordi man deri opfordrer Ukraine, der på længere sigt stiler
mod EU-medlemskab, til at indføre en lovgivning om medieaktiviteter, der overholder
internationale standarder, og understreger behovet for at styrke statsinstitutionernes
uafhængighed og effektivitet. Det er den eneste måde, hvorpå man kan garantere, at
demokratiet og retsstatsprincippet er velfungerende i landet. Jeg støtter forslagsstillernes
opfordringer til Kiev om fortsat at modernisere energiforsyningsinfrastrukturen og sammen
med EU's medlemsstater gennemføre projekter vedrørende diversificering af energikilder.
Jeg ser positivt på handlingsplanen om visumliberalisering, hvor man fastlægger nogle
praktiske retningslinjer for hurtig gennemførelse deraf, dvs. en forbedring af
retsstatsprincippet i Ukraine og gennemførelse af grundlæggende rettigheder.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Det at forbedre relationerne med en nabostat – en
østlig partnerskabsstat i det aktuelle tilfælde – at indgå handelsaftaler, at øge
informationsudvekslingen og at gøre det nemmere for borgerne at rejse i de forskellige
lande er efter min mening et grundlæggende område, som EU skal aldrig give efter på. Jeg
stemte således for forslaget til beslutning om Ukraine. Jeg er helt enig i indholdet i
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beslutningen, hvormed man med gennemførelse af handlingsplanen fastlægger betingelserne
for liberalisering af reglerne om korttidsvisum i EU og styrker EU's holdning, for så vidt
angår landets demokratiske udvikling efter de seneste lokalvalg. Beslutningen betyder også,
at Ukraine får mulighed for at deltage i EU's programmer, og det fastlægges, at der skal
gennemføres nye love vedrørende gas, nu hvor Kiev er kommet med i energifællesskabet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den nye politiske kontekst og de
institutionelle rammer i Ukraine samt villigheden hos den for nylig valgte
præsident, Viktor Yanukovych, og det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) til at bekræfte
Ukraines beslutsomhed med hensyn til at komme med i EU er endnu et skridt i retning af
påbegyndelse af tiltrædelsesprocessen.

Ukraine kan i henhold til EU-traktatens artikel 49 ansøge om medlemskab af EU i lighed
med enhver europæisk stat, der tilslutter sig principperne om frihed, demokrati, respekt
for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

Jeg stemte for denne beslutning, hvor der er angivet nogle forslag, som skal kommunikeres
videre til de ukrainske myndigheder. Der er stadig et stykke vej, inden man har opnået
institutionel stabilitet, hvor man anerkender alle politiske medspilleres fulde deltagelse,
hvilket fører til sunde magtskifter. Jeg håber, at de stærke historiske, kulturelle og
økonomiske bånd, som EU har med Ukraine, bliver konsolideret og med tiden giver den
ukrainske befolkning mulighed for at komme med i EU. Jeg vil i lyset heraf gerne understrege
betydningen af at styrke samarbejdet, for så vidt angår udvekslingsophold for unge og
studerende samt udvikling af stipendieprogrammer, der vil gøre det muligt for ukrainere
at lære EU og medlemsstaterne at kende.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Der var forholdsvis bred enighed
om denne beslutning, hvor der står, at Ukraine i overensstemmelse med EU-traktatens
artikel 49 kan ansøge om medlemskab af EU i lighed med ethvert andet europæiske land,
der tilslutter sig principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne
og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. Det understreges også,
at Ukraine, der har til hensigt at komme med i EU, har stærke historiske, kulturelle og
økonomiske bånd med EU og er en af EU's vigtigste partnere blandt nabolandene mod øst,
da landet har en betydelig indflydelse på sikkerheden, stabiliteten og velstanden på hele
kontinentet.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Efter valget i Kiev i begyndelsen af året troede
de fleste, at det var "enden" på Ukraine. Faktum er, at den nye ukrainske regering er mere
pragmatisk og reformvillig end forventet. Det er vigtigt med et tæt samarbejde med Ukraine,
hvis der skal være bare den mindste chance for at sikre stabilitet i regionen. Ukraine har i
de senere år forvandlet sig til en politisk fodboldbane, hvor Rusland og Vesten har kæmpet
om indflydelse under den orange revolution og det seneste valg. Det er ligegyldigt, om
Ukraine vælger Rusland eller Vesten. EU har nu mulighed for at gennemføre en ny politik
vedrørende Ukraine, som vil omfatte Rusland. Mit hjemland, Litauen, kan også spille en
rolle her.

Sikkerhed og energi er to områder, hvor der skal et langsigtet samarbejde til for at afhjælpe
nogle af Kievs trængsler. Efterhånden som Ukraine bestræber sig på at modernisere
økonomien og integrere sig bedre i Europa, er det dog vigtigt, at man overholder de
demokratiske principper og menneskerettighederne. Jeg håber derfor oprigtig talt, at der
sker varige fremskridt på topmødet mellem EU og Ukraine i Bruxelles den 22. november.
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Joachim Zeller (PPE),    skriftlig. – (DE) Sovjetunionens fald gav folket i Ukraine den første
mulighed i landets historie for at afgøre dets fremtid med frihed og national
selvbestemmelse. Det store ukrainske folk, der betalte en meget høj pris under Stalin og i
Anden Verdenskrig gennem tab af mange millioner menneskeliv, fortjener solidaritet og
støtte fra Europas stater og befolkninger. Den orange revolution viste, at befolkningen i
Ukraine ønsker at forme deres fremtid under demokratiske betingelser, hvor
retsstatsprincippet holdes i hævd. Det er noget, der aldrig bliver glemt af de ukrainere, der
har et politisk, økonomisk og socialt ansvar. Gennemførelsen af de seneste regionalvalg
og begivenhederne før og efter valgene i Ukraine giver anledning til at spekulere over, om
de handlinger, som de personer, der har politisk ansvar i Ukraine, foretager, i virkeligheden
afspejler principperne om frihed, demokrati og retsstatsprincippet. Det foreliggende
beslutningsforslag forstærker Parlamentets position, hvorved ukrainerne kan regne med
solidaritet fra de europæiske befolkningers side, samtidig med at man også opfordrer
Ukraines politikere til at respektere folkets vilje om at leve i et land med demokrati, frihed
og retsstatsprincippet. Som medunderskriver har jeg stemt for dette fælles
beslutningsforslag.

Betænkning: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg mener,
at EU skal spille en fremtrædende rolle med hensyn til at bekæmpe klimaændringerne og
dermed styrke sin økonomiske konkurrenceevne ved hjælp af energibesparelser og
vedvarende energi – to sektorer, der kan være med til at forbedre
energiforsyningssikkerheden, og som rummer et stort potentiale for industriel udvikling,
innovation, regionaludvikling og jobskabelse.

For at kunne udfylde rollen og høste de konkurrencemæssige fordele skal EU ikke desto
mindre ændre sine handelspolitikker, det være sig om de er bilaterale, regionale eller
multilaterale, idet handel med varer og tjenesteydelser står for ca. 20 % af de globale
drivhusgasemissioner. EU skal opmuntre til det paradigmeskift, der er brug for med hensyn
til produktions- og forbrugsmønstre samt investeringsstrategier. Vi skal også være aktive
vedrørende emissioner som følge af international transport og vedrørende klimavenlige
teknologier. Til trods for det stykke vej, EU stadig skal gå på dette område, er der allerede
ydet vigtige bidrag, især vedrørende ulovlig import af tømmer, biobrændstoffer og
emissioner fra flytrafikken.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Handelen med varer og tjenesteydelser
producerer ca. 20 % af de globale drivhusgasemissioner. Jeg går ind for at følge nogle
erhvervspolitikker, der tager sigte på at differentiere mellem produkter og tjenesteydelser
ud fra deres indvirkning på klimaet. Jeg stemte for denne beslutning, da man udpeger de
næste trin, der vil sætte EU i stand til at fortsætte ad denne vej, styrker den positive
interaktion mellem handel og klimabeskyttelse og de redskaber, der sikrer overensstemmelse
mellem handel og klima, og tilskynder til retfærdige internationale handelspriser, hvorved
man kan hindre CO2-lækage.

Jeg vil gerne understrege, at EU ikke kan påtage sig lederrollen i kampen mod
klimaændringerne, hvis vi ikke får styrket EU-økonomiens konkurrenceevne ved hjælp af
energibesparelser og udvikling af kilder til vedvarende energi. Dette er to sektorer, der
rummer et enormt potentiale for industriel udvikling, innovation, regionaludvikling og
jobskabelse, og som kan øge Europas energiforsyningssikkerhed.
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Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) På FN's klimatopmøde i december 2009 var EU
desværre ikke i stand til at spille den rolle, man havde håbet på. Som bannerfører for
spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling føler jeg, det er vigtigt, at EU udvider sine
forpligtelser til også at omfatte international handelspolitik. Jeg og mine kolleger havde
her lige inden topmødet i Cancún derfor gerne villet give et proaktivt mandat til den
delegation, der skal forsvare det europæiske standpunkt. Vi opfordrer Kommissionen til
at skelne mellem importerede varer alt efter deres miljømæssige fodaftryk og etablere en
CO2-overvågning for alle handelspolitikker. I betragtning af at bekæmpelse af
klimaændringerne påvirker konkurrenceevnen, opfordrer vi i vores beslutning til, at alle
industrisektorer skal blive klar over faren for CO2-lækage, og til, at man udfaser støtten til
fossile brændstoffer, især afgiftsfritagelser for luftfarten.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning. I kampen
mod klimaændringerne skal Europa prioritere energibesparelser og vedvarende energikilder
højt. Disse områder er med til at forbedre EU's energiforsyningssikkerhed og rummer et
stort potentiale for industriel udvikling, innovation, regionaludvikling og, med udviklingen
af grøn energi, jobskabelse. Denne kamp har imidlertid også en negativ indvirkning på
konkurrenceevnen på hele EU's marked. Internationale handelsregler er særdeles vigtige
for at bekæmpe klimaændringerne, men i WTO-aftalen er der ingen direkte henvisning til
klimaændringer, fødevaresikkerhed eller årtusindudviklingsmålene. Jeg mener, at der er
brug for ændringer i WTO-reglerne for at sikre sammenhæng mellem og overensstemmelse
med forpligtelserne i henhold til Kyotoprotokollen og de multilaterale miljøaftaler (MEA'er).
Det vil sikre, at alle lande overholder de samme standarder, fordi visse lande i øjeblikket i
kraft af deres tilskud til energipriserne og manglende restriktioner eller kvoter for
CO2-emissioner har en større konkurrencefordel og ikke har noget incitament til at tiltræde
de multilaterale klimaaftaler.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for den foreliggende betænkning,
fordi man udpeger de strategiske målsætninger og trin, EU kan fortsætte med at følge, når
man forsøger at få en bedre aftale om klimaændringer. Jeg vil gerne understrege, at EU
allerede har truffet de første foranstaltninger i den rigtige retning, nemlig vedrørende import
af ulovligt tømmer samt vedrørende agrobrændstoffer og emissioner fra flytrafikken. Jeg
vil gerne påpege, at bekæmpelse af klimaændringer spiller en rolle med hensyn til
konkurrenceevnen, og hvor Europas højt prioriterede områder skal være energibesparelser
og vedvarende energikilder, der er med til at forbedre EU's energiforsyningssikkerhed, og
som rummer et stort potentiale for industriel udvikling, innovation, regionaludvikling og
jobskabelse.

Da resultatet af FN's klimatopmøde i København var en skuffende aftale, skal EU nu tale
med én stemme – og med høj røst og på en effektiv måde. Der skal fokuseres mere på mål
for reduktion af emissionerne og støtte til udviklingslandene, som lever op til forskernes
anbefalinger og Parlamentets anmodninger.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Det understreges i Yannick Jadots betænkning, at
handel med varer og tjenesteydelser står for ca. 20 % af de globale drivhusgasemissioner,
hvilket er en kendsgerning, man skal tage højde for i bestræbelserne på at bekæmpe
klimaændringerne. Selv om EU har fastsat nogle ambitiøse klimapolitikker, skal
handelspolitikkerne også afspejle denne politiske prioritering. Jeg må tilslutte mig ordføreren
med hensyn til at beklage, at lande, der giver tilskud til energipriserne og undlader at indføre
begrænsninger eller anvende kvoter for CO2-emissioner, kan have en konkurrencemæssig
fordel. Det er beklageligt, at disse lande ikke har nogen interesse i at tiltræde multilaterale
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aftaler om klimaændringer og derfor ansporer til illoyal konkurrence. EU's handelspolitik
er ikke et mål i sig selv – det skal fortsat være et politisk reguleringsværktøj. Vi er nødt til
at sikre fair konkurrence og nægte at lade vores bestræbelser på at imødegå
klimaændringerne blive til en ulempe i forbindelse med verdenshandlen.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) EU's forpligtelse til at begrænse CO2-emissionerne kan
ikke fremmes ved principerklæringer og ideologiske argumenter. Uanset problemets
konsekvenser og uden at tage de ofte radikale løsninger, der kommer ud af mere eller
mindre velbegrundede undersøgelser, i betragtning har vi et ansvar for ikke at skabe
miljøforandringer, fordi vi ikke helt ved, hvilke problemer vi løber ind i.

Handelspolitikker skal i den forbindelse spille en rolle. Det er let at bede medlemsstaterne
om at nedsætte deres emissioner, men det er meningsløst, hvis de mest forurenende
produktionsanlæg udflyttes til lande uden for vores grænser. Rent politisk er det bekvemt
at fremme kampagner om at bruge lokale produkter, men det giver ikke mening, hvis
råmaterialerne eller mellemprodukterne til produktionen kommer fra den anden side af
jordkloden. Hvis man vil optræde ansvarligt, indebærer det også, at man finjusterer
handelspolitikker ud fra nogle grundige overvejelser om alle de omkringliggende spørgsmål.
Hvis vi lukker vores øjne, narrer vi først og fremmest os selv.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg
mener, at ordførerens tekst går i retning af, at EU skal påtage sig dristige forpligtelser i
kampen mod klimaændringer. Det foreslås i denne beslutning, at EU skal reducere
drivhusgasemissionerne med op til 30 %. Jeg støtter dette ambitiøse forslag, samtidig med
at jeg tror, at EU's indsats skal bakkes op på globalt plan af den indsats, der er blevet ydet
af de store industrilande. Vi er faktisk nødt til at finde en måde, hvorpå man også kan
inddrage de internationale statslige aktører, som er mere tilbageholdene med at følge i
vores fodspor. Som skyggeordfører for Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet fremhævede jeg desuden ved at indgive nogle
ændringsforslag til den oprindelige tekst behovet for at oprette en verdensmiljøorganisation
og indføre miljøkriterier i forbindelse med reformen af GSP.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) EU's handelspolitikker har en indvirkning
på klimaet, og EU's ansvar kan ikke begrænses til at reducere de drivhusgasemissioner, der
produceres internt i EU. Et stort flertal i Parlamentet stemte for den foreliggende betænkning
med henblik på at forbedre sammenkædningen mellem handels- og klimatiltag ved hjælp
af forslag om at differentiere mellem produkter alt efter miljøpåvirkning og at etablere et
CO2-overvågningssystem for alle handelspolitikker. Det er beklageligt, at de konservative
ikke var villige til at støtte en række mere ambitiøse forslag, men vedtagelsen af den
foreliggende betænkning er ikke desto mindre en klar opfordring til at gøre miljømæssige
overvejelser til en integreret del af vores økonomi.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om "international
handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører", da der på baggrund af,
at handel med varer og tjenesteydelser står for ca. 20 % af de globale drivhusgasemissioner,
er behov for foranstaltninger for at begrænse den globale opvarmning i forbindelse med
den fælles handelspolitik.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Efter dødvandet efter klimakonferencen i København
er det vigtigt, at EU fortsætter den kurs, vi har fulgt indtil nu, med hensyn til at indgå seriøse
forpligtelser om bæredygtig udvikling og forsøge at nedbringe CO2-emissionerne uden at
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bringe det europæiske erhvervsliv i fare. Ved enhver europæisk forpligtelse til at reducere
emissionerne må man imidlertid ikke glemme den økonomiske effektivitet eller sætte den
økonomiske bæredygtighed i medlemsstaterne over styr, idet de i øjeblikket oplever en
hidtil uset økonomisk krise. Vi kan ikke tillade, at øget teknologioverførsel til
udviklingslandene bliver en måde, hvorpå man afhjælper CO2-lækage, og vi kan ikke tillade,
politikker, der har til formål at reducere CO2-emissionerne, får det europæiske erhvervsliv
til at bukke under.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Resultatet af FN's klimatopmøde i
København var en skuffende aftale, der ikke vil kunne holde den globale opvarmning på
under 2 ºC. Hertil kommer, at den hverken er global eller bindende. EU bærer langt fra
hovedansvaret for denne fiasko. EU er i stedet gået forrest med hensyn til at bekæmpe
klimaændringerne og skal opmuntres til at bygge videre på dette lederskab uden dog at
glemme de enorme bestræbelser, som vores industrivirksomheder allerede har udfoldet
som reaktion på de bindende reduktioner af emissionerne i Europa.

Det skal bemærkes, at EU står for ca. 15 % af de globale emissioner, og det skønnes, at
denne andel vil falde til 10 % i 2030, samtidig med at USA, Kina og Indien står for halvdelen
af de globale emissioner, og hvor dette tal fortsætter med at stige. For så vidt angår EU's
internationale handelspolitik i forbindelse med klimaændringerne, skal vores mål, selv
hvis andre ikke gør fælles sag med os, være at koncentrere vores indsats på videnskabelig
forskning, teknologisk innovation angående ikkekulstofholdige energikilder,
energieffektivitet og oprettelse af grønne arbejdspladser for at øge vores konkurrenceevne.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Gennemførelse af de fleste af de foreslåede
foranstaltninger i den foreliggende betænkning ville ikke indebære, at man iværksatte
positive foranstaltninger for at bekæmpe klimaændringerne. Støtte til Lissabontraktaten
og "fri handel" samt gennemførelse af lappeløsninger vedrørende nedbrydning af miljøet
som følge af handelsliberaliseringen vil tværtimod kun forværre den nedbrydning af miljøet,
der i stadig større grad er en trussel mod vores planet og dens beboere. Det, der står på spil
her, er, hvorvidt vi accepterer en videreførelse af den uhæmmede udnyttelse af
naturressourcer, arbejdere og folkeslag for at tjene det dominerende kapitalistiske system,
der er i konstant krise. Vi går for vores vedkommende ikke ind for dette, og vi er derfor
imod følgende: Fortsat at insistere på at kontrollere emissioner via
emissionshandelsordningen, der har vist, at ordningen forøger emissionerne i stedet for
at reducere dem, større åbning af markederne og en global arbejdsdeling, således at EU's
kapital kan få fingre i ressourcerne i udviklingslandene og derved sænke omkostningerne
og øge profitterne samt grøn kapitalisme, der forbinder "klimabeskyttelse og
handelsliberalisering" og "handel med miljøvarer og -tjenester".

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) EU har et ansvar for at indarbejde
miljøpolitiske aspekter i sin internationale handelspolitik. Jeg støtter de første skridt i denne
retning, som EU allerede har taget i sine handelsaftaler. Der er dog stadig meget, der skal
gøres. Jeg kunne imidlertid ikke støtte punkt 48. Landbrugsstøtte er nødvendig af hensyn
til fødevaresikkerheden og 500 mio. europæeres uafhængighed, og det er efter min
opfattelse af central betydning. Støtten giver også mulighed for landbrugsmæssig
mangfoldighed og bidrager til bevarelse af landskabet.

Astrid Lulling (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte imod betænkningen om international
handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører, da jeg overhovedet ikke
er enig i ordførerens holdning og tankegang. Kravet om at forstærke målsætningerne om
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at reducere drivhusgasemissionerne uanset slutresultatet af de internationale forhandlinger
vil som følge heraf stille de europæiske virksomheder i en konkurrencemæssig knibe.
Ordførerens forslag om at kompensere for disse ulemper via protektionistiske
foranstaltninger som f.eks. en CO2-afgift ved EU's landegrænser og regulerede
minimumspriser for CO2 ville øge de konkurrencemæssige ulemper i forhold til andre
sektorer i senere omsætningsled i industriproduktionskæden. Disse foranstaltninger ville
desuden skade EU's udenrigshandelspolitik ved at gøre det mere kompliceret at indgå
fremtidige frihandelsaftaler, det være sig bilaterale eller multilaterale.

Konferencen i København for et år siden viste, at hvis EU ensidigt går videre, er vores
klimapolitik dømt til at mislykkes. Det skyldes, at EU's handelspartnere ikke vil tillade, at
få EU's målsætninger eller metoder som et diktat. EU skal støtte virksomhederne i deres
bestræbelser på at reducere energiforbruget, samtidig med at man bevarer deres
internationale konkurrenceevne. En mere pragmatisk tilgang i de internationale
forhandlinger ville være en god start.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg ser positivt på den foreliggende betænkning,
hvor man angiver, hvordan EU's handelspolitik kan bidrage til at bekæmpe
klimaændringerne. Hr. Jadot ønsker, at EU skal påtage sig en international lederrolle på
dette område og undersøge muligheden for en beskatning af finansielle transaktioner og
en reform af WTO (især antidumpingreglerne), hindre Den Europæiske Investeringsbank
i at yde lån til projekter med en skadelig indvirkning på klimaet og udfase landbrugsstøtten
– og jeg ser positivt på alle disse punkter.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Handel med varer og tjenesteydelser står for
ca. 20 % af de globale drivhusgasemissioner. I mange medlemsstater er de forbrugsrelaterede
emissioner højere end de produktionsrelaterede emissioner. EU skal bekæmpe disse
"handlede" emissioner. Det er den eneste måde, hvorpå vi effektivt kan begynde at bekæmpe
klimaændringerne. EU kan f.eks. ikke finansiere indsatsen for at bekæmpe skovrydning,
samtidig med at man tilskynder til import af træprodukter og biobrændstoffer. EU skal
forandre sine produktions- og forbrugsmønstre og ikke begrænse sig til at outsource sine
emissioner. EU skal justere sine handelspolitikker i retning af, at man til en vis grad
differentierer mellem produkter ud fra deres indvirkning på klimaet, hvilket således kan
stimulere til det paradigmeskift, der er nødvendigt med hensyn til produktions- og
forbrugsmønstre samt investeringsstrategier.

Vores handelspartneres klimapolitikker må ikke bringes i fare blot for at fremme Europas
markedsposition. EU skal spille en aktiv rolle, for så vidt angår emissioner fra international
transport, og sikre udviklingslandene adgang til klimavenlige teknologier. Jeg stemte for
betænkningen, fordi der gives udtryk for denne strategi.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er ikke så ligetil at skabe balance mellem
international handelspolitik og klimamæssige krav, men der skal gøre en indsats for at
reducere de drivhusgasemissioner, som den internationale handel bærer ansvaret for,
markant. Dette må dog ikke ske på bekostning af tabt konkurrenceevne for det europæiske
erhvervsliv, navnlig i en tid med en alvorlig økonomisk krise og stigende arbejdsløshed.
Vi er nødt til at udarbejde politikker, som er miljøvenlige, samtidig med at vi også sætter
gang i økonomien og reducerer den foruroligende høje arbejdsløshed.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Den foreliggende betænkning er et forsøg på at
finde en løsning på problemet med globaliseringen, som er et problem, EU selv har skabt.
Der produceres billige produkter i lande uden for EU under helt andre betingelser, og
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derefter importeres varerne billigt til Europa, hvilket sætter det europæiske lønniveau under
pres og svækker vores økonomi.

Den foreliggende betænkning vedrører de meget højere CO2-udledninger som følge heraf.
Der lægges imidlertid ikke op til at pålægge de pågældende produkter en passende
handelsmæssig "straf", idet man tværtimod går ind for at forære europæisk teknologi og
ekspertise væk til hele verden. Det vil ikke være med til at gøre globaliseringsproblemet
mindre, men vil i stedet gøre det langt værre. Jeg har derfor stemt imod den foreliggende
betænkning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets beslutning
om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører, da jeg
ser positivt på Rådets ambitiøse mål om at reducere Europas drivhusgasemissioner med
mellem 80 og 95 % inden 2050 i forhold til niveauet i 1990, idet dette mål er nødvendigt,
for at EU kan genvinde sin førerposition på klimaområdet, hvilket skal tilskynde andre
lande til at indgå mere ambitiøse forpligtelser.

Jeg vil gerne understrege betydningen af at nå frem til en internationalt bindende aftale om
klimabeskyttelse, og jeg går stærkt ind for, at der sættes en offentlig debat i gang om
etablering af en verdensmiljøorganisation. Jeg mener også, det er ekstremt vigtigt at styrke
den positive interaktion mellem handel og klimabeskyttelse, at gøre de internationale
handelspriser mere retfærdige og undgå CO2-lækage, at fremme differentieringen af
produkter alt efter deres indvirkning på klimaet for at sikre, at handelsliberalisering ikke
bringer ambitiøse klimapolitikker i fare, at medindregne transporten i handels- og
klimaregnskabet fuldt ud samt at styrke de redskaber, hvormed man kan forene handel og
klima, samt forstærke sammenhængen i EU vedrørende klima og handel set ud fra
udviklingslandenes synspunkt.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) For at kunne spille en fremtrædende rolle i kampen
mod klimaændringer skal EU fremme konkurrenceevnen af sin økonomi ved hjælp af
energibesparelser og anvendelse af vedvarende energikilder. Dette er to områder, som kan
øge energiforsyningssikkerheden og rummer et stort potentiale med hensyn til industriel
udvikling, innovation, byplanmæssig udvikling og jobskabelse.

Samtidig skal EU ændre alle sine handelspolitikker, det være sig de bilaterale, regionale
eller multilaterale politikker. Det er nødvendigt, fordi handel med varer og tjenesteydelser
står for ca. 20 % af drivhusgasemissionerne. Dette er en stor udfordring. Men EU har allerede
taget de første skridt i den rigtige retning, for så vidt angår ulovlig tømmerimport,
biobrændstoffer og emissioner fra flytrafikken. Formålet med den foreliggende betænkning,
der er resultatet af en lang række drøftelser med virksomheder, foreninger,
fagforeningsrepræsentanter og Kommissionen, er at udpege de yderligere tiltag, der vil
sætte EU i stand til at fortsætte i den retning.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) FN's topmøde om klimaændringer
i København resulterede i en skuffende aftale, hvormed man ikke kan begrænse den globale
opvarmning til under 2 ºC. Københavnsaftalen er heller ikke hverken global eller bindende.
EU er langt fra hovedansvarlig for det dårlige resultat, men EU's manglende sammenhold,
den manglende evne til at tale med én stemme, den manglende evne til at bringe målene
om at reducere emissionerne og støtte udviklingslandene i overensstemmelse med de
videnskabelige anbefalinger og Parlamentets anmodninger gjorde ofte EU til en næppe
hørbar og ineffektiv enhed. Hvorfor er der så mange problemer? Der findes bestemt ikke
et enkelt svar på det spørgsmål, men en væsentlig del af problemet skyldes, at mange lande
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endnu ikke har gennemgået en storstilet miljømæssig omstilling af deres økonomier og
fortsat tvivler på de økonomiske, samfundsmæssige og demokratiske fordele. Dette til
trods for de mange undersøgelser og positive erfaringer med hensyn til overgang til andre
energiformer samt en landbrugssektor og nogle transportsystemer, der er mere bæredygtige.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi er stærke modstandere af den foreliggende
betænkning, fordi vi ikke kan acceptere den forudindtagede indfaldsvinkel, der går helt på
tværs af vores samfunds og virksomhedernes økonomiske interesser. Det er ren
ønsketænkning, når man tror, at EU helt alene kan løse problemet med emission af CO2 i
atmosfæren. Efter at have stillet for store krav på konferencen i København sidste år har
vi ikke taget ved lære, og vi udarbejder på ny et dokument, hvor vi stiller for store krav –
denne gang i forbindelse med den kommende klimakonference i Cancún. Vi er ikke i tvivl
om, hvad der vil ske, hvis teksten vedtages, når den bliver forelagt i Parlamentet. Den vil
blive smidt i skraldespanden, ligesom den sidste tekst blev. Man forsøger i den foreliggende
betænkning tilsyneladende at skitsere hovedpunkterne i det næste dokument, der skal
udarbejdes i forbindelse med klimatopmødet (COP 16).

Betænkning: Yannick Jadot (A7-0310/2010) og forslag til beslutning
(RC-B7-0616/2010)

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg kan ikke følge logikken bag Parlamentets
arbejde vedrørende klimaændringer. Ifølge mange parlamentsmedlemmer skal EU gøre
en stadig støre indsats for at reducere emissionerne – en reduktion på 30 %, 40 % eller
50 % – samtidig med at vi ikke kan få gennemført den velkendte 2020-strategi. Og så tager
resten af verden oven i købet ikke notits af alt det, Europa foretager sig. "Der blev indgået
en aftale mellem amerikanerne, kineserne, inderne, brasilianerne og afrikanerne" i
København. EU var ikke engang inviteret med.

I Cancún bliver der ikke tale om nogen "bindende" aftale om de nok så berømte
CO2-certifikater af den gode grund, at lovgiverne i USA, Canada og Australien ikke ønsker
nogen aftale, og at bl.a. Kina, Indien og Brasilien ikke lader sig begrænse på en sådan måde.
EU skal investere mere i ny teknologi og ikke i aktiviteter, som kun tjener finansiel
spekulation.

Betænkning: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Virksomhedernes sociale ansvar i
internationale handelsaftaler bringer os i retning af en bedre styring af den globale økonomi,
fremmer en mere retfærdig, mere social, mere menneskelig globalisering og bidrager til
en bæredygtig udvikling. I globaliseringens tidsalder støtter jeg det foreliggende forslag,
der har til formål at tilføre den internationale praksis i erhvervslivet mere moral.

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Globaliseringen og den finansielle og sociale
krise har øget behovet for skrappere regler for den internationale økonomi, idet den
internationale handelspolitik på nuværende tidspunkt kun har til formål at gavne
interesserne hos nogle få af de økonomiske aktører inden for erhvervslivet, som har draget
fordel af åbningen af markederne til at udflytte en del af deres produktion og diversificere
deres forsyningskæde fra lande med lave produktionsomkostninger og færre lovkrav.

Jeg accepterer derfor de principper, der foreslås i den foreliggende betænkning, og som
har det formål, at handel skal ske på en måde, der er i overensstemmelse med EU's
målsætninger, især på det udenrigspolitiske område. Dette kan ske via gennemførelse af
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virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar i forbindelse med samhandel, således at
de holder op med at bryde principperne om socialt ansvar. Dette er en form for social
dumping, der skal reguleres ved at opnå enighed om forslagene i den foreliggende
betænkning, især forslagene vedrørende mekanismerne for retligt samarbejde mellem EU
og partnerskabslande med henblik på at retsforfølge multinationale virksomheder for
alvorlige overtrædelser af miljøreglerne eller de grundlæggende rettigheder, og via vedtagelse
af et nyt udspil fra Kommissionen.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Siden afslutningen på Anden Verdenskrig har EU
draget ganske betydelig fordel af åbningen af de internationale markeder. Samtidig har den
europæiske sociale model, som er blevet forbundet med globaliseringen i Europa, desværre
haft ringe indflydelse på forhandlinger om international handel. Det er formålet med den
beslutning, jeg stemte for i denne uge. Med teksten i denne beslutning vil jeg gerne kraftigt
opfordre EU til at indtage en fast holdning vedrørende social dumping. Det kræves i
beslutningen, at virksomhedernes sociale ansvar, hvilket er et begreb, som OECD, ILO og
FN anerkender, skal indarbejdes i den generelle præferenceordning. Kommissionen
opfordres også til at foretage nye indvirkningsanalyser for at vurdere handelsaftalernes
virkninger for europæiske SMV'er. Endelig nævnes det i beslutningen, at man i alle nye
aftaler automatisk skal medtage en bestemmelse om virksomhedernes sociale ansvar.
Ligesom på området vedrørende bæredygtig udvikling skal EU handle i stedet for bare at
tale og fastholde sin sociale model og anvende den til at drive udviklingen fremad
sideløbende med globaliseringen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for den foreliggende betænkning,
fordi den er udtryk for Parlamentets forslag vedrørende konkrete foranstaltninger med
henblik på at fremme virksomhedernes sociale ansvar i forbindelse med EU's handelspolitik.
Jeg vil gerne påpege, at den internationale finansielle og økonomiske krise har udløst en
social krise i hele verden, og dette har blot øget behovet for skrappe regler for at sikre, at
den internationale økonomi overvåges på en mere effektiv måde, og at den ikke udvikler
sig til skade for vores samfund. Handelspolitik skal dermed for Europas vedkommende
gennemføres på en måde, der er i overensstemmelse med alle EU's målsætninger og navnlig
de udenrigspolitiske målsætninger. Det er desuden særdeles vigtigt, at Europa sikrer, at
den fælles handelspolitik ikke undergraver, men snarere medvirker til at værne om den
sociale model og miljøpolitikken i EU.

Jeg er enig i Parlamentets opfordring til Kommissionen om at forbedre modellen for
bæredygtighedsvurderinger, således at de kommer til at give et korrekt billede af
handelsforhandlingernes økonomiske, sociale, menneskerettigheds- og miljømæssige
konsekvenser, herunder målsætningerne om modvirkning af klimaændringerne.
Kommissionen skal desuden følge op på handelsaftalerne med EU's partnerskabslande ved
før og efter undertegningen af en handelsaftale at gennemføre bæredygtighedsvurderinger
under særlig hensyntagen til sårbare sektorer.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) EU spiller en afgørende rolle i
bestræbelserne på at etablere et nyt styringssystem. Med dette formål in mente skal man
fremme sammenhængen mellem de internationale institutioners politikker. Det er ved at
blive klart, at EU skal reflektere over de handelspolitikker, man ønsker at indføre, når man
gennemgår sin handelsstrategi. Hvis EU ønsker at sende et klart antiprotektionistisk signal,
skal man sørge for, at den internationale handel er retfærdig.
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EU skal varetage sine handelsmæssige interesser, samtidig med at man overholder og sikrer
sig, at andre overholder EU's standarder og værdier. Vi må ikke glemme, at virksomhederne
i Europa er bundet af strenge sociale og miljømæssige regler. EU skal kunne forlange det
samme af sine handelspartnere, især fra nye vækstlande, og insistere på kvalitet og
bæredygtighed, især for fødevarer, der kommer ind i EU, med henblik på at opretholde en
fair og retfærdig handelssituation. EU skal indlede en dialog med sine partnere og finde
fælles fodslag med hensyn til at videreformidle sine værdier. På baggrund af bestræbelserne
på at opnå gennemsigtighed og indlede en dialog spiller Parlamentet på baggrund af de
nye beføjelser, det har fået, en central rolle, idet det er dets opgave at give forhandlingerne
et politisk og moralsk mandat.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) I forbindelse med den økonomiske
globalisering og den internationale handel har der været et stadig større konkurrencepres
mellem landene, hvilket undertiden har ført til alvorlige overgreb mod
menneskerettighederne og miljøet. Jeg stemte for den foreliggende betænkning, da den
efter min mening er særdeles relevant med henblik på at sikre, at der udvikles mere
bæredygtige politikker, hvor der tages højde for sociale og miljømæssige spørgsmål, især
ved at fremme virksomhedernes sociale ansvar (VSA).

Det er afgørende, at europæiske virksomheder, der investerer og driver forretning i andre
områder, handler i overensstemmelse med europæiske værdier og internationalt aftalte
standarder. Navnlig foreslås det i den foreliggende betænkning, at de kommende
handelsaftaler, som EU forhandler, skal indeholde et kapitel om bæredygtig udvikling, der
indbefatter en VSA-bestemmelse, hvilket efter min mening er særdeles vigtigt.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Det fremgår af den foreliggende betænkning, at formålet
er, at erhvervslivet får indarbejdet de værdier, som altid har været kendetegnende for EU
og dets forløbere.

Formålet er yderst rosværdigt, forudsat at det gennemføres korrekt og ikke belaster vores
virksomheder således, at det hæmmer deres konkurrenceevne, da den i forvejen begrænses
af regler, som er for ufleksible på områder såsom arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder
(selv om ingen i medlemsstaterne sætter spørgsmålstegn ved de sociale fordele, der følger
med den vægtning af omkostningsstrukturen).

Jeg mener derfor, vi er nødt til at fare med lempe, da det ikke er det rette tidspunkt at belaste
erhvervslivet yderligere, medmindre alle erkender, at det er nødvendigt, og er villige til at
acceptere det.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Udenlandske investeringer er af stor
økonomisk betydning for vækst- og udviklingslandene. En slap social og miljømæssig
lovgivning i disse lande medfører imidlertid, at der er fare for urimelige arbejdsvilkår,
menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser. Parlamentet har derfor opfordret
til, at der indarbejdes en bestemmelse om virksomhedernes sociale ansvar i de handelsaftaler,
EU undertegner, idet denne bestemmelse ville gælde for virksomheder, der investerer i
udviklingslandene. Ifølge denne bestemmelse ville virksomhederne, deres datterselskaber
og forsyningskæden blive nødt til at afgive et klart og påviseligt tilsagn omkring den sociale
og miljømæssige påvirkning, deres virksomhed har. Bestemmelsen vil også gøre det muligt
for forulempede parter at indlede retssager. Det er den bedste løsning for at sikre en bedre
social beskyttelse og bedre miljøstandarder i hele verden.

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA124



Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for den foreliggende betænkning, fordi
man slår til lyd for behovet for en ny reguleringsstrategi for den internationale handel.
Disse standarder, som er mere effektive og gennemført på en bedre måde, burde bidrage
til udviklingen af mere bæredygtige politikker, hvor der virkelig tages sociale og
miljømæssige hensyn – og ikke blot er fokus på virksomhedernes overskud for enhver
pris.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er på internationalt plan fuld anerkendelse af
principperne bag virksomhedernes sociale ansvar (VSA), hvor man fokuserer på
forventningen om, at virksomheder udviser ansvarlig adfærd, hvilket forudsætter respekt
for gældende lovgivning, navnlig hvad angår beskatning, beskæftigelse,
arbejdsmarkedsrelationer, menneskerettigheder, miljøet, forbrugerrettigheder og også
deres inddragelse i bekæmpelse af korruption. Jeg synes derfor, det er meget positivt, at
EU nu indarbejder et kapitel om bæredygtig udvikling, der vil omfatte VSA-bestemmelser,
i kommende handelsaftaler.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU støtter målet om at fremme
virksomhedernes sociale ansvar (VSA). EU skal sikre, at de udenrigspolitikker, man
gennemfører, udgør et effektivt bidrag til de pågældende landes bæredygtige og sociale
udvikling. EU skal også sikre, at de europæiske virksomheders aktiviteter, ligegyldigt hvor
virksomhederne investerer og driver forretning, er i overensstemmelse med de europæiske
værdier og de internationalt aftalte standarder.

I henhold til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal EU's
fælles handelspolitik føres "inden for rammerne af principperne og målene for Unionens
optræden", og i henhold til artikel 3 skal den bl.a. bidrage til "bæredygtig udvikling af
jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, fri og fair handel, udryddelse af
fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder, samt nøje
overholdelse og udvikling af folkeretten, herunder overholdelse af principperne i De
Forenede Nationers pagt".

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om
virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler. Globaliseringen har givet
anledning til skarp konkurrence landene imellem, hvilket efterfølgende har ført til en
uacceptabel praksis i mange multinationale selskaber i udviklingslandene, nemlig en
tilsidesættelse af de fundamentale arbejdsstandarder, menneskerettighedskrænkelser og
miljøødelæggelser. Parlamentet opfordrer derfor til, at der skal indarbejdes en bestemmelse
om virksomhedernes sociale ansvar i alle internationale handelsaftaler, som undertegnes
af EU. Denne bestemmelse vil indebære, at der regelmæssigt skal offentliggøres rapporter
med en nærmere beskrivelse af de sociale og miljømæssige konsekvenser af hver enkelt
virksomheds aktiviteter under hensyntagen til aktiviteterne i alle datterselskaber og
forsyningskæden. Betænkningen indeholder en opfordring til at etablere en mekanisme
for retligt samarbejde mellem EU og signatarstaterne og i henhold til handelsaftaler med
henblik på at garantere adgang til retssystemet for forulempede parter, hvor multinationale
selskaber og deres datterselskaber ikke overholder den sociale og miljømæssige lovgivning.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i indholdet i betænkningen, fordi
udviklingen af den internationale handel jo er velbegrundet, hvis det bidrager til den
økonomiske udvikling, jobskabelse og forbedret levestandard. Kun i så fald kan
handelsliberalisering betragtes som noget positivt og accepteret. Den møder derimod
meget hård modstand, når prisen er nedlæggelse af arbejdspladser eller forringelse af
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levevilkår, sociale rettigheder og miljøet. Den fælles handelspolitik kan derfor ikke reduceres
til en række foranstaltninger, der kun umiddelbart skal tjene nogle enkelte økonomiske
aktørers interesser. Handelsliberaliseringens økonomiske og sociale indvirkning er yderst
forskellig fra land til land, og den indvirkning skal styres og til tider kompenseres, da
liberalisering er en proces, hvor der altid er vindere og tabere. Udviklingen af den
internationale handel er kun til gensidig fordel, hvis visse betingelser er opfyldt, og det er
derfor nødvendigt at opstille rammer for liberaliseringen af samhandelen og dens
udformning og tempo, og dette behov mærkes endnu tydeligere, efterhånden som
globaliseringen tager fart. Europa og det internationale samfund som helhed står således
over for en bydende nødvendighed, idet man er nødt til at indarbejde reelle garantier
vedrørende bæredygtig udvikling og arbejdstagerrettigheder i bestemmelserne i de
internationale handelsaftaler. Denne nødvendighed, der er forenelig med målsætningerne
i både FN og EU, harmonerer fint med offentlighedens forventninger i Europa.
Sammenkædningen mellem handel og virksomhedernes sociale ansvar (VSA) har hidtil i
bedste fald været vag. Når man indarbejder VSA-principper i bestemmelserne i de
internationale handelsaftaler, vil EU kunne lægge pres på virksomhederne om at forbedre
deres adfærd og på de stater, der undertegner handelsaftaler med EU, om at overholde
arbejds- og miljøstandarderne.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen, da jeg mener,
at virksomheder, der beskæftiger sig med handel, har et vist ansvar over for de mennesker,
som arbejder for dem. Først og fremmest skaber indarbejdelsen af bestemmelser om socialt
ansvar i handelsaftalerne med tredjelande ens betingelser for virksomhederne i EU og i de
pågældende tredjelande og giver arbejdstagerne beskyttelse. Men når bestemmelserne så
er fastlagt, skal proportionalitetsprincippet træde i kraft. De skal være udtryk for en balance
og må ikke være formuleret på en sådan måde, at de hæmmer handelen i en sådan grad,
at de først er til skade for arbejdstagerne og efterfølgende også for forbrugerne.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Handelsliberaliseringens økonomiske
og sociale indvirkning er forskellig fra land til land og skal i de fleste tilfælde reguleres. Den
fælles handelspolitik skal være i overensstemmelse med EU's overordnede målsætninger
og ikke blot tjene de store økonomiske aktørers kortsigtede interesser.

Jeg stemte for den foreliggende betænkning, da jeg mener, at man ved at indarbejde
principper om virksomhedernes sociale ansvar i de internationale handelsaftaler giver EU
mulighed for at udøve et vist pres på virksomhederne og på stater, der undertegner
handelsaftaler med EU, for at sikre, at arbejdsstandarderne bliver overholdt. Det vil sætte
os i stand til at sikre, at de udenrigspolitikker, vi gennemfører, faktisk bidrager til en
bæredygtig social og økonomisk udvikling, samtidig med at virksomhederne vil overholde
vores internationalt aftalte bestemmelser og værdier.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg ser positivt på min kollega, Harlem Desirs,
betænkning om virksomhedernes sociale ansvar. Han mener, at VSA er et effektivt værktøj
til forbedring af konkurrenceevnen, kompetencer og uddannelsesmuligheder, sikkerhed
på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet, beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og lokale
og oprindelige samfunds rettigheder, fremme af en bæredygtig miljøpolitik og fremme af
udveksling af god praksis på lokalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Han
præciserer dog, at de ikke kan erstatte arbejdsretten eller de almindelige eller sektorvise
kollektive overenskomster.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Virksomhedernes sociale ansvar kan
være en illusion. Godt nok kan det begrænse visse former for overgreb, men det kan også
give indtryk af, at andre former for overgreb er acceptable. Ikke desto mindre kan det
udgøre nogle begrebsmæssige og retlige rammer til statslig indgriben i
produktionsforholdene samt de sociale og miljømæssige vilkår, hvorunder produktionen
finder sted. Med dette for øje støtter jeg den foreliggende betænkning.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Principperne i den gældende lovgivning, navnlig hvad
angår beskatning, beskæftigelse, arbejdsmarkedsrelationer, menneskerettigheder, miljøet,
forbrugerrettigheder og også deres inddragelse i bekæmpelsen af korruption, skal overholdes
af alle virksomheder, der er beskæftiget med international handel. Det er derfor altafgørende
at få indarbejdet disse former for bestemmelser i de handelsaftaler, der forhandles fremover.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Målet er også i denne betænkning at opnå en større
regulering af erhvervslivet via EU. EU har imidlertid ofte vist, at restriktionerne ikke styrker
erhvervslivet eller forbedrer livskvaliteten, men mere har tendens til at virke imod hensigten.
Heldigvis er ordføreren bevidst om, hvor vigtigt det er at få luget ud i de værste vildskud i
forbindelse med globaliseringen. Han stiller et ganske specifikt krav om, at den
internationale handel kun skal liberaliseres i det omfang, at det vil gavne alle samfundslag,
og forudsat at dette forbedrer livskvaliteten. Jeg har derfor undladt at stemme.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Efter klima-, energi- og fødevarekriserne gør den
internationale finanskrise, som har medført en udbredt social krise, ganske enkelt kravet
om drastiske regler for at sikre, at den globale økonomi er bedre integreret og ikke udvikler
sig til skade for samfundet, større.

Den internationale handel, der er af central betydning for globaliseringen, er også omfattet
af dette krav. For mennesker i hele verden er udviklingen af den internationale handel
faktisk kun berettiget, hvis den bidrager til økonomisk udvikling, beskæftigelse og forbedret
levestandard. Det er kun på den betingelse, at det ses som noget positivt og acceptabelt at
åbne markederne. Omvendt møder den meget hård modstand, når prisen er nedlæggelse
af arbejdspladser eller forringelse af levevilkår, sociale rettigheder og miljøet.

Handelspolitikken kan derfor ikke reduceres til, hvad der umiddelbart tjener nogle enkelte
økonomiske aktørers interesser. For EU's vedkommende skal handelspolitikken stemme
overens med alle EU's målsætninger og navnlig med målsætningerne for EU's
udenrigspolitik. Den er faktisk et redskab i udenrigspolitikken, hvormed man kan fremme
reguleringen af globaliseringen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Parlamentets beslutning om
virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler er ment som en advarsel
og et skridt i den rigtige retning på vejen mod en ny social model med udgangspunkt i
etiske holdninger og socialt ansvar i erhvervslivet. De svigt, der optræder i velfærdsstaten,
som vi kender den, kræver, at der udarbejdes nye realiteter, og virksomhedernes sociale
ansvar (VSA) kan spille en fremtrædende rolle i forbindelse med et paradigmeskift.

Faktisk er de globale problemer blevet forværret af finanskrisen og dens sociale
konsekvenser. Principperne bag VSA anerkendes fuldt ud på internationalt plan, det være
sig af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO) eller FN (FN).

Fremme af VSA er et mål, EU støtter, og det er et mål, jeg støtter. Jeg vil i lyset heraf også
gerne understrege min opbakning til nedsættelse af en komité for handel og anstændigt
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arbejde inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO), der kunne blive et forum for
drøftelse af spørgsmål om bl.a. arbejdsstandarder, særlig i forbindelse med beskæftigelse
af børn og VSA i forbindelse med international handel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Parlamentet fastslår i denne beslutning,
at de globale udfordringer er blevet forværret af finanskrisen og dens sociale konsekvenser
og verden over har givet anledning til drøftelser om behovet for en ny reguleringsstrategi
og spørgsmålet om styring af den globale økonomi, herunder af den internationale handel.
Der gives udtryk for, at de nye, mere effektive og bedre gennemførte regler skal bidrage til
at udvikle nogle mere bæredygtige politikker, hvor man for alvor tager sociale og
miljømæssige hensyn, og der står, at globaliseringen har øget konkurrencepresset mellem
landene for at tiltrække udenlandske investorer og konkurrencen mellem virksomhederne.
Dette har til tider resulteret i regeringer, der tolererer alvorlige krænkelser af
menneskerettighederne, sociale overgreb og betydelige miljøskader med henblik på at
tiltrække handel og investeringer.

Forslag til beslutning (B7-0623/2010)

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Siden grundlæggelsen har EU stræbt efter at nå
sit mål om at etablere et indre marked. Konkurrenceretten har været med til at understøtte
denne indsats. Konkurrencepolitikken har faktisk langt fra til formål at favorisere store
virksomhedskoncerner, men at beskytte mindre aktører mod en praksis, der virker
konkurrenceforvridende. Aftaler mellem virksomheder – f.eks. om støtte til
forskningsprogrammer – kan dække over en restriktiv handelspraksis, der har til formål
at gøre det af med en rival. Ikke desto mindre er dynamikken i den europæiske økonomi
til dels forbundet med selvsamme mulighed for at samarbejde. Kommissionen har som
følge deraf vedtaget en pragmatisk politisk tilgang. Kommissionen fastsætter løbende
kategorier af aftaler, hvor man får lov til at omgå de strenge konkurrenceregler, hvis dette
viser sig at være til gavn. Kommissionen er involveret i omfattende høringer nu, hvor disse
bestemmelser skal revideres. Overordnet set er der i den foreslåede retsakt taget højde for
de holdninger, Parlamentet givet udtryk for, og den er i overensstemmelse med vores
synspunkter desangående. Jeg har derfor stemt for tekstforslaget.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) De to gruppefritagelsesforordninger,
gruppefritagelsesforordningen om specialisering (Kommissionens forordning (EF) nr.
2658/2000) og gruppefritagelsesforordningen om forsknings- og udviklingsaftaler
(Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000), udløber den 31. december 2010.
Kommissionen agter at vedtage to nye gruppefritagelsesforordninger om ændring af de
tidligere forordninger og visse retningslinjer, således at aktørerne medvirker til at analysere
og forstå, om deres samarbejdsaftaler er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.
Der er på nuværende tidspunkt et nyt regelsæt fra Kommissionen og som følge af retspraksis,
der skal kodificeres. Jeg støttede denne beslutning, især Parlamentets mål om at sikre
aktørernes retssikkerhed. Når der fastlægges retningslinjer, skal EU efter min mening tage
højde for erfaringerne hos EU's nationale konkurrencemyndigheder og
konkurrencemyndighederne på verdensplan. Jeg mener, det vil være til gavn at indlede de
internationale forhandlinger om konvergerende konkurrenceregler på verdensplan, eftersom
mange aftaler og former for praksis er omfattet af forskellige konkurrencesystemer, hvilket
hindrer aktørerne i at konkurrere på markedet på lige vilkår.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) En sund markedsøkonomi kan ikke klare sig uden
konstant, vedvarende overvågning af konkurrenceforholdene i den pågældende økonomi.
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En sådan overvågning kan dog ikke antage en ideologisk form og være et sæt parametre,
der gælder for alle. Faktisk skal situationen i hver markedsniche undersøges individuelt
med henblik på at foretage en fair og retfærdig vurdering af dem med hensyn til, om de
overholder de principper, der, hvis de fandt anvendelse pr. automatik, ville ende med at
skabe nogle paradoksale og antiøkonomiske situationer. Kommissionen fortjener derfor
ros for at forsøge at bevare kontrollen over det horisontale samarbejde i specialiseringsaftaler
samt over forsknings- og udviklingsaftaler, hvilket er to ret så følsomme sektorer, hvis
særlige egenskaber berettiger til den særbehandling, de får.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Horisontale aftaler mellem virksomheder, der accepteres
på samme måde som juridiske bestemmelser, er en form for forretningssamarbejde, der
ofte er af afgørende betydning for at kunne skabe betydelige økonomiske fordele, hvilket
i sidste instans ender med at gavne markedet og forbrugerne. Det drejer sig normalt om
samarbejdsaktiviteter, der ikke medfører nogen koordinering af den konkurrencemæssige
adfærd hos markedets parter, så de har ingen indvirkning på konkurrenceevnen, men gør
det nemmere at opnå gevinster, som ellers ikke var mulige. Der er derfor tale om en
undtagelse fra artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Dette er især relevant for specialiseringsaftalerne og forsknings- og udviklingsaftalerne, jf.
forordning (EF) nr. 2659/2000 og nr. 2658/2000, som Kommissionen nu foreslår at
revidere. I en tid, hvor Europa har brug for investeringer i forskning og udvikling og bør
investere i innovation, er det af helt afgørende betydning, at de juridiske forudsætninger
for skabelse af den fornødne synergieffekt mellem de virksomheder, der er aktive på
markedet, er på plads og er i overensstemmelse med konkurrenceretten.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Ifølge artikel 101, stk. 1. og 3, artikel 103,
stk. 1, og artikel 105, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillader
man former for horisontalt samarbejde mellem virksomheder, forudsat at disse aftaler
bidrager til en forbedret produktion eller fordeling af produkter eller fremmer den
teknologiske eller økonomiske udvikling, og at det gavner forbrugerne. Jeg stemte for den
foreliggende betænkning, da jeg mener, at der i betragtning af de betydelige
lovgivningsmæssige ændringer siden vedtagelsen af forordningerne og retningslinjerne
om horisontalt samarbejde og de efterfølgende erfaringer, som Kommissionen har høstet
ved anvendelse af disse regler, er behov for at kodificere et nyt regelsæt fra Kommissionen,
hvor man tager højde for Domstolens retspraksis på området.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i forslaget, fordi horisontale aftaler
som regel giver anledning til flere konkurrenceproblemer end vertikale aftaler, og det
glæder mig derfor, at Kommissionen opretholder en mere restriktiv tilgang til at fastsætte
markedsandelstærsklen for horisontale aftaler. Jeg er også af den opfattelse, at en sådan
tilgang imidlertid ikke må føre til en mere kompliceret lovgivningsmæssig ramme.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for den foreliggende betænkning. Jeg
glæder mig over, at Kommissionen har indledt to forskellige offentlige høringer i forbindelse
med revisionen af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler. Der lægges i
beslutningsforslaget vægt på betydningen af at lytte til og i beslutningsprocessen tage så
stort hensyn som muligt til aktørernes synspunkter med henblik på at nå frem til en realistisk
og afbalanceret lovgivningsmæssig ramme.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Revisionen af konkurrencereglerne for horisontale
samarbejdsaftaler er særdeles vigtig med henblik på at udvide samarbejdet mellem
virksomhederne, især med hensyn til forskning og udvikling, og således være med til at
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skabe en synergieffekt for en større udvikling på alle samarbejdsområder. Vi skal dog holde
os for øje, at formålet med denne type af samarbejde ikke er at tilsidesætte
konkurrencereglerne.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Horisontale samarbejdsaftaler kan medføre
betydelige økonomiske fordele. Konkurrenter kan således være fælles om risici og spare
nogle udgifter, situationen vedrørende investeringer, knowhow og produktkvalitet bliver
bedre, og man kan hurtigere omsætte idéer vedrørende mangfoldighed og innovation. På
den anden side kan horisontale samarbejdsaftaler begrænse konkurrencen, hvis
konkurrenterne fastsætter priserne, fastfryser produktionen eller gennemtvinger en opdeling
af markederne. Klare aftaler, der sikrer stabiliteten, vil derfor være et meget positivt
fremskridt. Jeg undlader at stemme, fordi der er en række punkter, hvor ordlyden endnu
ikke er tilstrækkelig tydelig.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om at
revidere konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler, da der tages højde for
Kommissionens aktivitet, især den åbenhed i forhandlingerne med Parlamentet og den
åbne indstilling, hvormed denne revisionsproces, hvor formålet er at lytte til alle aktørerne,
blev indledt.

Der skal altid tages hensyn til retssikkerheden, når et stykke lovgivning tages op til revision.
Det efter min mening, og ligesom der står i beslutningen, afgørende, at der, når den endelige
nye lovgivningsmæssige ramme er blevet vedtaget, udarbejdes et resumé, og at man i en
fortegnelse over ofte stillede spørgsmål detaljeret forklarer alle markedsaktører denne
ramme. Jeg deler Parlamentets bekymring med hensyn til, at dette bør ses som en integreret
lovgivningsmæssig ramme om beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder. De
intellektuelle ejendomsrettigheder udgør et afgørende bidrag til innovation, så det er af
helt afgørende betydning, at de respekteres.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (ES) Parlamentet bifalder i denne
beslutning, at Kommissionen har indledt to forskellige offentlige høringer om revisionen
af konkurrencereglerne for horisontale samarbejdsaftaler. Man fremhæver betydningen
af at lytte til og undersøge de berørte parters synspunkter mest muligt i beslutningsprocessen
med henblik på at nå frem til en realistisk og afbalanceret lovgivningsmæssig ramme. Man
opfordrer også Kommissionen til, at den ved afslutningen af revisionsprocessen klart
tilkendegiver, hvordan den har taget højde for bidragene fra de berørte parter.

(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

10. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

12. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet (forhandling)
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12.1. Irak – navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne
samfund

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling om seks forslag til beslutning
om Irak – navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (2) .

Bastiaan Belder,    forslagsstiller. – (NL) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Den 12. november stod der følgende overskrift i en tysk avis: "Irakiske kristne jaget til
døde". Billedet, der ledsagede artiklen, viste en kristen familie, som søgte tilflugt i en kirke
i hovedstaden, Baghdad. Familien havde søgt tilflugt i denne religiøse bygning, efter at
islamiske terrorister havde indledt et overlagt angreb på kristnes hjem. Det afskyelige
blodbad den 31. oktober under en gudstjeneste i den syrisk-katolske domkirke var derfor
med sikkerhed ikke nogen isoleret hændelse. Det kristne mindretal i Mesopotamien har
været udsat for decideret religiøs forfølgelse i årevis. Det er de triste kendsgerninger i Irak.
Det er den enorme udvandring af irakiske kristne vidne om. Siden 2003 er antallet af kristne
i Irak faldet fra 850 000 til 350 000, hvoraf 115 000 er blevet internt fordrevet. Hvad kan
disse tapre "efterladte" – i anførselstegn, fordi de jo er hjemhørende i Irak – forvente af
Europa? Det er immervæk et kristent mindretal, hvis historiske rødder i Irak kan spores
tilbage til det første århundrede, herunder verdens ældste kirker og klostre. Jeg vil appellere
om en europæisk nødhjælpsindsats for irakiske kristne på tre konkrete punkter. Først og
fremmest skal der gives støtte til de irakiske kristne, der er flygtet til det kurdiske område
for at opbygge et nyt liv. Man skal give dem en fremtid i deres eget land. Det samme gælder
for det kristne mindretal på Ninive-sletten. Europæisk støtte til erhvervsuddannelse,
arbejdspladser til de unge og lån til nye virksomheder. For det andet skal EU's institutioner
kraftigt opfordre den irakiske regering – og det er virkelig en hastesag – til at holde op med
at lade indehaverens religiøse tilhørsforhold fremgå af identitetskortene, fordi dette i høj
grad ville øge den personlige sikkerhed hos religiøse mindretal, især de kristne. Desuden
giver den nuværende praksis med at lade indehaverens religiøse tilhørsforhold fremgå af
identitetskortene i øjeblikket anledning til forskelsbehandling på bl.a. arbejdsmarkedet og
for konvertitter. For det tredje vil jeg på parlamentarisk plan bede Delegationen for
Forbindelserne med Irak om at vise velvilje over for de fem kristne medlemmer af det
irakiske parlament med hensyn til at yde dem hjælp i ord og handling i denne ustabile
periode. Hvorom alting er, ser jeg naturligvis positivt på alle parlamentariske kontakter
mellem Europa og Irak, der har til formål at støtte dette spæde demokrati, og jeg er også
særdeles glad for, at min kollega, hr. Mauro, snart fremlægger en betænkning om EU og
Irak i Udenrigsudvalget. Dette er meget vigtigt. Endelig regner jeg med, at Rådet og
Kommissionen – Rådet er jo faktisk ikke repræsenteret her – fortsat gør en stor indsats for
at overtale de irakiske myndigheder til at gøre deres yderste for at sikre, at de kristne samfund
og kirkerne i den historiske egn Mesopotamien i det mindste blot overlever.

Véronique De Keyser,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Siden Irakkrigen er dette land
i stedet for at blive befriet for en militærdiktator kommet ind i en voldsspiral. Det iscenesatte
skue, hvor Saddam Hussein bliver hængt, var på ingen måde med til at reducere denne
vold. Det har derimod forværret spændingerne i landet.

Som bekendt kæmper EU uafladeligt mod dødsstraffen. Vi mener, at vi ved at afskaffe
dødsstraffen i Europa har bidraget til fremskridt i menneskehedens udvikling. Det er efter
vores mening derfor skammeligt, at Tariq Aziz, der arbejdede sammen med Saddam

(2) Se protokollen.
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Hussein, og to af hans medarbejdere måske bliver hængt. Det skyldes ikke personen Tariq
Aziz. Han var faktisk, som jeg jo godt vidste, en bemærkelsesværdig person, der desværre
var en del af et totalitært system. Jeg mener dog – og dette er min personlige holdning – at
han især i sidste øjeblik traf omfattende foranstaltninger i et forsøg på at åbne sit land.

Alligevel er det ikke sagen Tariq Aziz, der er væsentlig. Vi kan ikke have hængningen af
Tariq Aziz på vores fjernsynsskærme i morgen som symbol på Iraks befrielse. Jeg opfordrer
derfor mine kolleger til at stemme for denne beslutning, der også omfatter et afsnit, som
jeg kan tilslutte mig, om forfølgelsen af kristne i Irak.

Anneli Jäätteenmäki,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Dødsstraffen krænker retten til
liv, jf. verdenserklæringen om menneskerettigheder. Det er den endegyldige fornægtelse
af menneskerettigheder.

Ikke desto mindre eksekverede man i 2009 dødsdomme i 18 lande. I Irak henrettede man
mere end 120 mennesker, og i Iran blev der foretaget hele 388 henrettelser. I de lande,
hvor man anvender dødsstraf – herunder USA og Kina, og vi kan fortsætte listen – siger
man, at henrettelserne sker i retfærdighedens navn. Dødsstraf har intet med retfærdighed
at gøre.

EU er dybt engageret i arbejdet for at afskaffe dødsstraffen overalt og stræber efter at opnå
almen accept af dette princip. Denne beslutning er en vigtig reminder med hensyn til, at
vi er nødt til at fortsætte kampen mod dødsstraf. Vi opfordrer regeringen i Irak til at ophøre
med at anvende dødsstraf.

Peter van Dalen,    forslagsstiller. – (NL) Fru formand! Mørke skyer af islamisk ekstremisme
trækker sig sammen over hele verden og især over Mellemøsten. I Pakistan har Asia Bibi
sagt, at hun til trods for sin benådning, for så vidt angår ekstremisterne, stadig udgør en
trussel. Hun bliver desværre nødt til at emigrere til et andet land. Kristne i Irak er også
allerede flygtet i massevis. De er systemiske ofre for ekstremisterne. I Irak er et trossamfund,
som har været der i meget længere tid, end ekstremisterne har, blevet fordrevet på en
særdeles brutal måde. De kristne fortjener derfor vores støtte. De skal have mulighed for
at opretholde deres sammenhold, så de kan udøve deres tro. Jeg opfordrer derfor
Kommissionen til at give dette spørgsmål topprioritet. Der er hårdt brug for markant
europæisk støtte til de moderate grupper i Irak. Dermed kan vi måske forhindre islamiske
ekstremister i at få kirkerne i Irak lukket og slukket for bestandig.

Frieda Brepoels,    forslagsstiller. – (NL) Fru formand, mine damer og herrer! Gruppen De
Grønne/Den Europæiske Fri Alliance støtter fuldt ud to punkter i beslutningen. For det
første er vi nødt til fortsat at bekæmpe dødsstraffen samt opfordre til, at dødsdommen
mod Tariq Aziz og to andre forhenværende embedsmænd omstødes. For det andet skal
alle i Irak have lov til at udøve deres tro i landet, og vi fordømmer ethvert angreb på friheden.
Vi er godt tilfredse med disse to punkter, men min gruppe er knap så tilfreds med det, der
mangler i beslutningen. Det ser ud til, at Parlamentet nægter at drøfte de mange krænkelser
af menneskerettighederne i Irak, som vi som medlemsstater i EU har et medansvar for.
Udenlandske tropper har tilladt irakiske sikkerhedsstyrker at mishandle fanger og endda
udsætte dem for tortur og myrde dem. I marts i år blev Det Forenede Kongerige kendt
skyldig heri ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De seneste afsløringer via
WikiLeaks har bekræftet, at denne praksis har fundet sted, og det er uacceptabelt. Vi havde
af disse grunde gerne set en stærk fordømmelse af denne praksis, som både amerikanske
og europæiske tropper har stået bag. Ligeledes ville en henvisning til opfordringen fra Navi
Pillay, FN's højkommissær for menneskerettigheder, til en grundig undersøgelse dels af
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beskyldningerne om ulovlige bortførelser og dels af mishandling og mord i irakiske fængsler
have været helt på sin plads i beslutningen. Den undersøgelse af sagen, som Det Forenede
Kongerige for nylig har iværksat, bør forfølges i større grad, og de medlemsstater, der har
sendt soldater til området, skal stille dem til ansvar for deres ugerninger. Kommissionen
og Rådet skal også insistere herpå. Det er ikke længere nogen mulighed at forholde sig tavs.

Miguel Portas,    forslagsstiller. – (PT) Fru formand! Jeg tror, vi alle er enige i, at forsøget på
at henrette Tariq Aziz, Iraks premierminister under Saddam Husseins styre, tydeligvis er
en tragisk farce. Det er en mand, der allerede er idømt fængsel på livstid. Det er vi ikke
uenige i, men jeg mener ikke, at vi kan drøfte og fordømme dette forsøg på henrettelse
uden samtidig at nævne de mere end 900 dødsdomme, der allerede er blevet eksekveret
af det irakiske præsidentråd. Vi er forpligtet til at lægge lige så stor vægt på de personer,
der er meget kendte, som på dem, der er mindre kendte. Vi er selvsagt også enige i
fordømmelsen af islamisk terror mod kristne samfund, men vi kan ikke fortie, at 30 000
mennesker tilbageholdes uden anklage i Irak på grund af den militære besættelse, og vi kan
heller ikke se bort fra den måde, hvorpå dette har fremkaldt konflikt og problemer internt
i det irakiske samfund. Problemet med denne beslutning er, at man kun tager højde for
nogle meget få ting. Min gruppe har derfor sit eget beslutningsforslag.

Constance Le Grip,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Under denne forhandling om
situationen i Irak, om dødsdommen over Tariq Aziz og om situationen for de kristne i Irak
vil jeg gerne gentage, at min gruppe, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater), er total modstander af dødsstraf.

Jeg vil dog også gerne frem for alt give udtryk for harmen i min gruppe over den markante
forværring af situationen for de kristne, der bor i Irak, og for vores stærke følelser omkring
de seneste angreb med dødelig udgang på de kristne samfund i Irak, navnlig den feje
gidseltagning i den syriske katedral i Baghdad den 31. oktober, hvor 58 mennesker døde.
Vi vil naturligvis også gerne give udtryk for vores solidaritet med ofrene og deres familier.

I anledning af denne forhandling vil vi gerne højtideligt og alvorligt anmode de irakiske
myndigheder om at gøre deres yderste for at sikre sikkerheden og integriteten for de kristne
i Irak, at beskytte alle religiøse bygninger i Irak, at garantere den religiøse frihed for de
irakiske kristne, men også for alle trossamfund og alle religiøse mindretal, og at arbejde
på at reducere den interetniske vold. Det, der reelt står på spil her, er fred, national forsoning
i dette land og forsvaret for vores værdier frihed og tolerance.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Dødsdommen over Tariq
Aziz og den dramatiske situation for de forfulgte kristne er spørgsmål, der muligvis burde
have været holdt logisk adskilt. Alligevel er det måske godt, at vi drøfter dem samtidig,
fordi det, vi gerne vil sige i denne beslutning, er, at vi ønsker retfærdighed i Irak og
retfærdighed for Irak.

Vi ønsker retfærdighed i Irak, fordi disse kristne, der er blevet ofre for de fundamentalistiske
mål hos mange af de grupper, der kæmper om magten, med sikkerhed er uskyldige. Vi
ønsker retfærdighed for Irak, fordi den proces, der i øjeblikket er i gang, for at genetablere
stabilitet og demokrati i landet, ikke fortjener at få ridser i lakken på grund af drabet på en
mand, der måske nok er skyldig, men som helt sikkert ikke fortjener dødsstraf.

Jeg tror derfor, at det redskab, som en beslutning udgør, kan få endnu større praktisk
virkning, hvis vi også tager disse afgørelser og emner med i aftalen mellem EU og Irak. Man
kan i denne aftale rent praktisk foreskrive, at vi stiller visse betingelser, for at der kan blive
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tale om økonomiske aftaler, og disse betingelser involverer respekt for
menneskerettighederne og respekt for de irakiske kristne.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Fru formand! Irak og irakerne stod tilbage med og var udsat
for mangfoldige rædsler, mens diktatoren, Saddam Hussein, holdt landet i et jerngreb.
Siden 2003 har Irak oplevet forfærdelige krænkelser af menneskerettighederne, herunder
anholdelser, bortførelser og udenretlige drab under den udenlandske militære besættelse.
Dette gør det særdeles vigtigt, at præsident Talabani har sagt, at han, da han er socialist og
humanist, nægter at undertegne henrettelsesordren for Tariq Aziz. Jeg mener, det er
afgørende, at vi i Parlamentet tilkendegiver, at vi er imod dødsstraf, uanset hvem personen
er og uanset vedkommendes religion, og at vi ikke blot er ude efter at få omstødt
dødsdommen mod Tariq Aziz, fordi han er kristen. Jeg og alle mine kolleger beklager
selvsagt dybt angrebet på det kristne samfund i Irak, et samfund, der udgør en del af den
irakiske kulturelle tradition, og som irakerne mere end nogen anden værdsætter og ved,
hvordan man skal bevare. Vi må dog ikke glemme, at den gruppe, der har lidt mest under
terroren og den sekteriske vold i Irak, faktisk er muslimerne, det være sig shiitter, sunnier
eller andre. Det er vigtigere end nogensinde før, at vi i EU går i gang med at pleje vores
relationer til Irak og drøfte dette spørgsmål med vores kolleger i det irakiske parlament,
især behovet for at afskaffe dødsstraffen.

Marietje Schaake,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Dødsstraffen blev sat i bero
i Irak efter den amerikansk anførte invasion i 2003, men blev genindført i august 2004.
Siden da er hundredvis af mennesker blevet dømt til døden, og mange heraf er blevet
henrettet.

Det er af hensyn til en stabil fremtid i ethvert land særdeles vigtigt, at personer, der er
skyldige i menneskerettighedskrænkelser, bliver retsforfulgt, og det gælder også for Irak.
Politikere og forhenværende politikere skal ikke være nogen undtagelse, da de bærer det
endelige og ofte direkte ansvar for sådanne krænkelser. Det er velkendt, at
menneskerettighedskrænkelserne i Irak på initiativ af bl.a. Saddam Hussein og Tariq Aziz
antog uhyrlige proportioner. Princippet om retfærdig rettergang er ufravigeligt med henblik
på at sikre forsoning og bevæge sig konstruktivt i retning af en bedre fremtid.

EU er et værdifællesskab og et unikt sted i verden, især når det drejer sig om dødsstraf, som
vi helt har afskaffet. I vores relationer med andre lande, det være sig USA, Kina, Iran eller
Irak, anmoder vi dem om som strafform ikke at nægte mennesker den ultimative rettighed
– retten til liv.

Jalal Talabani har sagt, at han ikke vil undertegne henrettelsesordren for Tariq Aziz, og vi
noterer med tilfredshed denne udtalelse. Det bør være en del af et samfund, der bygger på
retsstatsprincippet, og hvor alle borgeres menneskerettigheder overholdes, og EU er klar
til at hjælpe den irakiske regering med at udvikle sig i den retning og sikre retfærdig
ansvarlighed for personer, der overtræder menneskerettighederne.

Stabiliteten i Irak er skrøbelig og kan meget vel bringes ud af balance ved henrettelser, som
staten står bag. Hvis man undertegnede og ratificerede den anden valgfri protokol til den
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt protokol 13 til
konventionen om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ville det
gøre det nemmere at befæste Iraks holdning til menneskerettighedskrænkelser. Det ville
også være et positivt skridt i retning af landets integration i det internationale samfund.
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Marie-Christine Vergiat,    for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Fru formand! Min gruppe, Den
Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, har ikke været med i det
fælles beslutningsforslag om denne sag og heller ikke i beslutningsforslaget om Tibet. Disse
plenarmøder torsdag eftermiddag antager en stadig mere ejendommelig karakter her i
Parlamentet, både med hensyn til det manglende indhold, som vi konstaterer, og med
hensyn til de spørgsmål, der tages op, og den måde, hvorpå de behandles. Når man bruger
de briller, som nogle her konstant har på, til at se på dette eller hint land eller dette eller
hint spørgsmål, er det i modstrid med den vidtfavnende og udelelige opfattelse af
menneskerettigheder, som er nærmere beskrevet i de internationale tekster, vi hævder at
repræsentere.

Denne måde at se og gøre ting på skader EU's troværdighed på området, og det er vand på
møllen for dem, der siger, at europæerne har et vestligt syn på menneskerettigheder, og at
de endnu en gang forsøger at pådutte andre deres model.

Jeg er enig med mine kolleger i at tage afstand fra dødsstraf, herunder dødsdommen mod
Tariq Aziz, og henrettelser, som der er rigtig mange af i Irak, men som også rammer kvinder
og børn. Jeg havde gerne set, at vi på samme måde havde taget afstand fra den situation,
at tusindvis af mennesker tilbageholdes uden grund, uden rettergang og er udsat for tortur.
Jeg havde gerne set, at vi havde taget afstand fra de irakiske styrkers og besættelsesstyrkernes
magtmisbrug og også fra børnesoldater og – især på den internationale dag for afskaffelse
af vold mod kvinder – den vold, som kvinder i Irak bliver udsat for i forbindelse med denne
konflikt. Jeg havde gerne set, at vi havde taget afstand fra den måde, hvorpå USA har forladt
Ashraf-lejren uden at bekymre sig om de hundredvis af mennesker, som boede der.

Af alle disse grunde vil GUE/NGL-Gruppen undlade at stemme om denne beslutning, og
det samme gælder for beslutningsforslaget om Tibet.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Fru formand! Den 10. november blev fem mennesker
dræbt ved et bombeangreb mod kristne, og blot et par dage tidligere var der et angreb på
en katolsk domkirke. 100 mennesker blev taget som gidsel, og 40 mennesker døde som
følge deraf. I de senere år er 900 000 kristne flygtet fra Irak. Disse begivenheder illustrerer
på trist vis, hvordan situationen for kristne er i Irak og i hele Mellemøsten. Der er ikke tale
om isolerede hændelser, men snarere om en generel tendens, der udspiller sig ved Europas
grænser samt i Egypten og af og til også i Tyrkiet. EU bør kunne udøve tilstrækkeligt pres
til at bekæmpe diskrimination af kristne. Vi behøver blot at tænke på den nordlige del af
Cypern, hvor ca. 150 kirker er blevet ødelagt eller ombygget til moskéer siden den tyrkiske
besættelse, og hvor der kun er én kirke tilbage, hvor den kristne befolkning har lov til at
holde én messe om året. Glem ikke, at det ikke er Irak, jeg her taler om, men en ø i
Middelhavet i Europas udkant.

Det er efter min mening sund fornuft at indføre et varigt system til overvågning af
forfølgelser mod kristne. Det skulle så følges op med konkrete handlinger – f.eks. konsekvent
indføjelse af bestemmelser, der forbyder forfølgelse af kristne, i internationale handelsaftaler
med EU. Vi kan ikke tolerere en situation, hvor vi gerne vil gøre forretninger, men har det
fint med at vende det blinde øje til, når kristne forfølges.

Jeg vil gerne slutte med nogle få ord om den forhenværende udenrigsminister, hr. Aziz.
Selv tidligere medlemmer af Saddam Husseins styre er berettiget til en retfærdig rettergang.
Det ville være malplaceret at benytte henrettelse som hævn. Selv disse forhenværende
ministre fortjener at blive stillet for en upartisk domstol. Dette kan ikke accepteres, især
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ikke i et ungt land, der sigter mod at blive en demokratisk stat. Jeg vil derfor opfordre EU
til at træffe de nødvendige foranstaltninger og gå klart til værks.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Fru formand! I det trygge miljø, som EU udgør, betragter
vi religiøsitet og kirkegang som en privatsag. Men i Irak er det næsten blevet et udtryk for
enestående mod, hvis man er åben om sin kristne tro. Vi har i dag med rette fordømt det
forfærdelige angreb søndag, den 31. oktober, men i mellemtiden har der været nye angreb,
endnu en gang med tab af menneskeliv. Sidste mandag blev to brødre dræbt i byen Mosul.
Min kollega hr. Belder har nævnt, hvor stor den stadig mindre gruppe af irakiske kristne,
der fortsat er i Irak, er, og hvor mindst 100 000 af dem også er blevet fordrevet i deres eget
land. Dette ser helt sikkert ud til at være en målrettet strategi fra visse gruppers side at
fordrive denne befolkningsgruppe. Jeg vil gerne sige til kommissæren, at vi i EU ikke kan
tillade os bare at stå og se på. Først og fremmest skal EU naturligvis henvende sig til de
irakiske myndigheder, der desværre stadigvæk befinder sig i en svag position, og støtte
dem med at tage affære. Jeg vil dog gerne gå et skridt videre og faktisk, som hr. Mauro har
nævnt, inkludere det som et højt prioriteret punkt i partnerskabsaftalen med Irak, som vi
er i færd med at drøfte, at der er sikre levevilkår for de irakiske kristne i Irak. Som
næstformand for Delegationen for Forbindelserne med Irak vil jeg fortsat følge med i
situationen og ser frem til at høre, hvad Kommissionen mener om dette.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Fru formand! Det er chokerende og uacceptabelt, at der på ny
er mange uskyldige mennesker, som har måttet lide i Irak på grund af deres religiøse
overbevisning.

Angreb på trossamfund kan aldrig retfærdiggøres, uanset hvor de finder sted. Retten til,
at religiøse grupper kan forsamles og udøve deres religion, skal være ubetinget. EU er ikke
blot bekymret over de kristnes situation. Religions- og samvittighedsfrihed skal gælde på
lige vilkår for alle. Beskyttelse af denne universelle menneskeret er også den bedste garanti,
vi har for at hindre konflikter, inden de begynder, og løse dem.

Denne beslutning er efter min mening et budskab om, at Parlamentet bakker kraftigt op
om det irakiske folk, idet vi indtrængende opfordrer dem til at gå imod vold og terror og
resolut kæmpe for demokrati og universel menneskelig værdighed.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Fru formand! Mere end 50 kristne er i løbet af én måned
blevet myrdet i Irak af ekstremistiske grupper.

Der påhviler den nye irakiske regering et særligt ansvar for at garantere sikkerhed,
retfærdighed og lige rettigheder for alle trossamfund. Kun på denne måde kan Baghdad
vinde respekt og opbygge et tillidsforhold, ikke alene internt, men også i forbindelserne
med EU.

Situationen i mange lande i Mellemøsten, hvorfra traditionelle kristne mindretal er tvunget
til at flygte, er foruroligende. De fleste assyrer er nu internt fordrevet. Jeg mener, det er
yderst vigtigt, at fru Ashton i forbindelse med vores fælles udenrigspolitik jævnligt tager
problemet med religiøs frihed op, og at der i kommende EU-traktater med tredjelande skal
indføjes en bestemmelse om respekt for religiøs frihed.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Fru formand! I det forgangne år har det kristne
samfund i Irak oplevet en optrapning af den religiøse vold og forfølgelse. Kristne, som er
skræmt fra vid og sans over bombninger og massakrer, flygter ud af Irak. Samtidig med,
at jeg fordømmer det rystende terrorangreb, vil jeg, hvis sandheden skal frem, gerne sige,
at USA's invasion forværrede situationen på dette område, og det er derfor USA's ansvar
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at forbedre situationen. Generelt har de religiøse og nationale splittelser og det gensidige
had i Irak nået sådanne proportioner, at landet er i alvorlig fare. Den demokratiske verden
forventer, at den irakiske regering hurtigst muligt afskaffer dødsstraffen. Jeg ser positivt
på den irakiske præsidents beslutning om ikke at undertegne henrettelsesordren for Tariq
Aziz, men vi vil holde nøje øje med, hvordan det irakiske parlament agerer i denne situation.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Fru formand! Det er en skandale, at de kristne samfund i det
geografiske område, der nu kaldes Irak, efter 2 000 års tilstedeværelse står i fare for at
forsvinde, især i betragtning af Vestens intervention i de senere år og den kendsgerning, at
disse hændelser finder sted under en demokratisk regering, der har EU's opbakning. Vi kan
ikke affinde os med denne situation. Bortset fra det generelle spørgsmål om religionsfrihed
er dette en ren og skær skandale, og jeg glæder mig over, at en række kristne biskopper fra
Irak rejser til Strasbourg til december for at informere os nærmere om situationen for deres
trossamfund.

Vi skal være på det rene med, at det ikke slår til med en træt gestus i ny og næ, men at vi
har et reelt ansvar her. 80 % af europæerne er kristne. Vi går naturligvis ind for
religionsfrihed generelt, men hvem varetager disse menneskers interesser, hvis ikke vi gør
det? Der er tale om mennesker, der endda overlevede det afskyelige styre under Saddam
Hussein i deres land, men hvis selve eksistens nu er truet.

Parlamentet skal derfor fokusere sit arbejde for menneskerettighederne på dette område.
Jeg vil opfordre Baroness Ashton om at gøre det samme og holde os løbende underrettet
om de kristnes situation i Irak.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Mordene på kristne vil ingen ende tage. I
dag er det i Irak, Nigeria, Egypten og Afghanistan, og i går var det i Sudan, Indien og
Indonesien, og i morgen, hvis de ikke allerede er blevet dræbt, hvis de ikke allerede har
været udsat for udrensninger, vold, voldtægt og aggression, vil de skulle leve som pariaer
og holde deres tro skjult selv på steder, hvor deres kulturelle, politiske og økonomiske
rødder er langt ældre end islams fremkomst i deres hjemland. Til trods for opfordringer
fra vestlige muslimske intellektuelles side sker der intet i landene for at sørge for de kristnes
sikkerhed. Det eneste, de er skyldige i, er at de har samme religion som europæerne og
amerikanerne.

I 2010 har den islamiske fundamentalisme udslettet arabiske tilhængere af Kristus lige for
øjnene af os. Ingen befolkningsgruppe fortjener en sådan skæbne. Det er værd at nævne,
at der ikke er et eneste land, som bygger på en kristen kultur, hvor muslimer ville blive
behandlet lige så dårligt som de kristne, der bor i muslimske lande. Parlamentet bør
udarbejde en betænkning om situationen for de kristne i de muslimske lande, og EU's
institutioner bør sætte spørgsmålet om forfølgelse på dagsordenen, når man fører
forhandlinger med disse lande.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Fru formand! Der er ikke noget mere ulogisk end
dødsstraf – at slå nogen ihjel for at vise, at det er forkert at slå ihjel. Det irakiske folk har
været udsat for ekstrem undertrykkelse. Først var der overgreb og undertrykkelse under
diktatoren, Saddam Hussein, over for anderledestænkende og systemkritikere. Nu er
befolkningen underlagt en besættelsesmagt, der er mere interesseret i at opbygge våbenmagt
end demokrati. Overgreb og undertrykkelse af dem, der retter kritik mod besættelsesmagten,
fortsætter.
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Nu fortsætter overgrebene mod og undertrykkelsen af de kristne. Der skal sættes en stopper
for overgrebene og undertrykkelsen i Irak. Vi har i den sammenhæng et ansvar. Man kan
kalde det etnisk udrensning. Det er det, vi taler om her. Folk tvinges ud af Irak. Vi skal derfor
sørge for, at vi ikke tvinger dem ud af EU. Det er vores pligt. Vi må ikke sende irakere tilbage
til den sikre pine og undertrykkelse.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Fru formand! Jeg er sikker på, at den irakiske regering
har de bedste intentioner, men vi må alle gøre mere for at beskytte det kristne samfund i
landet. Denne befolkningsgruppe er i dag udsat for diskrimination, angreb og endog mord
af én eneste grund, nemlig ønsket om endegyldigt at udrydde de kristne fra det land, hvor
de har boet i næsten 2 000 år.

EU skal udvise større handlemod på dette område og ikke underlægge sig den selvcensur,
som den politiske korrekthed foreskriver, hvilket endda fremgår af teksten i den beslutning,
som vi snart vedtager. Beskyttelsen af irakiske kristne i dag indebærer naturligvis omsorg
for dem, der bosætter sig andre steder, og accept af dem i vores lande samt politiske
forandringer i Irak. Dette skal dog – og det er min opfordring til Kommissionen, til Baroness
Ashton – være et slagord, det vigtigste slagord, for vores diplomati i verden. Religionsfrihed,
især for kristne samfund, skal være flagskibet for europæisk diplomati.

Catherine Soullie (PPE).   – (FR) Fru formand! Kristne er uden tvivl en af de mest forfulgte
religiøse grupper i verden. I Mellemøsten anser nogle ekstremistiske grupper dem for at
være – jeg citerer – "lovlige mål", og endemålet er, at de ganske enkelt forsvinder fra denne
region, en region, hvor kristendommen blev født, og en region, hvor deres historiske
tilstedeværelse er af afgørende betydning for opretholdelse af en vis form for balance.
Begivenhederne i domkirken i Baghdad er blot kulminationen på en situation, som vi
passivt har været vidne til i alt for lang tid.

EU skal som global aktør og forretningspartner for forskellige lande i regionen på det
kraftigste give udtryk for sin harme, for så vidt angår denne situation. Diskrimination kan
uanset karakter ikke tolereres. Demokratiet vil kun sejre i denne region, hvis de mest
grundlæggende menneskerettigheder som f.eks. religionsfrihed overholdes.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Parlamentet skal med høj og klar stemme tage afstand fra angrebene på kristne mindretal
i Irak. Dette er et kapitel i en lang historie præget af diskrimination og martyrium, som har
varet i 2 000 år, og det er utroligt, at den stadig fortsætter nu i det tredje årtusinde.

Jeg er enig i, at vi skal støtte de moderate irakiske grupper og de kristne, der er flygtet til
Kurdistan, og også i, at man skal fjerne henvisninger til religiøst tilhørsforhold fra
identitetskortene. Det, jeg gerne vil tage afstand fra i dag, er imidlertid noget, som efter
min mening er det mest absurde aspekt af denne triste sag. Symbolet på den kristne tro er
korset, der tilsyneladende er et symbol på døden, men rent faktisk er et symbol på friheden,
fordi for kristne betyder Jesu død på korset, at han befriede menneskeheden fra synden og
mørket. Det er virkelig utroligt, at der er mennesker, som ikke har lov til at tilbede et
frihedssymbol, idet de bliver mejet ned, når de træder ud af en kirke, blot fordi de har været
der.

Janusz Lewandowski,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Kommissionen har
de samme dybe bekymringer som Parlamentet – og som medlemmerne så tydeligt og klart
har givet udtryk for – med hensyn til menneskerettighedssituationen i Irak. Rådet
(udenrigsanliggender) udtrykte i mandags sin deciderede fordømmelse af de seneste
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terrorangreb, især angrebene mod steder, hvor civile samles, herunder kristne og muslimske
religiøse bygninger.

Rådet, der vedtager konklusioner fremsat af den højtstående repræsentant/næstformanden,
fru Ashton, understregede også, at den nye regering i Irak er nødt til at gøre en stor indsats
for at efterstræbe national forsoning. Det indebærer, at den skal repræsentere samtlige
irakeres interesser og behov, uanset tro og etnicitet. Beskyttelse og fremme af
menneskerettigheder, herunder for de personer, der tilhører mindretal, skal prioriteres
meget højt. EU tager i sin dialog med Irak ofte landets menneskerettighedsproblemer op,
herunder ikke alene religions- eller trosfriheden, men også dødsstraffen.

For 10 dage siden kom EU med en presserende og direkte opfordring til myndighederne
som reaktion på afgørelsen i den irakiske højesteret om dødsdomme over fem
repræsentanter for det tidligere styre, deriblandt Tariq Aziz. EU mindede om sin faste
modstand mod anvendelse af dødsstraf under nogen omstændigheder i bestræbelserne på
et globalt moratorium for dødsstraffen som et første skridt. Menneskerettighederne har
en fremtrædende plads i den partnerskabs- og samarbejdsaftale, som vi forhåbentlig snart
undertegner med Irak. Det er det direkte svar til fru de Lange.

Siden 2003 har en betydelig del af EU's samarbejde med Irak haft fokus på at styrke
retsstatsprincippet og fremme menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder f.eks. via EUJUST LEX-IRAQ og fællesskabsassistance. Der er også afsat
væsentlige midler til at yde beskyttelse og hjælp til de mest udsatte irakere. Mange af dem
er af indlysende årsager internt fordrevet og lever nu i områder, hvor der er en høj
koncentration af mindretal. Vores arbejde har spændt lige fra at fremme bevidstheden om
og håndhævelsen af menneskerettigheder blandt udsatte grupper og til at genopbygge
skoler i områder, der allerede er blevet nævnt under drøftelserne, som f.eks. Ninive, som
har en stor kristen befolkning.

Der bliver også fortsat ydet humanitær bistand til de mest udsatte i og uden for Irak. EU's
støtte kan ikke gå direkte til specifikke trossamfund eller etniske grupper, men den skal,
og den kan, hjælpe de mest udsatte irakere, uanset hvor de bor.

Vi undervurderer ikke de udfordringer, den irakiske regering står over for. Det er ikke
nogen nem opgave at udrydde de ekstremister, der søger at skabe sekteriske spændinger
ved hjælp af barbariske handlinger. Sikkerhed, udvikling og bevarelse af
menneskerettighederne er tæt forbundne faktorer. EU har fortsat et meget stærkt ønske
om at hjælpe Irak bedst muligt med henblik på at sikre fremskridt på alle tre områder. Den
irakiske befolkning er ikke tjent med mindre.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om lidt.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Monica Luisa Macovei (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg er enig med mine kolleger i Parlamentet
i fordømmelsen af de vedvarende mord, henrettelser og menneskerettighedskrænkelser i
Irak. Situationen for Iraks kristne mindretal er et spørgsmål om liv og død. Næsten 50
irakiske kristne blev dræbt ved en skånselsløs massakre i kirken Our Lady of Salvation den
31. oktober 2010. Human Rights Watch skønner, at næsten halvdelen af den kristne
befolkning i Irak, dvs. hundredtusinder af mennesker, har måttet flygte ud af landet siden
2003. Vi skal fortsætte med at kæmpe for dem, så de kan overleve og blive frie. Vi skal tage
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mindretalsrettighederne i forsvar og blive ved med at modarbejde mord, vold,
befolkningsmæssig opdeling og enhver form for diskrimination på baggrund af etnicitet
eller religiøs overbevisning. Jeg opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigst muligt at
tage spørgsmålet om kristnes sikkerhed i Irak op, da EU fortsat arbejder på at få et tættere
samarbejde med den irakiske regering.

12.2. Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om seks forslag til beslutning
om Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (3) .

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    forslagsstiller. – (PL) Fru formand! Vi var i oktober
vidne til tusindvis af tibetaneres fredelige protester mod de kinesiske myndigheders planer
om at ændre uddannelsespolitik. Den nuværende tosprogede model, der giver etniske
minoriteter mulighed for at få undervisning på deres eget nationale sprog sammen med
kinesisk, erstattes af en model, hvor kinesisk skal være det grundlæggende
undervisningssprog.

Sekretæren i det kinesiske kommunistparti i Qinghai-provinsen, Qiang Wei, udtalte i en
avisartikel, at mandarin bliver det primære undervisningssprog i grundskolerne i 2015.
Fordi tibetanere og repræsentanter for andre etniske grupper skal fungere effektivt på det
kinesiske arbejdsmarked, skal de kunne uddanne sig på kinesisk, men ikke på bekostning
af ikke at kunne få en hensigtsmæssig uddannelse på deres eget sprog.

Man bør huske på, at de rettigheder, tibetanerne kæmper for, fremgår af artikel 4 i den
kinesiske forfatning og artikel 10 i loven om regional autonomi. Tibetanerne beder derfor
om, at de rettigheder, de allerede har, bliver overholdt, og Parlamentet skal med eftertryk
støtte dem i deres forsøg på at bevare deres egen kultur, hvor sproget udgør et
grundlæggende element. Det lyder efter min mening helt rigtigt for os alle, når Dokru
Choedaka, en forkæmper for det tibetanske sprog, siger, at skoler og sprog er grundkernen
i den nationale identitet.

Marietje Schaake,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Kultur og kulturelle udtryk
underbygger menneskers værdier og identitet. Med Aristoteles' ord er formålet med kunst
ikke at præsentere tingenes ydre, men deres indre betydning.

Kultur er, når den anvendes som et redskab til at påtvinge værdier og udviske mangfoldighed
og ytringsfrihed, som et våben. Det er derfor en meget bekymrende udvikling, at mandarin
er blevet indført som det primære undervisningssprog og sprog i officielle dokumenter
for tibetanere. Hvis Kina har til hensigt at udviske den tibetanske kultur på denne måde,
handler man imod sine egne erklærede intentioner om, at der skal være harmoni blandt
de utallige kulturer, etniske grupper og identiteter, der er i landet. De kinesiske myndigheder
skal også give udenlandske medier adgang til Tibet, uden at der skal indhentes særlige
tilladelser, og tillade ucensureret kommunikation og adgang til information – også på
internettet – i hele landet.

Ikke alene økonomisk udvikling, men også kulturel mangfoldighed og respekt for
menneskerettighederne bidrager i lige så høj grad til velstand. EU skal hele tiden prioritere
menneskerettighederne højt, især for etniske og kulturelle mindretal, i forbindelse med
sine relationer med Kina.

(3) Se protokollen.
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Ryszard Czarnecki,    forslagsstiller. – (PL) Fru formand! De store europæiske lande er
virkelig meget opsat på at forbedre de økonomiske, investeringsmæssige og
forretningsmæssige forbindelser med Kina. Det indebærer, at Parlamentet skal spille en
endnu større rolle med hensyn til at tale åbent om menneskerettigheder og om, at de bliver
overtrådt. Jeg mener, at Parlamentet i dag skal lægge særdeles stor vægt på tibetanernes ret
til deres eget sprog, til uhindret kontakt med den omkringliggende verden via internettet
– vi lever immervæk i det 21. århundrede – og til at kunne tale med udenlandske journalister,
fordi forbuddet mod, at udenlandske journalister besøger regionen, er beklageligt. Endelig
vil jeg gerne sige, at jeg finder det dybt foruroligende, at man påtvinger Tibet det officielle
kinesiske sprog.

Heidi Hautala,    forslagsstiller. – (FI) Fru formand! I stk. 4 i Folkerepublikken Kinas forfatning
garanteres alle borgere og nationaliteter retten til at bruge og udvikle deres eget talte og
skrevne sprog. I betragtning heraf er vi helt med rette bekymret over de nyheder, vi for
kort tid siden fik, om, at det tibetanske sprogs status som undervisningssprog nok er ved
at blive svækket. Jeg ved, at der er protester i dette kæmpestore land mod, at de former for
det kinesiske sprog, der tales i Shanghai og Kanton, ligeledes er ved at forsvinde, og det er
endnu en grund til bekymring.

Det er vigtigt, at Folkerepublikken Kina skal anerkende, at bevarelse af tibetansk kultur i
helt afgørende grad er afhængig af sproget, og at det tibetanske sprog skal bevares som det
primære undervisningssprog og også bruges på universiteter. Reel tosprogethed er
naturligvis et vigtigt mål. Man skal erkendte, at det kun er fornuftigt, at tibetanerne også
uddanner sig på kinesisk, men ved at gøre kinesisk til det primære undervisningssprog
løber man givetvis ind i problemer, da det indebærer, at tibetansk kultur lider et knæk.

Det er også vigtigt, at Kina langt om længe ratificerer den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder, som landet undertegnede for mange år siden, fordi det
ville være med til at garantere beskyttelsen af etniske og religiøse mindretal og bevarelsen
af deres sprog og kulturer.

Thomas Mann,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Når vi tager ordet her i Parlamentet,
kan vi gøre det på vores modersmål. Den kinesiske regering har planer om at fratage
tibetanerne denne grundlæggende rettighed, hvormed de er i fare for at miste deres identitet.
Tusindvis af tibetanere har ved fredelige protester på skoler og universiteter agiteret imod,
at tosprogspolitikken evt. bringes til ophør. Den 27. oktober fik jeg foran
parlamentsbygningen i Bruxelles en anmodning fra tibetanske skoleelever, som bad om
vores solidaritet. Kinas ambassadør, hr. Song, understregede i går, at tosproget undervisning
i Tibet var en vigtig foranstaltning med henblik på at understøtte tibetansk kultur. Godt
nok hørte jeg på, hvad han havde på hjerte, men jeg er ikke sikker på, at jeg tror på ham.
Han har, når det kommer til stykket, ikke dementeret den lange række af beretninger i
medierne, hvoraf det fremgår, at mandarin skal være det primært brugte sprog på
uddannelsesinstitutioner i Quinghai-regionen. Kantonesisk og Shanghai-kinesisk skal også
erstattes af mandarin i hele uddannelsessystemet og selv i radioen – og dette på trods af at
regeringen hævder, at mandarin kun tales af halvdelen af den kinesiske befolkning. I artikel 4
i forfatningen og artikel 10 i loven om regional autonomi understreges det, at alle etniske
grupper har ret til at udvikle deres eget skrevne og talte sprog. Jeg vil kraftigt opfordre
kommissær Lewandowski til at sikre, at denne bekymrende udvikling tages op i dialogen
mellem EU og Kina. Der bør udsendes en ekspertgruppe til regionen på en
undersøgelsesmission med henblik på at fastslå, hvor truslen mod tosprogssystemet ligger.
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Det tibetanske sprog kan suppleres med kinesisk, men kan bestemt ikke erstattes med
kinesisk.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand! Ingen
kan i dag klage over manglende kendskab til eller oplysninger om, hvad der sker i Tibet,
men alligevel gør vi stadigvæk næsten ingenting for at forsøge at hindre kineserne i at
udslette tibetanerne som individuelt folkeslag og som samlet nation sammen med deres
vidunderlige kultur og smukke, autentiske religiøsitet.

Vi taler i dag om, at det tibetanske sprog bliver udryddet, og at det skal erstattes med
mandarin. Egentlig er der mange af os her i Parlamentet og mange af vores forfædre, der
meget ofte har betalt en høj pris i kampen for deres nationale sprog mod en invasionsmagts
eller diktators vilje, fordi vi var vidende om, at man, hvis man mister sit sprog, også mister
det sidste håb om, at man en skønne dag vil kunne være herre i eget hus. Også på baggrund
af disse erfaringer, som har været skæbnen for mange europæere, skal vi stille krav om, at
de, der forhandler med Kina på vores vegne, hvor man taler om udviklingen af teknologi,
investeringer, handel osv., ikke viger uden om spørgsmålet om de rutinemæssige
menneskerettighedskrænkelser i Kina. Ved forhandlingerne med den kinesiske regering
om menneskerettigheder, og her kan jeg tilslutte mig alle dem, der er kommet med
opfordringer inden mig, anmoder jeg om, at spørgsmålet om menneskerettigheder ikke
træder helt i baggrunden, uanset om vi i øjeblikket befinder os i en økonomisk krise eller
ej.

Kristiina Ojuland,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Igennem hele Estlands historie
har vi kæmpet for at bevare den oprindelige befolknings sprog. Efter generhvervelse af
vores selvstændighed i 1991 nød vi endelig godt af friheden til at kunne tale vores sprog
og værne om vores kultur og identitet. Det piner mig at se befolkningen i Tibet blive
undertrykt og deres sprog, identitet, kultur og religion dømt til udryddelse.

Folkerepublikken Kina benytter den samme metode til at opnå marginalisering af tibetanere,
som Sovjetunionen anvendte over for esterne. Kinesifiseringen af Tibet sker ligesom
russificeringen af Estland under den sovjetiske besættelse ved at forflytte ikkeindfødte
personer til det etablerede landområde, hvor den oprindelige befolkning bor.

Så længe den hankinesiske andel af befolkningen i Tibet bliver større, har tibetanerne al
mulig ret til at føle sig skræmt. De kinesiske myndigheders plan om at indføre mandarin
som det primære undervisningssprog i skolerne er i strid med den oprindelige tibetanske
befolknings rettigheder. Jeg ser gerne, at overtrædelserne tages op og løses som et højt
prioriteret punkt i forbindelse med EU's politik over for Folkerepublikken Kina.

Reinhard Bütikofer,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Jeg er imod denne
beslutning. Min gruppe har givet mig lov til at tale imod beslutningen, på trods af at
størstedelen af mine kolleger har en anden mening end mig.

Som påpeget har den kinesiske ambassadør reageret på den fremførte kritik. Det kan godt
være, at hans brev ikke giver svar på alle spørgsmål, men hvordan kan det være, at vi som
det første ønsker at vedtage en beslutning frem for at forsøge at komme i dialog? Kan vi
virkelig tage os selv alvorligt, hvis vi først vedtager et beslutningsforslag og derefter siger
– sådan som den foregående taler udtrykte det – at vi nu sender nogen ud på en
undersøgelsesmission for at finde ud af, hvordan tosprogetheden er truet.

Jeg mener ikke, det er plausibelt at tale om udryddelse af det tibetanske sprog. Det ligger
ikke inden for Parlamentets kompetenceområde at træffe afgørelse om, hvor meget ungarsk
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der bliver undervist i på skoler i Slovakiet eller Rumænien, men alligevel mener Parlamentet
sig berettiget til at bestemme, om matematikundervisningen skal foregå på tibetansk eller
et andet sprog. Jeg ved ikke, om det er klogt.

Afslutningsvis mener jeg, det er en fejl at sammenkæde spørgsmålet om sprogpolitik med
Dalai Lama, da de to spørgsmål intet har med hinanden at gøre. Jeg tror ikke, at vi ved et
sådant tiltag vil medvirke til at sikre, at befolkningen ikke hindres i at bruge deres eget
sprog.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Fru formand! Sprog er den vigtigste
identitetsskabende faktor og det mest betydningsfulde redskab til social kommunikation.
Forhandlingen i dag drejer sig om, at regeringen i Folkerepublikken Kina forsøger at indføre
kinesisk som det eneste obligatoriske sprog i undervisningssektoren i Tibet, hvilket er et
overgreb mod denne nations kultur. Hidtil har tibetansk været det officielle sprog i Tibet
og i de regioner i Kina, hvor tibetanere udgør den største etniske gruppe. For tibetanerne
er anvendelse og udvikling af sproget en af de vigtigste måder, hvorpå man kan udøve de
facto-autonomi. Behovet for også at kunne forstå kinesisk giver god mening for dem, der
vil søge arbejde uden for Tibet, men det ville nok være en passende og hensigtsmæssig
løsning at indføre kinesisk som et fag, der skulle undervises i, og ikke at erstatte tibetansk
med kinesisk som undervisningssprog.

Vi bør derfor give udtryk for vores modstand mod forsøget på at fratage tibetanerne deres
grundlæggende kommunikationsredskab. Ved at fratage tibetanerne muligheden for at
lære deres eget sprog nedbryder kineserne langsomt, men sikkert Tibets autonomi og er
årsag til, at landets kulturarv forsvinder.

Cristian Dan Preda (PPE)    (Stiller Reinhard Bütikofer et spørgsmål, jf. proceduren med blåt
kort i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8). – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne stille
vores kollega et spørgsmål, hvis han accepterer det. Hvorfor er den kinesiske ambassadørs
holdning til dette emne mere relevant end vores ønske om at tale om, hvad der sker i Tibet?
Hvis jeg har forstået tingene ret, er årsagen, at han mener, at vi skal lytte til, hvad den
kinesiske ambassade siger, snarere end hvad vores egen overbevisning tilsiger os.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) (Taleren besvarer et spørgsmål fra Cristian Dan
Preda, jf. proceduren med blåt kort i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8).

Fru formand! Jeg er meget taknemmelig for, at min kollega stiller dette spørgsmål, da det
giver mig lejlighed til at gentage det, jeg sagde lige før. Jeg sagde ikke, at man skal tro på
den kinesiske ambassadør. Det, jeg sagde, var, at vi ville gøre klogt i at tage vores arbejde
alvorligt og søge at komme i dialog og derefter drøfte et beslutningsforslag.

Det giver ingen mening at foreslå, at vi skal vedtage et beslutningsforslag nu og så sende
eksperter til Kina for at finde ud af, om og præcist hvordan tosprogetheden er truet. Hvis
vi gerne vil gøre noget for menneskerettighedernes gennemslagskraft, skal vi efter min
mening ikke blot komme med velmenende hensigtserklæringer, men skal også involvere
os i spørgsmålet for at undgå at gøre mere skade end gavn i en i forvejen vanskelig situation.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Fru formand! Jeg støtter med glæde det fælles
beslutningsforslag, da der klart gives udtryk for nogle principper, som jeg som repræsentant
for et oprindeligt nationalt mindretal er helt og aldeles enig i. Jeg støtter derfor princippet
om, at a) undertrykkelse af et mindretals sprog fundamentalt krænker frihedsretten for de
borgere, der tilhører det pågældende mindretal, at b) undervisning på ens modersmål er
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den mest egnede indlæringsmetode, og at c) lokale myndigheder og samfund skal have
juridisk beføjelse til at træffe beslutninger vedrørende undervisningssprog.

Jeg vil gerne gøre alle de medlemmer, der støtter forslaget, opmærksom på, at disse
principper desværre heller ikke overholdes fuldt ud i visse EU-medlemsstater. Det kan
bevidnes i kraft af den nugældende slovakiske sproglov og den rumænske undervisningslov,
der giver mulighed for, at undervisning i visse fag kun sker på det officielle sprog. Jeg kunne
nævne endnu flere EU-lande. Det vil jeg dog ikke gøre nu. Jeg er varm tilhænger af
overvågning af rettighedskrænkelser uden for EU, men jeg mener samtidig, det er vigtigt
at de former for praksis, der er til ulempe for nationale mindretal internt i EU, ikke skal
forbigås i tavshed.

Zuzana Brzobohatá (S&D).   – (CS) Fru formand! Jeg vil i mit indlæg gerne nævne det
ønske, som Folkerepublikken Kina har givet udtryk for, nemlig at der skal være harmoni
mellem alle de 56 etniske mindretal, der bor inden for landets grænser. Jeg mener i den
anledning helt bestemt, at det er nødvendigt at støtte bevarelsen af tibetansk, der er et af
de fire ældste og mest originale asiatiske sprog, og som er en del af det fundamentale
grundlag for tibetansk identitet, kultur og religion, og som sammen med tibetansk kultur
som helhed også udgør en uerstattelig del af verdens kulturarv og er et vidnesbyrd om en
historisk rig civilisation. Jeg stoler på, at Kina konsekvent vil gøre brug af artikel 4 i
Folkerepublikken Kinas forfatning og artikel 10 i loven om regional national autonomi,
der garanterer alle nationaliteters frihed til at anvende og udvikle deres egne talte og skrevne
sprog.

Jeg mener bestemt, at hvert etnisk mindretal har ret til at bevare sit eget sprog og sin egen
litteratur. Et retfærdigt tosproget uddannelsessystem vil bidrage til bedre samarbejde og
forståelse, især hvis tibetanerne lærer kinesisk, og de hankinesere, der bor i det tibetanske
områder, samtidig opfordres til at lære tibetansk. Da det fremsatte forslag til beslutning
omfatter alle de netop nævnte punkter, har jeg besluttet at støtte det.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Kina er en økonomisk og militær stormagt,
og den kinesiske administration har i forbindelse med sin adfærd over for landets borgere
længe givet indtryk af, at de kulturelle, sociale og demokratiske principper, sådan som de
anerkendes rundt om i verden, vil finde selektiv anvendelse i Kina og kun i det omfang, de
passer administrationen, for så vidt angår kontrollen med landet.

Jeg mener ikke, at vores harme vil ændre den kinesiske regerings beslutsomhed med hensyn
til at gennemføre regeringens egen uddannelsespolitik i landet. Jeg mener på trods heraf,
at det er nødvendigt at komme med en alvorlig advarsel til vores kinesiske partnere om,
at det tibetanske folk har ret til at bevare deres identitet og deres sprog, og at modersmålet
spiller en uerstattelig rolle ved undervisning af børn.

Kina skal gøre det samme i Tibet, som Slovakiet gør for sit ungarske mindretal, hvor børn
fra det ungarske mindretal kan få undervisning på ungarsk lige fra børnehaveklassen og
op til grundskole- og gymnasieniveau. På den anden side vil jeg gerne over for hr. Sógor
understrege, at slovakiske børn i Ungarn skal lære ungarsk lige fra børnehaveklassen og
op til grundskole- og gymnasieniveau, og at de kun har slovakisk som fremmedsprog.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Fru formand! Som repræsentant for Jobbik, Bevægelsen for
et Bedre Ungarn, ser jeg positivt på og støtter Parlamentets forslag til beslutning imod
Folkerepublikken Kinas planer om at gøre kinesisk til det officielle sprog i tibetanske skoler.
Selv om den kinesiske besættelsesmagt garanterede Tibets autonomi, udelukker man i
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stigende grad det tibetanske sprog fra uddannelsessektoren og i officielle sammenhænge.
Kinas dårlige omdømme med hensyn til menneskerettigheder udgør også en risiko for, at
der kan opstå konflikter i Tibet på grund den påtvungne indførelse af det kinesiske sprog.
Tibetanerne skal garanteres retten til at modtage undervisning på deres eget sprog og kunne
få ordnet officielle anliggender på tibetansk. De grundlæggende menneskerettigheder skal
garanteres, herunder forsamlingsretten og borgernes demonstrationsret.

Vi behøver desværre ikke bevæge os særlig langt væk for at finde tilsvarende situationer,
da grove forsøg på assimilering også er et reelt og aktuelt problem i Europa. Vi behøver
bare at tænke på den måde, hvorpå Rumænien behandler transsylvanske ungarere eller
Csángó-ungarere, eller på den ekskluderende, diskriminerende slovakiske sproglov.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at
tibetanerne skal have retten til at tale på deres modersmål, tibetansk. Det er en ret, som vi
alle har. Ellers vil de miste deres kulturelle identitet. På baggrund af situationen i Tibet
mener jeg, at tosprogethed, dvs. undervisning på tibetansk og kinesisk, er den mest
hensigtsmæssige løsning.

Tosprogethed fremmer, når alt kommer til alt, børns udvikling på mange forskellige måder
og skal bestemt støttes.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Det tibetanske sprog er en del af den lange
historie i en nation, som i årevis har kæmpet for at bevare sin egen kultur, og det er et
element, der giver samfundet sammenhængskraft. Det er derfor den eneste og bedste
løsning at fastholde og bevare tosprogethed på alle niveauer i uddannelsessektoren i Tibet.
Den kinesiske regering er medunderskriver af FN's erklæring om oprindelige folks
rettigheder og har dermed forpligtet sig til at overholde de grundlæggende rettigheder hos
de nationale mindretal i landet. Alle Kinas tiltag, der går ud på at forbyde anvendelse af
tibetansk i skoler, bør fordømmes af det internationale samfund. Der skal efter min mening
træffes foranstaltninger, som vil gøre det muligt at holde øje med, at de grundlæggende
rettigheder hos tibetanerne i Kina overholdes effektivt.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Afskaffelse af tosprogssystemet i Tibet er en intolerant handling, der går stik imod respekten
for et mindretals kulturelle identitet og respekten for menneskerettighederne.

Handelsaftaler eller forretningskontrakter med Kina kan ikke fungere som handelsvarer
til at aflede Europas opmærksomhed fra den alvorlige diskrimination, som det tibetanske
folk stadig er udsat for.

Tibetanerne har ret til fortsat i det mindste at være og føle sig som et folk, og for at kunne
dette skal de have ret til at værne om deres egne traditioner samt deres historie og sprog,
kort sagt at bevare deres egen identitet – og her spiller den sproglige identitet en afgørende
rolle.

Planen om at udrydde den tibetanske kultur, som endnu ikke med held er blevet bragt til
fald under hammer og segl-symbolet ved årtiers forfølgelse af det tibetanske folk og
tibetanske munke, kan man ikke nu med et snuptag få sat en stopper for ved at udrydde
det tibetanske sprog og påtvinge det kinesiske sprog.

Janusz Lewandowski,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Vi drøfter en
problemstilling, der findes i næsten alle lande, hvor der bor mindretal – nemlig bevarelsen
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af et sprog, en kultur og lige adgang til uddannelse. Det er et spørgsmål om at genbekræfte
vores værdier, hr. Bütikofer.

Inden jeg går i gang med at tale om Tibet, vil jeg gerne have lov til at sige et par ord om
vores bilaterale relationer med Kina. Vores strategiske partnerskab er stærkt, hvilket giver
os mulighed for at tage fat på alle mulige spørgsmål, deriblandt de mest ømtålelige emner.
Vi har opbygget en imponerende ramme af interaktioner på højt plan, hvor vi løbende
tager fat på de globale udfordringer, som vores medborgere står over for, uden dog at
forsømme de spørgsmål, hvor vores synspunkter måske divergerer. Den overordnede
situation i Tibet er et af de områder, hvor vi ikke er enige.

Udspillet om at indføre kinesisk som det primære undervisningssprog i tibetanske områder
rejser nogle komplicerede og ømtålelige spørgsmål. Kina er nødt til at finde den rette
balance, så det er muligt at modtage effektiv undervisning på tibetansk og bevare det
tibetanske sprog som et levende sprog til fortsat undervisning på tibetansk og som
modersmål i tibetanske områder, samtidig med at undervisning på kinesisk sideløbende
hermed giver tibetanske studerende anstændige muligheder for fremtidig beskæftigelse.
De tibetanske områders fjerne beliggenhed gør ikke denne opgave nemmere.

Vi håber oprigtig talt, at Kina vil sikre, at tibetansk benyttes som det primære
undervisningssprog i skolerne i tibetanske områder, og på samme måde sikre beskyttelse
af mindretallenes sprog i andre dele af Kina. Ekspertrådgivning og antidiskrimination og
ideologisk indflydelse er gode opskrifter på at komme videre. EU er parat til at dele ud af
sin ekspertise, hvis Kina måtte ønske det. Vi håber – og her er mit direkte svar – at vi kan
få en åbenhjertig drøftelse med de kinesiske myndigheder om lige netop dette spørgsmål
ved den næste runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina. Det er yderst
vigtigt, at Kina giver lov til en åben offentlig høring for at give de personer, der er berørt
af eventuelle ændringer af sprogpolitikken, mulighed for frit at give udtryk for deres
holdninger, som man så skal tage højde for.

Vi har også dybt bekymret fulgt med i forlydender om tilbageholdelsen af en række
tibetanske studerende og lærere, der i al fordragelighed demonstrerede i protest mod
regeringens planer om en undervisningsreform. Vi opfordrer kraftigt Kina til at frigive de
tilbageholdte og indlede drøftelser med det tibetanske civilsamfund om fordelene ved den
foreslåede reform.

Til allersidst vil jeg gerne minde om EU's holdning gennem lang tid, for så vidt angår Tibet.
Bevarelsen af Tibets unikke kultur, sprog, religion og traditioner og behovet for at få et
system med meningsfyldt autonomi for Tibet inden for rammerne af den kinesiske
forfatning har fortsat høj prioritet for EU. Det er emner, som vi igen og igen forsøger at
gøre noget ved i forbindelse med vores politiske dialog med Kina.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om lidt.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) Til trods for at mange af verdens ledere,
institutioner og ngo'er konstant er involveret og engageret i at opfordre de kinesiske
myndigheder til at undlade at bruge vold mod det tibetanske folk, virker det desværre til,
at man taler for døve øren, hvilket dermed bringer de internationale relationer i fare.
Parlamentet har i mange år tilkendegivet sin støtte til og solidaritet med Tibet, et land, der
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altid har kæmpet mod de kinesiske myndigheders undertrykkende og diskriminerende
politikker, hvilket i årevis har udgjort en trussel for det tibetanske folks territoriale og
kulturelle selvstændighed. Beijings seneste lov om undertrykkelse var beslutningen om at
indføre kinesisk som det obligatoriske officielle sprog i Tibet, selv om folk taler tibetansk
og anser mandarin for at være et fremmedsprog. Det kulturelle folkedrab foregår i dette
øjeblik, fordi myndighedernes beslutning er udtryk for en klar intention om at udslette
dette folk, ikke alene geografisk, men også kulturelt, ved at hindre yngre generationer i at
lære om deres kultur og først og fremmest deres sproglige arv. Hvad angår Kinas urokkelige
og ufleksible holdning til Tibet, vil jeg gerne opfordre Parlamentet til fortsat at indtage en
uforsonlig holdning med hensyn til de alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne
og mindretalsrettighederne fra de kinesiske myndigheders side og sikre, at befolkningen i
Tibet ved, at vi står bag dem og er parate til at yde hjælp.

Catherine Soullie (PPE),    skriftlig. – (FR) Ved at vedtage denne beslutning sender
Parlamentet, der er de europæiske borgeres og demokratiets talerør, et klart signal til de
kinesiske myndigheder, nemlig at udryddelse af og undertvingelse af én kultur til fordel
for en anden er en handling, der ikke er et virkelig fremtrædende og moderne land værdigt.
Det tibetanske folk har en helt igennem legitim anmodning, nemlig at deres historie og
sprog skal respekteres. Tibetansk kultur er ikke den eneste kultur, der er truet af
myndighedernes urimelige beslutning – kantonesisk og andre sprog vil også bukke under
for standardiseringspolitikken. Da den kinesiske forfatning specifikt anerkender hver enkelt
borgers ret til at udtrykke sig på vedkommendes selvvalgte sprog, hvordan kan de politiske
myndigheder så forsvare denne juridiske kovending? EU's motto opsummerer klart det
budskab, det påhviler os at lade gå videre til de kinesiske myndigheder via den foreliggende
beslutning: forenet i mangfoldighed.

12.3. Burma – valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling om syv forslag til beslutning
om Burma – valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (4) .

Véronique De Keyser,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Nogle gange kommer der selv
i krisesituationer gode nyheder. Jeg vil derfor gerne bede alle tænke tilbage på de følelser,
der overvældede os, da vi så løsladelsen af Aung San Suu Kyi i tv. Det er sandt, at vi har
særlige bånd til denne bemærkelsesværdige kvinde, der vandt en af de første Sakharovpriser
i 1990, og som i løbet af 20 eller 21 år af sit liv tilbragte næsten 15 år i fængsel. Hun er
symbolet på en kvindelig politiker, der fortsat befinder sig i et barsk land som Burma, fri
og altid klar til at yde modstand. Det er bestemt usædvanligt.

Denne begivenhed må dog for det første ikke få os til at glemme, at hendes frihed er
skrøbelig. Hun er også tidligere blevet løsladt og så igen sat i husarrest. For det andet må
vi ikke glemme, at det netop afholdte valg i Burma i virkeligheden var en farce, en karikatur
af demokratiet. Inden valget blev der indført nogle love, som begrænsede ytringsfriheden.
Nogle mennesker som f.eks. munke blev forhindret i at kunne stemme. Der er stadig 22 000
samvittighedsfanger i Burma i dag, og det er fortsat en af de værste diktaturstater i verden.

Vi anmoder derfor de burmesiske myndigheder om at overholde forenings- og
ytringsfriheden og løslade de politiske fanger, og vi har tiltro til, at denne
bemærkelsesværdige kvinde, som vi venter at se her i Parlamentet, eller som vi vil besøge,

(4) Se protokollen.
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hvis hun ikke kan modtage sin Sakharovpris, opretholder frihedens ånd i dette ødelagte
land.

Marietje Schaake,    forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Den 13. november, mindre end en
uge efter afholdelse af det omstridte valg i Burma/Myanmar, blev Aung San Suu Kyi løsladt
fra husarrest, efter at have tilbragt 15 af de sidste 21 år under fængselslignende forhold på
grund af sine prodemokratiske tanker.

Som en iransk kvinde sagde i filmen "The Green Wave", efter at hun var blevet løsladt fra
Evin-fængslet i Teheran: "Det øjeblik, jeg trådte ud, indså jeg, at jeg bare var kommet fra
et lille fængsel til et større fængsel, nemlig det fængsel, der hedder Iran".

Folk skal ikke være i små eller store fængsler på grund af deres tanker. EU vil sørge for og
tilskynde til yderligere frihedsrettigheder for alle burmesiske borgere og er fortsat bekymret
over Aung San Suu Kyis velbefindende og sikkerhed, idet hun holdes under overvågning
af statens sikkerhedstjeneste.

Det positive initiativ med at løslade hende skal afspejles i en yderligere udvidelse af
frihedsrettighederne for alle borgere, som systematisk holdes i ave ved hjælp af forfatningen
fra 2008 og militærjuntaen. Valg som dem, der fandt sted i Burma i denne måned, bruger
regimer, selv om valgene bliver afholdt i en atmosfære præget af frygt og undertrykkelse,
ofte til at påberåbe sig legitimitet og postulere, at demokratiet fungerer. Men enhver regering
henter sin legitimitet ved at sørge for sine borgeres trivsel, og demokratiet er altid mere
end "én mand, én stemme". Det er nedfældet i demokratiske institutioner, god
regeringsførelse, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne.

Adam Bielan,    forslagsstiller. – (PL) Fru formand! Alle dem, der har narret sig selv med
hensyn til, at det såkaldte valg den 7. november – der var en farce – ville bringe os tættere
på demokrati i Burma, må føle sig skuffet. Ganske vist blev vinderen af Nobels fredspris,
fru Aung San Suu Kyi, løsladt en uge efter valget. Men intet tyder på, at den samme skæbne
vil overgå de andre politiske fanger i landet, hvis antal overstiger 2 000. Faktisk fik vi for
flere dage siden oplysninger om, at militærjuntaen, der styrer Burma, havde suspenderet
udgivelsen af yderligere ni aviser og tidsskrifter, hvilket indskrænker den i forvejen
begrænsede ytringsfrihed i landet.

Der er derfor brug for yderligere pres fra det internationale samfunds side. Først og fremmest
skal EU fokusere på at lægge pres på Kina, idet den regerende junta i Burma ikke kan
fastholde sin magt uden Kina. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Parlamentets formand,
hr. Buzek, for at have inviteret fru Aung San Suu Kyi med til Sakharovprisoverrækkelsen
i næste måned i Strasbourg.

Barbara Lochbihler,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Billederne
af den burmesiske oppositionsleder Aung San Suu Kyi efter hendes løsladelse fra husarrest
står stadig friske i vores erindring. De viser en person, der ikke er kuet af den årelange
isolation, hvilket ikke levner tvivl om, at hun fortsat vil kæmpe for demokratiske
forandringer i sit land. Det er positivt med ethvert initiativ i retning af demokratisering og
en forbedring af den overordentlig problematiske menneskerettighedssituation.

Det bliver dog ikke nogen nem proces. Den forfatning, der nu er på plads i Burma efter det
udemokratiske valg, sætter præsidenten over loven og garanterer amnesti for hidtidige
menneskerettighedskrænkelser. Dette skal EU kritisere i de skarpeste vendinger, og det
samme gælder for de fortsatte alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod etniske
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mindretal, der ofte fordrives fra deres jord og tvinges til at arbejde som slaver, og hvor
mange af deres børn rekrutteres som børnesoldater.

Vi skal intensivere vores indsats for at få de lande med på vognen, der har en betydelig
indflydelse på regeringen i Burma, som f.eks. Kina og Indien. Vi skal overtale dem til at
gøre deres indflydelse gældende til glæde for befolkningen i Burma. De skal indfri de
forpligtelser, de afgav vedrørende menneskerettigheder ved ratificeringen af
ASEAN-chartret. I dette charter opfordres de pågældende medlemsstater til at tage initiativ
til at bekæmpe systematiske menneskerettighedskrænkelser.

Rui Tavares,    forslagsstiller. – (PT) Fru formand! Lad os begynde med valget. Som bekendt,
og som det allerede er blevet nævnt her i Parlamentet, fandt valget sted i en atmosfære
præget af frygt og intimidering. Det var en ren farce og tjente intet andet formål end at give
militærjuntaen et civilt skær. Mange mennesker var udelukket fra at stemme. Tusindvis af
burmesere – 1 000 ifølge selve generalerne i militærjuntaen – har søgt tilflugt i Thailand,
hvor der i forvejen bor 100 000 burmesere, og hvor der nu er større risiko for væbnet
konflikt langs den burmesiske grænse. Det kan være en reminder til os om, at godt nok
fylder løsladelsen af Aung San Suu Kyi os selvsagt med glæde og håb, nu hvor vi som
allerede nævnt kan mødes med denne bemærkelsesværdige kvinde og tage imod hende
her i Parlamentet, men det kan ikke aflede vores opmærksomhed fra det vigtigste for Burma,
nemlig løsladelsen af et helt folk og de mere end 2 000 politiske fanger samtidig med
fjernelsen af den generelle atmosfære, der er præget af intimidering og frygt.

EU må derfor ikke begynde at slappe af. Vi har brug for en stor grad af opmærksomhed,
koncentration og stædighed. Vi må absolut ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er
efter min mening på dette tidspunkt værd at sige, at visse medlemsstater skal være mere
håndfaste og frem for alt mere konsekvente med hensyn til at forfægte
menneskerettighederne. De erhvervsinteresser, som mange medlemsstater fortsat har i
Burma, skal bringes i overensstemmelse med EU's menneskerettighedsforpligtelser. Jeg
mindes f.eks., at olieselskabet TOTAL har erhvervsinteresser i Burma, der udgør 7 % af den
burmesiske juntas budget. Parlamentet vil fortsat være målrettet og stå samlet vedrørende
dette spørgsmål, og jeg håber, at Kommissionen og medlemsstaterne også fortsat vil anlægge
denne synsvinkel.

Bernd Posselt,    forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Det glæder mig og min kollega,
fru Andrikienė, som jeg også udtaler mig på vegne af, at høre, at vores Sakharovprisvinder
er blevet løsladt. Men vi må ikke glemme, at der stadig er mindst 2 200 andre politiske
fanger, som holdes fanget under forfærdelige vilkår under det burmesiske militære diktatur.
Som tidligere nævnt er hele landet ligesom et åbent fængsel. Vi er derfor nu nødt til at være
meget kritiske og på vagt. Var det alt sammen blot en kosmetisk operation, eller har det
med hårdhændethed manipulerede valg vist styrets sande karakter? Vi skal nu gøre brug
af alle de mekanismer, vi har til rådighed, til at presse på for forandringer. Disse forandringer
kan betragtes som en lakmusprøve. Vi skal presse på, for at vores Sakharovprisvinder kan
få lov til at rejse hertil i december for at modtage sin pris med en forsinkelse på 20 år, og
for at hun kan få lov til at vende hjem til sit hjemland i god behold. Først da vil vi have den
mindste grund til håb om, at tingene ændrer sig for et folk, der i årtier har lidt under et
korrupt socialistisk diktatur.

Cristian Dan Preda,    for PPE-Gruppen. – (RO) Fru formand! Først og fremmest vil jeg
naturligvis også gerne bifalde løsladelsen af Aung San Suu Kyi, oppositionslederen i Burma,
efter så mange år i husarrest. Jeg vil også gerne udtrykke håb om, at denne løsladelse vil
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blive fulgt op af løsladelsen af mere end 2 000 politiske fanger, idet vi, som hr. Posselt
nævnte, ellers blot vil opfatte dette som en symbolsk gestus.

Jeg må også sige, at jeg gerne vil, at vi støtter Aung San Suu Kyi med at genopbygge hendes
parti, "National League for Democracy", der i maj måned på ulovlig vis blev opløst. Hun
har så afgjort et enormt stykke arbejde foran sig. Jeg mener derfor, at det internationale
pres skal fortsætte, fordi militærjuntaen ikke har forpligtet sig til nogen
demokratiseringsproces, men går i den stik modsatte retning af denne proces, eftersom
valget i november hverken var frit eller retfærdigt. Jeg mener derfor ikke, vi skal fokusere
mindre på dette område.

David Martin,    for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Det glæder mig, at der i EU er så
stor enighed vedrørende Burma. Jeg har læst Rådets erklæring, Baroness Ashtons erklæring
og naturligvis også vores egen formands erklæring. Ingen har ladet sig tage ved næsen af
det yderst ureglementerede valg i Burma, og alle har udtrykt tilfredshed med løsladelsen
af Aung San Suu Kyi fra husarrest, men alle har også fordømt den mangel på øvrige
frihedsrettigheder, der stadig gør sig gældende.

Men hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan dette valg måske – og jeg understreger ordet måske
– være en ny begyndelse for Burma. Hvis vi, som andre kolleger har nævnt, nu kan overtale
juntaen til at løslade samtlige politiske fanger, hvis vi kan overtale juntaen til at lade Aung
San Suu Kyi få sin fulde frihed, både med hensyn til bevægelsesfrihed og offentlige politiske
udtalelser, og hvis endelig det nye burmesiske parlament og regeringen begynder at forbedre
menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder i landet og forbedre de sociale
og økonomiske vilkår for befolkningen i Burma, vil der muligvis om et par år være grundlag
for, at vores institutioner begynder at forhandle og samarbejde med det burmesiske styre
og ser en bedre fremtid for landet.

Ryszard Czarnecki,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Det, der er sket, er, at
myndighederne har løsladt én meget velkendt person, som om man vil vise verden, at
landet er demokratisk, at det nu bekender sig til menneskerettighederne, samtidig med at
der ikke er noget bagved facaden. Der er intet – ingen reelle, konkrete forandringer. Det er
rent skuespil – og gudskelov har den ædle kvinde fået sin frihed igen. Men bag kulisserne
gemmer der sig en tragedie. Som sagt sidder flere tusinde mennesker stadig i fængsel.
Slagordene "Løslad de politiske fanger" er derfor stadig aktuelle i Burma.

Jeg mener, at budskabet fra den mest kendte politiske fange i regionen, der lige er blevet
løsladt, er så vigtigt, at det spreder sig til hele Asien. Det er hende, som kinesiske
systemkritikere allerede appellerer til. Det er efter min mening værd at understrege.
Parlamentet skal derfor kæmpe for menneskerettighederne og for friheden for de politiske
flygtninge i regionen.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Fru formand! Parlamentet anmodede allerede i
februar 2010 om løsladelse af Aung San Suu Kyi, der havde siddet i husarrest siden 1990.
De burmesiske myndigheders beslutning om at løslade hende et par måneder efter, at
parlamentsmedlemmerne fremsatte denne uhyre vigtige anmodning, markerer et første
skridt i den rigtige retning. Vi kan dog ikke betragte denne bestemte situation som et
kendetegn for, at menneskerettighederne er genindført i Burma, eftersom en lang række
prodemokratiske aktivister stadig sidder i fængsel.

Ifølge Lissabontraktaten skal EU tilstræbe "at fremme freden, sine værdier og befolkningernes
velfærd". Vi tolker fælles værdier således, at de betyder respekt for den menneskelige
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værdighed, frihed, demokrati og menneskerettigheder. Det er EU's pligt ikke at begrænse
sig til kun at fremme disse værdier internt i EU. Jeg opfordrer derfor kraftigt til, at der
videreformidles et budskab om solidaritet med Burmas befolkning, der er udsat for
undertrykkelse fra myndighedernes side og kæmper en daglig kamp for respekt for deres
grundlæggende rettigheder.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Fru formand! Den 7. november blev det første valg i 20
år afholdt i Burma. På et tidspunkt, hvor vi burde have kunnet glæde os over omsider at se
enden på en sådan proces, er vi endnu en gang nødsaget til i dag at fordømme dette land,
hvor der bl.a. burde være menneskerettigheder og ytringsfrihed. En valghandling skal
afspejle det valg, man træffer via sin stemmeafgivning.

Hvordan kan vi tale om valg, når oppositionspartierne ikke får lov til at sige noget, når de
ikke kan udtrykke sig frit eller på præcis måde repræsentere hele befolkningsgrupper?

Vi taler endnu en gang om Burma her, et land, der ikke er frit, men som har været i hænderne
på militærjuntaen i mange, mange år. Som alle og enhver ved, drejer det sig om et forstenet
styre, der ikke ændrer sig, så længe der ikke er nogen reelle frie og retfærdige valg.

Løsladelsen af Aung San Suu Kyi er et skridt i den rigtige retning. Vi skal give udtryk for
vores anerkendelse og ros. Lad os håbe, at det som tidligere sagt her kan følges op af andre
tiltag, især for så vidt angår de mange andre politiske fanger.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I
øjeblikket fejrer vi alle sammen stadig løsladelsen af Aung San Suu Kyi, og for vores indre
øje har vi alle billedet af den folkemængde, der med begejstring bød hende velkommen
hjem, og hvor hun mødte børn, som hun sidst havde set, da de var små, og som nu var
mere end fuldvoksne.

Det er en tid med stor begejstring samt en festlig anledning for befolkningen og
oppositionen i Burma, men én ting vil stå helt klart efter dette. Vores samtalepartner i dag
er uden tvivl militærjuntaen, som ikke længere kan undlade at forklare, om løsladelsen af
Aung San Suu Kyi var en propagandahandling, en skinmanøvre eller omvendt det første
skridt på vejen mod at anerkende hendes ret og således alle andre burmesiske politiske
fangers ret til ytringsfrihed og et skridt i retning af frie og demokratiske valg.

Det er det, man fra europæisk side skal anmode om og forlange. I forlængelse af vores
glæde over Aung San Suu Kyis løsladelse må vi nødvendigvis også komme med en kraftig
anmodning desangående.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Vi mindes alle sammen de år, hvor Lech
Wałęsa blev løsladt fra fængslet, og hvor Nelson Mandela blev løsladt efter så mange år.
Det gav håb; håb om en fri verden og om, at det store pres på disse regeringer havde haft
en virkning. Løsladelsen af den burmesiske oppositionsleder, fru San Suu Kyi, er også en
stor udfordring for os. Uden den indsats, der er blevet ydet af det internationale samfund,
og uden pres på den regerende junta i Burma vil demokratiet ikke slå an der. Jeg husker de
tider, hvor den frie verdens ledere kom til Polen under det kommunistiske diktatur, og de
besøgte alle som én, sideløbende med deres officielle besøg, også lederen af
undergrundsbevægelsen, Lech Wałęsa. Denne politik skal også følges nu. Det glæder mig,
at fru Ashton snart tager til Burma/Myanmar og træffer fru San Suu Kyi. Jeg håber også, at
en delegation fra Parlamentet snart vil kunne tale med hende i Burma og Strasbourg.
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Janusz Lewandowski,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Ligesom alle andre
vil jeg også gerne udtrykke min hyldest til Aung San Suu Kyi, som kun lige har fået sin
frihed igen. Hun er blevet tildelt Nobels fredspris og Europa-Parlamentets Sakharovpris
og er fortsat et symbol på tapperhed og håb for den bedre fremtid, som befolkningen i
hendes hjemland fortjener.

Det er afgørende, at Aung San Suu Kyi har uindskrænket bevægelses- og ytringsfrihed. Det
er lige så afgørende, at alle tilbageværende politiske fanger løslades – der er ifølge hr. Posselt
og hr. Preda mere end 2 000 af dem. Det vil gøre det muligt at få en troværdig overgang
til et mere inklusivt regeringssystem.

Burma/Myanmar har haft et valg, der ikke levede op til internationale standarder, især for
så vidt angår vilkårene for konkurrerende oppositionspartier. Det er imidlertid positivt, at
civilsamfundet til dels kunne organisere sig rent politisk til trods for problemerne. Vi
anerkender den beslutning, som visse oppositionspartier traf, om ikke at deltage, men
også, at andre partier, herunder fra etniske grupper, rent faktisk deltog. Man må tage hatten
af for, at de var så opsat på at gribe den chance, de øjnede.

Valghandlinger i sig selv gør ikke et land demokratisk. Desuagtet kan de give mulighed for
en ny begyndelse, og de indebærer i hvert fald, at der indføres en grad af pluralisme i
systemet. På trods af de indlysende fejl, hvis valget markerer begyndelsen på en positiv
proces, skal dette ses som en kærkommen udvikling.

Vi har gentagne gange sagt, at EU var rede til at samarbejde med regeringen med henblik
på at benytte valghandlingen til at indlede en ny og positiv fase i landets historie. Fra nu af
er vi nødt til at holde nøje øje med, hvor ansvarsbevidst det nye parlament og regeringen
vil være over for borgerne, hvorvidt de nye institutioner vil sikre respekt for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og hvorvidt det vil resultere
i bedre politikker til forbedring af borgernes økonomiske og sociale situation.

For at forbedre menneskerettighedssituationen i landet skal der skabes en meningsfyldt
dialog mellem alle aktører. En sådan dialog skal – bortset fra den overgang til en civil,
legitim og ansvarlig styreform, der burde være sket for længe siden – indvarsle et politisk
system, der bygger på retsstatsprincippet samt på respekt for menneskerettighederne og
de grundlæggende frihedsrettigheder. EU har gentagne gange anført, at man er parat til at
støtte en sådan proces.

Vi vil fortsat gøre brug af alle de midler, som vi råder over – dialog og engagement,
FN-kanaler og restriktive foranstaltninger, men også bistand – til at gøre det nemmere at
overtale den nye regering til at forbedre landets omdømme. Spørgsmålet om
menneskerettigheder er indbygget i vores hjælpeprogrammer. Desuden vil vi gerne oprette
forbindelser til civilsamfundet og dele af administrationen og vi vil forsøge at samarbejde
med regeringen vedrørende dens ansvar for at nå årtusindudviklingsmålene. Fremme af
vores værdier – dvs. menneskerettigheder, udvikling og dialog – er og bliver
hovedhjørnestenen i vores politik.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Kristiina Ojuland (ALDE),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over de burmesiske
myndigheders løsladelse af Aung San Suu Kyi fra husarrest. Vi bør dog ikke modificere
vores holdning over for militærjuntaen. I stedet skal vi lige så ihærdigt som hidtil fortsætte
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med at fokusere på krænkelserne af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder.
Den kendsgerning, at der er 2 200 politiske fanger, som henslæber deres liv under rystende
forhold i varetægtsfængsel, og at det burmesiske militær har ansvaret for fortsatte udenretlige
drab, tvangsarbejde, seksualforbrydelser og andre menneskerettighedskrænkelser, kan
ikke omgøres ved at løslade én politisk aktivist, uanset hvor fremtrædende vedkommende
er. Aung San Suu Kyi, der fik tildelt Sakharovprisen i 1990, har som bekendt bedt os om
at benytte vores frihed til at fremme deres. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre
EU til sammen med medlemsstaterne at gøre brug af dets fulde økonomiske og politiske
indflydelse til at fremskynde systemskiftet i Burma.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (EN) Situationen i Burma er gået ind i en
kritisk fase. Det er vigtigt, at Parlamentet er udholdende i sine relationer med Burma. Vi
skal fokusere på regeringens behandling af landets indbyggere, hvor 40 % af befolkningen
tilhører et etnisk mindretal, som var tvunget til at flygte til Thailand efter det seneste valg.
Løsladelsen af Aung San Suu Kyi er en positiv udvikling. Historien har imidlertid vist os,
at den burmesiske regering har for vane at vende tilbage til sine gamle metoder, hvor enhver
modstander bliver fængslet. For tiden er der stadig mere end 1 000 "politiske fanger". Den
åbenlyse ringeagt for frie valg er en klar tilkendegivelse af, at den nye regering har beskeden
eller ingen interesse i at give befolkningen i Burma et sandt demokrati. Parlamentet skal
støtte FN's forslag om yderligere dialog med Burma, og vi skal fortsætte vores indsats for
at beskytte alle indbyggere i Burma mod fremtidige uretfærdigheder. Det er min
overbevisning, at vores konstante årvågenhed og åbne dialog er af afgørende betydning
for befolkningen i Burma, og der skal sendes et klart signal om, at der er enighed her i
Parlamentet og i andre globale organisationer.

13. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

13.1. Irak – navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne
samfund (B7-0629/2010)

– Før afstemningen om ændringsforslag 3:

Véronique De Keyser,    forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Må jeg bede hr. Mauro om
nærmere at præcisere det reelle omfang af det ændringsforslag, han lige har stillet, og især
grunden til, at der udelukkende er fokus på kristne?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne påpege, at
det ikke er min hensigt at sige, at kristne er et mindretal i større grad, end andre mindretal
er. Det er imidlertid en kendsgerning, at der i Irak på nuværende tidspunkt er forslag fremme
om at koncentrere alle de kristne i en enkelt provins. Det er helt klart uacceptabelt, fordi
vi ville tvinge de kristne fra Kirkuk, Mosul og Baghdad til at bo i ghettoer. Forhåbentlig kan
vi på dette punkt få et tilsagn fra EU's institutioner, og derefter vil vi indarbejde denne
præcisering i Udenrigsudvalgets betænkning om Irak.

13.2. Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog
(B7-0637/2010)
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13.3. Burma – valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi
(B7-0635/2010)

14. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

15. Modtagne dokumenter: se protokollen

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

17. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen

18. Tidsplan for kommende møder: se protokollen

19. Afbrydelse af sessionen

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

(Mødet hævet kl. 16:30)
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BILAG (Skriftlige svar)

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

Spørgsmål nr.  1  af  Bernd Posselt  ( H-0512/10 )

Om: Regionen Sandzak med byen Novi Pazar

Hvorledes vurderer Rådet den nuværende politiske og socioøkonomiske situation samt
menneskerettighedssituationen i den serbiske region Sandzak med byen Novi Pazar, der
har graverende mindretalsproblemer?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet har ikke drøftet situationen i den serbiske region Sandžak og kan ikke fremsætte
bemærkninger om emnet.

Imidlertid fastslås det i stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA), der er ved at blive
ratificeret, at Serbien og EU skal søge at styrke det regionale og lokale udviklingssamarbejde
med henblik på at bidrage til økonomisk udvikling og mindske den regionale ubalance.
Opmærksomheden skal særlig rettes mod det grænseoverskridende, tværnationale og
interregionale samarbejde.

Det skal tilføjes, at SAA også indeholder bestemmelser om et tæt økonomisk samarbejde,
herunder udviklingen af et frihandelsområde og økonomisk samarbejde, hvori der skal
tages behørig højde for de prioriterede områder, som vedrører gældende fællesskabsret
med hensyn til regionalt samarbejde.

Rådet har ved mange lejligheder gentaget, at det fuldt ud støtter det europæiske perspektiv
for regionen, herunder Serbien, der er grundlæggende for regionens stabilitet, forsoning
og fremtid. I overensstemmelse med stabiliserings- og associeringsprocessen og navnlig
med SAA, der er ved at blive ratificeret, støtter Rådet Serbiens bestræbelser på at styrke
demokratiet og retsstaten og at bidrage til den politiske, økonomiske og institutionelle
stabilitet i Serbien samt stabiliseringen af regionen.

Rådet glæder sig over Serbiens engagement med hensyn til EU-integration, som har
udmøntet sig i gennemførelsen af væsentlige reformer, der er i overensstemmelse med de
europæiske standarder. Som anerkendelse af denne indsats har Rådet for nylig truffet nogle
vigtige beslutninger vedrørende Serbien, nemlig Rådets beslutning af 30. november 2009
om at ophæve visumrestriktionerne, af 14. juni 2010 om at indlede ratificeringen af
stabiliserings- og associeringsaftalen og af 25. oktober 2010 om at indlede den procedure,
der er fastlagt i artikel 49 i EU-traktaten.

For så vidt angår beskyttelsen af personer, der tilhører mindretal fremhævede Rådet i
december 2009 i overensstemmelse med Københavnskriterierne betydningen af at beskytte
alle mindretal og tilskyndede regeringerne på det vestlige Balkan, herunder den serbiske
regering, til at iværksætte de tiltag, der var nødvendige for at håndtere disse spørgsmål.
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Rådet tilføjede, at roma-mindretallet fortsat har meget vanskelige levevilkår og bliver udsat
for forskelsbehandling.

I sine konklusioner af 7. og 8. december 2009 mindede Rådet om, at en styrkelse af
retsstaten, bekæmpelse af korruption og fremskyndelse af økonomiske reformer stadig er
vigtige, og at det fortsat er afgørende med en konstruktiv tilgang til det regionale samarbejde,
herunder handelen. Reformdagsordenen skal videreføres.

De konkrete prioriterede områder i det europæiske partnerskab med Serbien, der blev
vedtaget den 18. februar 2008 omfatter også menneskerettigheder og beskyttelse af
mindretal. Serbien skal derfor opfylde alle de forpligtelser, der er forbundet med et
medlemskab af Europarådet, og skal sikre, at den nye forfatnings bestemmelser om
menneskerettigheder bliver overholdt.

*
*     *

Spørgsmål nr.  2  af  Georgios Koumoutsakos  ( H-0516/10 ))

Om: Foranstaltninger til gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen

Forskellige lande (USA, Storbritannien, Australien mv.) har de seneste dage udstedt hastende
rejsevejledninger, der informerer deres borgere om en mulig trussel om terrorangreb på
offentlige transportmidler og/eller i turistområder i Europa. Denne udvikling fremhæver
betydningen af "solidaritetsbestemmelsen" (artikel 222 i TEUF) og behovet for, at "de
nærmere regler for Unionens gennemførelse af denne solidaritetsbestemmelse fastlægges
ved en afgørelse vedtaget af Rådet på fælles forslag af Kommissionen og Unionens
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik" (artikel 222, stk.
3).

I betragtning af at det er blandt det belgiske formandskabs målsætninger at træffe de
nødvendige foranstaltninger for, at "solidaritetsbestemmelsen" kan træde i kraft så hurtigt
som muligt, bedes Rådet besvare følgende spørgsmål: Hvor langt er man nået med
drøftelserne om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen? Har Rådet truffet særlige
foranstaltninger i denne retning, og hvad er tidsplanen for deres gennemførelse, især med
tanke på den seneste udvikling?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Solidaritetsbestemmelsen er en af de vigtigste nyskabelser i bekæmpelsen af terror,
som blev indført med Lissabontraktaten. I artikel 222, stk. 1, TEUF, fastslås det således, at
Unionen og dens medlemsstater handler i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en
medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe eller en
menneskeskabt katastrofe.

I henhold til artikel 222, stk. 3, TEUF, fastlægges de nærmere regler for gennemførelsen af
artikel 222 af Rådet på fælles forslag af Kommissionen og Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Kommissionen har meddelt, at der vil blive fremlagt et forslag i 2011.
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*
*     *

Spørgsmål nr.  3  af  Georgios Papanikolaou  ( H-0518/10 )

Om: Vækst og konkurrenceevne

Det belgiske formandskab har i meddelelsen om sit program lagt særlig vægt på
foranstaltninger til at genoprette konkurrenceevnen og væksten i medlemsstaterne.
Nærmere bestemt har formandskabet gjort det til en grundlæggende prioritet at genoprette
markedernes tillid til den fælles valuta og økonomierne i euroområdet gennem fremme af
stærke institutionelle reformer.

I betragtning af at der er omkring en måned tilbage af det belgiske formandskab, kunne
ministeren da informere os om, hvor langt formandskabet er nået i gennemførelsen af sine
initiativer og programmet om vækst og konkurrenceevne?

Hvad er Rådets vurderinger af den kommende tids væksttrend i de europæiske lande,
navnlig i de lande, der er ramt af den økonomiske krise?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Den økonomiske og finansielle krise, der begyndte i 2008, har forårsaget en kraftig
nedgang i antallet af arbejdspladser og i de potentielle resultater og har resulteret i en
alvorlig forværring af de offentlige finanser.

I lyset af denne krisesituation vedtog Det Europæiske Råd på sit møde i juni 2010 Europa
2020-strategien, der er udarbejdet med henblik på at sikre en intelligent, bæredygtig og
inkluderende vækst, hvilket fremgår af strategiens målsætninger, navnlig for så vidt angår
beskæftigelse, forskning og udvikling, vedvarende energi og energieffektivitet, skolefrafald
og fattigdomsbekæmpelse.

I juli vedtog Rådet under det belgiske formandskab de overordnede retningslinjer for den
økonomiske politik i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien, som
har til formål at forbedre konkurrenceevnen gennem strukturreformer.

Samtidig påbegyndte Rådet en analyse af visse strukturelle elementer, som f.eks. de
finanspolitiske rammer, virkningen af uddannelse som vækstfremmer og pensionernes
bæredygtighed.

Den 21. oktober 2010 vedtog Rådet ligeledes de beskæftigelsespolitiske retningslinjer med
henblik på at vejlede medlemsstaterne nøjagtigt om fastlæggelsen af deres nationale
reformprogrammer og gennemførelsen af reformer, idet disse skulle afspejle den indbyrdes
afhængighed og være i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten.

For så vidt angår økonomisk styring blev taskforcen om økonomisk styrings rapport
godkendt på Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. oktober 2010, hvor der blev
opfordret til følge en hasteprocedure i forbindelse med vedtagelsen af afledt ret, der er
nødvendig for gennemførelsen af mange af henstillingerne. Dette vil øge tilliden og således
bidrage til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. For at sikre en afbalanceret
og bæredygtig vækst er stats- og regeringscheferne derfor enige om, at det er nødvendigt,
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at medlemsstaterne etablerer en permanent krisemekanisme for at beskytte den finansielle
stabilitet i euroområdet som helhed.

Rådet har ikke foretaget skøn over vækstraterne. I Kommissionens seneste statusrapport
anslås der en vækst på 1,8 % i EU og 1,7 % i euroområdet i 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr.  4  af  Marian Harkin  ( H-0523/10 )

Om: Enkeltbetaling pr. bedrift

Kan Rådet sikre, at eventuelle ændringer i enkeltbetalingen pr. bedrift ikke får pludselige
negative konsekvenser for ældre landbrugere, der er afhængige af denne betaling?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) I meddelelsen "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 (5) ", som Kommissionen
vedtog for nylig, nævnes der muligheden for at revidere systemet med direkte betalinger
inden for rammerne af den kommende fælles landbrugspolitik efter 2013.

I juni 2009 noterede Rådet sig formandskabets konklusioner, der blev støttet af en række
delegationer, og hvori det anførtes, at det er nødvendigt, at ethvert fremtidigt system med
direkte betalinger er retfærdigt og legitimt, effektivt, enkelt at gennemføre, tilstrækkelig
fleksibelt og let at begrunde og forklare, for at landbrugets udfordringer efter 2013 kan
håndteres.

Endvidere har Rådet taget den holdning, som Europa-Parlamentet giver udtryk for i sin
beslutning om den fælles landbrugspolitiks fremtid, der blev vedtaget den 8. juli, til
efterretning, og dette gælder navnlig Parlamentets henstilling om, at der tydeligt bør
fastlægges retfærdige og objektive kriterier for gennemførelsen af en retfærdig
fordelingsordning, som respekterer landbrugets mangfoldighed i EU, for at sikre en retfærdig
fordeling af landbrugsmidler til landbrugere i hele EU.

Jeg vil gerne henlede medlemmets opmærksomhed på, at kommissær Cioloş vil fremlægge
sin meddelelse for Rådet allerede mandag den 29. november.

Det belgiske formandskab tillægger dette emne stor betydning og har derfor planlagt
politiske drøftelser i forbindelse med Rådets møde af 13.-14. december 2010.

Rådet vil imidlertid først kunne give udtryk for en holdning til de nærmere oplysninger
om spørgsmålet om en retfærdig fordeling af de direkte betalinger, når den har modtaget
de lovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen skal fremlægge for Rådet og
Europa-Parlamentet i juli 2011.

Europa-Parlamentet og Rådet vil herefter skulle træffe en beslutning i overensstemmelse
med den almindelige lovgivningsprocedure.

(5) KOM(2010)672 af 18.11.2010.
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*
*     *

Spørgsmål nr.  5  af  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0525/10 )

Om: Ulovligt arbejde i Den Europæiske Union

Ifølge målene i det belgiske formandskabs program og i overensstemmelse med Europa
2020-strategien skal medlemsstaterne iværksætte reformer med henblik på skabe fremskridt
og opnå en holdbar og gennemsigtig økonomisk vækst.

Medlemsstaterne støder til stadighed på ulovligt arbejde og illoyal konkurrence på
arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet udnyttes arbejdstagerne, de har ofte ikke nogen form
for socialsikring og bliver til tider tvunget til at acceptere ikke-registreret arbejde.

Selv i en situation med stor arbejdsløshed kan arbejdsgiverne ikke finde passende
arbejdskraft, fordi arbejdsløshedsunderstøttelsen svarer til den foreslåede løn. Der findes
endog situationer, hvor folk foretrækker at arbejde ulovligt, for på den måde at få udbetalt
løn uden at miste deres understøttelse. Folk vælger med andre ord den løsning, der passer
dem bedst. De mål, der fastsættes i medlemsstaternes årlige budgetter, gennemføres ikke,
fordi de indtægter, der er forudset i budgetterne, ikke indgår.

Agter det belgiske formandskab at træffe passende foranstaltninger, og har det et konkret
bud på, hvorledes medlemsstaterne kan bekæmpe ulovligt, ikke-registreret arbejde?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Mens der i artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastslås, at Unionen
skal tilstræbe fuld beskæftigelse, fastslås det i artikel 147 TEUF, at Unionen skal bidrage til
et højt beskæftigelsesniveau ved at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne og
ved at støtte og i nødvendigt omfang supplere deres foranstaltninger. Den skal i den
forbindelse respektere medlemsstaternes kompetence.

Hidtil har Kommissionen ikke fremsat lovgivningsmæssige forslag, der støtter eller supplerer
medlemsstaternes foranstaltninger, som er målrettet bekæmpelsen af EU-borgernes ulovlige
arbejde.

Den 21. oktober 2010 vedtog Rådet under det belgiske formandskab imidlertid
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik. Medlemsstaterne skal gennemføre
disse i deres nationale politikker gennem nationale reformprogrammer. Da formålet med
disse retningslinjer navnlig er at mindske den strukturelle arbejdsløshed og fremme
kvalitetsarbejdspladser, kan man argumentere for, at de er udarbejdet med henblik på at
fremme registreret og lovligt arbejde.

Med hensyn til spørgsmålet om tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold har Rådet
anerkendt betydningen af at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse disse personers
beskæftigelse med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring og ikke-registreret arbejde.
Da medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad kan nå dette mål, nemlig målet om at bekæmpe
ulovlig indvandring ved at modvirke beskæftigelsens virkning som pull-faktor, vedtog
Europa-Parlamentet og Rådet den 18. juni 2009 direktiv 2009/52/EF om
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der
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beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Målet med dette direktiv er at
modvikre ulovlig indvandring ved at gøre en indsats for at reducere beskæftigelsens virkning
som pull-faktor, og begge institutioner var enige om, at dette mål ikke i tilstrækkelig grad
kan opfyldes af medlemsstaterne, og at det kræver et europæisk direktiv. For så vidt angår
sanktioner, bør disse især omfatte bidrag fra arbejdsgiveren til omkostningerne ved
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold samt mulighed for at anvende
nedsatte sanktioner for arbejdsgivere, der er fysiske personer, som beskæftigere
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, såfremt beskæftigelsen er i privat øjemed.
Foranstaltningerne omfatter bl.a. forenklede procedurer for arbejdsgivere, der gør det
muligt for medlemsstaterne at kontrollere opholdstilladelsernes gyldighed eller at
kontrollere, om der forekommer forfalskede dokumenter. Medlemsstaterne skal træffe de
foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde dette direktiv, inden 20. juli 2011.

*
*     *

Spørgsmål nr.  6  af  Gay Mitchell  ( H-0529/10 )

Om: Recessionens ophør

I lyset af, at der er ved at komme gang i den økonomiske aktivitet i nogle dele af Europa,
og at medlemsstaternes budgetunderskud nu er ved at være under kontrol, mener Rådet
da, at recessionen endelig er slut i EU?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) I henhold til de seneste tal, som Europa-Kommissionen har offentliggjort (den
foreløbige prognose fra september 2010), forventes der en vækst i bruttonationalproduktet
(BNP) på 1,8 % i EU og på 1,7 % i euroområdet i 2010. De bekræftede tal for første og andet
kvartal 2010 viser, at væksten i BNP i de 27 EU-medlemsstater udgjorde henholdsvis 0,3 %
og 0,7 % (Rådet har ikke vedtaget en holdning om spørgsmålet om recessionen). I
overensstemmelse med en udbredt definition af recession synes disse tal at vise, at EU ikke
længere befinder sig i en recession.

Hvis man imidlertid retter blikket fremad, ventes der et fald i væksten i BNP i andet halvår
2010 som følge af den ventede opbremsning i den globale økonomi. Den udfordring, vi
står over for i fremtiden, er følgelig at sikre, at EU fortsat konsoliderer sin vækst, samtidig
med at den sikrer stærke og levedygtige offentlige finanser. Denne indsats skal målrettes
en stabilisering af gældsniveauet og en efterfølgende reduktion heraf med henblik på
indledningsvis at bringe dem tilbage til niveauet før krisen og herefter inden for de grænser,
der er fastlagt i stabilitets- og vækstpagten.

Medlemsstaterne og EU har ydet et markant budgetmæssigt bidrag som støtte til den
finansielle sektor og den reelle økonomi, hvilket naturligvis har øget det offentlige
underskud. Disse bidrag, der var nødvendige og helt på deres plads, har spillet en særdeles
vigtig rolle med hensyn til forebyggelsen af en mere alvorlig krise og har samtidig skabt
grundlaget for fremtidig vækst. Krisen har imidlertid vist, at fornuftige budgetter ikke er
tilstrækkeligt til at sikre bæredygtig økonomisk vækst.
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Den pakke, som taskforcen er blevet enig om, og som blev godkendt af Det Europæiske
Råd den 28. og 29. oktober 2010, vil blive den største reform af Den Økonomiske og
Monetære Union siden euroens indførelse.

De henstillinger og konkrete forslag, der er indeholdt i taskforcens rapport, er særlig
målrettet implementeringen af en overvågningsmekanisme som en makroøkonomisk
pendant til den budgetfokuserede pagt, således at der kan etableres et system til tidlig
varsling, som kan spore risikoen ved ejendomsbobler eller ved ubæredygtige mønstre i
betalingsbalancen eller kraftige afvigelser i konkurrenceevnen.

*
*     *

Spørgsmål nr.  7  af  Seán Kelly  ( H-0534/10 )

Om: Voksne på vej

Vi må huske på, at der også er mange voksne, som er berørt af arbejdsløshed. Det er vigtigt,
at der findes en særlig plan for, hvordan man får voksne tilbage på arbejdsmarkedet gennem
programmer for videreuddannelse og livslang læring, der kan forbedre deres færdigheder.

Kan Rådet redegøre nærmere for eventuelle planer om indførelse af et "Voksne på
vej"-program i lighed med programmet "Unge på vej"?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Idet vi står over for en uacceptabel høj ungdomsarbejdsløshed, er "Unge på vej" et af
de flagskibsinitiativer, der udgør en del af EU's Europa 2020-strategi for beskæftigelse og
intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd
den 17. juni 2010. EU's Europa 2020-strategi vedrører imidlertid hele befolkningen, men
der er lagt særlig vægt på kvinder og mænd i aldersgruppen 20-64 år, hvis
beskæftigelsesfrekvens det er hensigten at øge til 75 % inden for rammerne af strategien.

Medlemsstaterne er til at begynde med ansvarlige for at udarbejde og gennemføre deres
beskæftigelsespolitikker, og i kraft af disse politikker skal de bidrage til bl.a. at nå de mål,
der er fastlagt i Europa 2020-strategien. Europa 2020-strategien bygger på et sæt
konsekvente retningslinjer vedrørende beskæftigelsesspørgsmål og overordnede spørgsmål
vedrørende den økonomiske politik.

Den 21. oktober 2010 vedtog Rådet i overensstemmelse med artikel 148 TEUF og på
grundlag af Det Europæiske Råds konklusioner retningslinjerne for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitikker som led i gennemførelsen af Europa 2020-strategien.

I denne forbindelse fremhæves det i retningslinje 7, "Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for
kvinder og mænd, reducere strukturel arbejdsløshed og fremme jobkvalitet", at
‘arbejdsformidlingstjenesterne spiller en vigtig rolle i aktiveringen og matchningen", og at
"sådanne tjenester bør være åbne for alle".

Retningslinje 8, "Udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets
behov, og fremme livslang læring" er en påmindelse til medlemsstaterne om, at en
grunduddannelse og videreuddannelse skal suppleres med effektive incitamenter til livslang
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læring for såvel beskæftigede som arbejdsløse og således sikre, at alle voksne har mulighed
for at blive omskolet eller forbedre deres kvalifikationer. Der bør især fokuseres på at støtte
arbejdstagere med en lav og forældet uddannelse og øge ældre arbejdstageres
beskæftigelsesegnethed.

Endelig bestemmes det i retningslinje 9, "Sikre effektive kvalitetsuddannelsessystemer på
alle niveauer og øge den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående eller
tilsvarende uddannelse", at medlemsstaterne bør investere effektivt i faglige og almene
uddannelsessystemer, bl.a. ved at øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, så den får
mulighed for at tilpasse sig de hurtige forandringer på moderne arbejdsmarkeder. I tråd
med principperne om livslang læring bør foranstaltningerne dække alle sektorer (fra
uddannelse af små børn til højere uddannelse, faglig uddannelse samt voksenuddannelse).
Reformer bør tage sigte på at erhverve de nøglekompetencer, som er nødvendige for enhver
borger i en videnbaseret økonomi, navnlig hvad angår beskæftigelsesegnethed, livslang
læring og informations- og kommunikationsteknologi.

*
*     *

Spørgsmål nr.  8  af  Mairead McGuinness  ( H-0535/10 ))

Om: Bortførelse af børn og Haag-konventionen

Rådet er uden tvivl klar over, at bortførelse af børn er utrolig belastende og potentielt
skadeligt for de involverede børn.

Målet med Haag-konventionen er først og fremmest at beskytte børn mod de skadelige
virkninger af at blive uretmæssigt fjernet eller tilbageholdt og at etablere procedurer for at
sikre, at disse børn hurtigst muligt vender tilbage til deres sædvanlige bopæl, samt at sikre
beskyttelse af samværsretten. Desværre fungerer konventionen ikke for alle.

Mener Rådet, at der er behov for en mere afbalanceret fortolkning af Haag-konventionen
på tværs af medlemsstaterne?

Mener Rådet, at det ville være gavnligt, hvis medlemsstaterne koordinerede deres
fremgangsmåde i sager om børnebortførelser?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet er fuldt ud klar over, at uretmæssig fjernelse eller tilbageholdelse af børn er
utrolig belastende og potentielt skadelig for de involverede børn.

Rådet anerkender, at Haag-konventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af
internationale barnebortførelser er et særdeles vigtigt internationalt instrument, som har,
og det skal understreges, gjort det muligt at opklare mange børnebortførelsessager, siden
den blev vedtaget. Rådet er enig med medlemmet i, at denne konvention skal anvendes
effektivt til gavn for de pågældende børn.

Rådet ønsker at påpege, at EU som sådan ikke er en kontraherende part til
Haag-konventionen. Rådet bemærker imidlertid, at medlemsstaterne, der alle er
kontraherende parter, udveksler synspunkter og erfaringer inden for rammerne af de
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særlige udvalg, der indkaldes regelmæssigt af Haag-konferencen med henblik på at overvåge
den praktiske gennemførelse af konventionen.

I denne forbindelse ønsker Rådet også at påpege, at 1980-konventionen i 1996 blev
suppleret med en anden konvention, der blev vedtaget af Haag-konferencen. Det bør
nævnes, at medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af sidstnævnte konvention
har samarbejdet tæt om at udarbejde en praktisk vejledning, hvoraf nogle dele konkret
omhandler formidlingen af retningslinjer for håndtering af børnebortførelsessager.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det ville være gavnligt, hvis medlemsstaterne
koordinerede deres fremgangsmåde i sager om børnebortførelse, ønsker Rådet ligeledes
at påpege, at en sådan koordinering allerede finder sted. Det ligger fast, at medlemsstaterne
i deres indbyrdes forhandlinger skal anvende forordning (EF) nr. 2201/2003 om
kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i
sager vedrørende forældreansvar. Denne Bruxelles II-forordning indeholder bl.a.
bestemmelser om kompetence i sager om børnebortførelse, især for så vidt angår
retsafgørelser, hvori det fastslås, at et barn, der er blevet uretmæssig fjernet eller tilbageholdt
i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor han eller hun havde sit sædvanlige
opholdssted, skal tilbagegives.

*
*     *

Spørgsmål nr.  9  af  Nikolaos Chountis  ( H-0536/10 )

Om: Aftalememorandummet og forlængelse af tilbagebetalingsfristen for
Grækenlands gæld

Direktøren for IMF har udtrykkeligt og formelt erklæret, at fonden er indstillet på at udsætte
tilbagebetalingen af de lån, som Grækenland har optaget af den finansielle mekanisme,
hvis EU-medlemsstaterne vil gøre det samme. Strauss-Kahns væsentligste argumenter er
det kraftigt voksende behov for refinansiering af den græske gæld i 2014-2015 samt ønsket
om at skabe et positivt klima på markederne. Den græske befolkning er bekymret ved
tanken om, at den såkaldte forlængelse af tilbagebetalingsfristen vil medføre, at
aftalememorandummets folkefjendtlige politik vil fortsætte i det uendelige.

I betragtning af IMF's forslag er Rådet da indstillet på at foreslå at sætte dette emne på
dagsordenen for topmødet? Er et aftalememorandum også efter 2013 en forudsætning
for at drøfte en udsættelse af tilbagebetalingen af de lån, som Grækenland har optaget?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Efter forværringen af Grækenlands makroøkonomiske og budgetmæssige situation i
2010 formulerede Rådet nogle henstillinger til Grækenland med en opfordring til at
iværksætte relevante tiltag med henblik på at mindske Grækenlands budgetunderskud og
gennemføre de nødvendige strukturreformer.

Den 10. maj og 7. september 2010 rettede Rådet to beslutninger til Grækenland, som
havde til formål at styrke og udvide den finanspolitiske overvågning og at pålægge
Grækenland at træffe foranstaltninger for at opnå den mindskelse af underskuddet, der
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blev anset for at være nødvendig for at afhjælpe situationen med en alt for stor gæld. De
to beslutninger indeholdt hovedelementerne i det økonomiske program, som Grækenland
skal gennemføre, og som afspejler de væsentligste betingelser for økonomisk støtte.

Det økonomiske støtteprogram vedrørende Grækenland er blevet aftalt og gennemført af
medlemsstaterne i euroområdet uden for rammerne af EU-traktaterne. Det består af en
pakke med bilaterale lån, der er ydet individuelt af de medlemsstater i euroområdet, som
deltager i programmet.

De betingelser, der er knyttet til de bilaterale lån, var genstand for en konkret låneaftale
mellem de medlemsstater, der ydede økonomisk støtte, og Grækenland, og var vedlagt det
nævnte aftalememorandum. I dette memorandum fastlægges betingelserne for udbetalingen
af lånet.

I betragtning af de lån, der er ydet, er Rådet ikke i stand til at fremsætte bemærkninger om
medlemsstaternes beslutninger.

*
*     *

Spørgsmål nr.  10  af  Zigmantas Balčytis  ( H-0542/10 )

Om: Overdragelse af GMO-beslutninger til nationale regeringer

Emnet dyrkning af GMO-afgrøder behandles forskelligt i forskellige medlemsstater.
Kommissionen har imidlertid stillet forslag om at overdrage ansvaret for beslutningen om,
hvorvidt GMO'er skal tillades, til de nationale regeringer. At overlade til hvert enkelt land
at give tilladelse kan bringe EU på kurs mod renationalisering, og kan få alvorlige
konsekvenser for EU's indre marked.

Hvad er det belgiske formandskabs holdning til dette specielle emne? Går formandskabet
ind for klare regler om sameksistens mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede
afgrøder med Kommissionen i en nøglerolle, eller går det ind for, at beslutningerne træffes
på nationalt plan?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Formandskabet, der er helt klar over, at dette lovgivningsinitiativ er politisk følsomt
og teknisk kompliceret, arrangerede to indledende drøftelser i Rådet den 27. september
og den 14. oktober 2010.

Som følge af disse indledende forhandlinger blev det konstateret, at nogle aspekter af
Kommissionens forslag stadig mangler at blive præciseret. Efter denne foreløbige analyse
i Rådet blev der navnlig nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe, som konkret fik til opgave at
uddybe de tekniske aspekter af det lovgivningsmæssige forslag, navnlig med henblik på at
præcisere de væsentligste spørgsmål, der var rejst herom. Disse spørgsmål vedrører særlig
det retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået at anvende i sit forslag (artikel 114
TEUF) og de fremtidige nationale foranstaltningers forenelighed med traktaterne og de
internationale handelsbestemmelser (WTO).
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Gruppen skal ligeledes fokusere på de risici, som Kommissionens forslag kan indebære
med hensyn til overensstemmelsen med bestemmelserne om det indre marked, især for
så vidt angår de eventuelle grunde til at nedlægge forbud mod GMO i de forskellige
medlemsstater.

*
*     *

Spørgsmål nr.  11  af  João Ferreira  ( H-0545/10 )

Om: Tilpasning til klimaændringerne og udviklingslandenes eksterne gæld

I slutningen af 2009 vedtog Det Europæiske Råd, at EU og medlemsstaterne ville yde et
årligt finansielt bidrag til udviklingslandenes tilpasning til klimaændringerne i form af en
hurtig startfinansiering på € 2,4 mia. om året i perioden 2010-2012.

Dette beløb svarer til mindre end halvdelen af, hvad der efter Parlamentets opfattelse er
nødvendigt som et minimum i den pågældende periode (€ 5-7 mia.). Det udgør ca. 2 % f
hvad EU selv anslår de årlige udgifter til afbødning og tilpasning til i perioden mellem 2012
og 2020. Det svarer også til mindre end 1 % af samtlige afrikanske staters eksterne gæld (i
2006-tal).

Rådets bedes oplyse, hvilke beløb der hidtil er tilflydt udviklingslandene som hurtig
startfinansiering for perioden 2010-2012? Hvilke beløb vil blive overført i de kommende
to år? Hvilke konkrete former vil denne finansiering tage? Overvejer Rådet muligheden af
at forhøje støtten?

Er Rådet ikke enig i, at de mindst udviklede landes eksterne gæld og afdragene på den udgør
en enorm bremse på deres udvikling som allerede har tvunget dem til at afsætte en stor del
af deres ressourcer til at betale afdrag på en gæld, som burde være afskrevet for længe siden?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Den 17. november 2010 godkendte Rådet betænkningen om hurtig startfinansiering
i overensstemmelse med den politiske aftale, der blev indgået på Det Europæiske Råds
møde i december 2009 (6) . Det bekræftede samlede finansieringsbeløb, der skulle kanaliseres
til udviklingslandene som hurtig startfinansiering for år 2010, udgør 2,2 mia. EUR. Der
er blevet sat i alt 7,2 mia. EUR til side for hele perioden 2010-2012. Disse tilsagn bekræfter,
at EU's medlemsstater overholder Københavnsaftalen.

Medlemsstaterne har gjort betragtelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af
forpligtelserne for 2010. Rådet har udarbejdet og udbredt en ikkeudtømmende fortegnelse
over projekter. Rådet vil udarbejde årsrapporter om hurtig startfinansiering for de næste
to år.

Rådet har opfordret Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk
Politik til at ajourføre oplysningerne, således at der kan blive fremlagt så omfattende
oplysninger som muligt på Cancún-konferencen.

(6) Dokument EUCO 6/09 af 10.-11. december 2009.
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Rådet har ikke taget skridt til at øge den støtte, der er fastlagt i første afsnit. Rådet
kontrollerer udelukkende, at medlemsstaterne indfrier deres forpligtelser. Da hurtig
startfinansiering er en række tilsagn, der er afgivet af medlemsstaterne, er det muligt, at
nogle medlemsstater træffer beslutning om at øge deres bidrag.

EU's foranstaltninger med hensyn til at afbøde eller eftergive udviklingslandenes gæld
gennemføres som led i HIPC-initiativet (initiativet for de stærkt gældstyngede fattige lande)
og MDRI-initiativet (det multilaterale gældslettelsesinitiativ).

I sine konklusioner af 11. november 2008 (7)  bekræftede Rådet, at EU vil hjælpe med at
genoprette og bevare gældsbæredygtigheden i lavindkomstlande, især ved, når det er muligt
at gøre det på en koordineret måde, at hindre en uholdbar udlånsadfærd hos långivere, der
ikke har bidraget til at lette fattige landes gældsbyrde.

EU er desuden fast besluttet på kollektivt at yde teknisk bistand til at styrke
debitornationernes kapacitet til at forvalte gæld og at bidrage til effektive gældsforhandlinger
med officielle bilaterale kreditorer, der ikke hører til Parisklubben, og kommercielle
kreditorer.

EU fremhæver ligeledes betydningen af at støtte en skærpet demokratisk kontrol vedrørende
både den gæld, der stiftes i låntagerlandene, og anvendelsen af midler, der frigøres ved
gældssanering.

*
*     *

Spørgsmål nr.  12  af  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0549/10 )

Om: Handelsforbindelserne mellem EU og Sydafrika

Hvordan er udsigterne til, at Sydafrika undertegner en økonomisk partnerskabsaftale med
EU? Skete der et gennembrud i forhandlingerne på topmødet mellem EU og Sydafrika den
28. september 2010? Hvilke hindringer er de alvorligste, og hvilke spørgsmål er de mest
omstridte i processen? Hvor store er chancerne for, at der kan indgås en sådan aftale inden
årets udgang?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Sydafrika deltager sammen med de øvrige lande i Det Sydlige Afrikas
Udviklingsfællesskab (SADC), Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia og
Swaziland, i forhandlingerne om en økonomisk partnerskabsaftale. I denne forbindelse
kan der ses en ny drivkraft i 2010.

Under det tredje topmøde mellem EU og Sydafrika, der fandt sted den 28. september 2010,
deltog de politiske ledere i ærlige og åbne drøftelser om den økonomiske partnerskabsaftale
mellem EU og SADC, og ved samme lejlighed bekræftede de igen deres viljestyrke og
beslutsomhed med hensyn til at indgå en økonomisk partnerskabsaftale, der skal fremme
de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem SADC og EU.

(7) 15480/08.
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Lederne bifaldt den tidsplan for forhandlingerne, der er planlagt indtil årets udgang. De
opfordrede kraftigt begge sider til at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på alle
de resterende punkter.

Vores fælles mål om at afslutte forhandlingerne inden udgangen af 2010 er så afgjort
ambitiøs, men det er inden for rækkevidde. Det vil naturligvis kræve en indsats, et seriøst
engagement og en kompromisvilje fra begge parter.

Forhandlerne har siden topmødet allerede holdt møde igen, og de vil afholde flere møder.
Jeg er overbevist om, at forhandlerne, takket være det politiske momentum, der blev opnået
på topmødet, vil kunne finde en løsning på de resterende problemer.

Sydafrika er den største økonomi i regionen og skal derfor spille en ledende rolle. Jeg har
tiltro til, at der bliver indgået en aftale inden udgangen af året.

*
*     *

Spørgsmål nr.  13  af  Pat the Cope Gallagher  ( H-0551/10 )

Om: Small Business Act

Blandt prioriteterne for det belgiske formandskab figurerer en revision af Small Business
Act. Kan Rådet skitsere, hvilke foranstaltninger det har truffet med henblik på at revidere
dette initiativ og forbedre SMV'ernes konkurrenceevne i EU?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Formålet med meddelelsen "En "Small Business Act" for Europa", der blev vedtaget af
Kommissionen den 25. juni 2008, er at gøre SMV'erne til det centrale element i politikkerne
("Tænk småt først"), for at øge deres kapacitet til at skabe arbejdspladser i EU og stimulere
deres konkurrenceevne både i det indre marked og på verdensmarkederne.

Den 1. december 2008 vedtog Rådet konklusioner, hvori Kommissionens fremgangsmåde
blev godkendt, og Kommissionen og medlemsstaterne blev opfordret til at sikre
gennemførelsen og en vedvarende overvågning heraf.

I sin rapport af 15. december 2009 skitserede Kommissionen fremskridtet med hensyn til
gennemførelsen af Small Business Act og meddelte, at den agtede at offentliggøre en
meddelelse i december 2010, når den havde rådført sig med repræsentanter for SMV'ernes
faglige organer og de kompetente offentlige myndigheder. Rådet afventer denne meddelelse,
før den træffer en beslutning om, hvilke opfølgende tiltag der eventuelt skal iværksættes.

Under det belgiske formandskab har Rådet desuden gjort fremskridt for så vidt angår emner
af stor betydning for SMV'erne, nemlig det indre markeds funktion og projektet vedrørende
akten for det indre marked, den nye innovationsstrategi, de konkrete foranstaltninger for
den europæiske turisme, som er blevet godkendt af Rådet, og forenklingen af de europæiske
forskningsprogrammer for at gøre det muligt for innovative SMV'er at få hurtigere adgang
til finansiering.

Det er i samarbejde med Europa-Parlamentet lykkedes os at vedtage direktivet om
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, hvilket er en enorm succes for
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SMV'erne, og vi glæder os over Europa-Parlamentets vedvarende samarbejdsvilje, der har
gjort dette resultat muligt.

Rådet ønsker ligeledes at påpege, at arbejdet i forbindelse med konsolideringen og den
relevante regulering af den finansielle sektor udføres med henblik på at lette kapitaladgangen
for SMV'erne, som er de virksomheder, der er hårdest ramt af kreditsammenbruddet.

*
*     *

Spørgsmål nr.  14  af  Brian Crowley  ( H-0553/10 )

Om: Topmøde EU-USA- 20. november 2010

Kan Rådet give en oversigt over de vigtigste politiske aftaler, der blev indgået på topmødet
mellem EU og USA den 20. november 2010?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Topmødet mellem EU og USA den 20. november var en stor succes. Drøftelserne
mellem præsident Obama, Van Rompuy og kommissionsformand Barroso var særdeles
indholdsrige.

Med hensyn til den økonomiske situation drøftede EU og USA resultaterne af G20-topmødet
i Seoul samt det bidrag, som EU og USA kan yde for at sikre en bæredygtig og afbalanceret
genopretning og for at oprette arbejdspladser ved hjælp af en strukturreform af
finansmarkedet og en finanspolitisk konsolidering, der fremmer vækst.

EU og USA understregede nødvendigheden af at udnytte potentialet i den transatlantiske
handel fuldt ud for at fremme væksten og skabe arbejdspladser på begge sider af
Atlanterhavet. EU og USA anerkender den centrale rolle, som Det Transatlantiske
Økonomiske Råd spiller med hensyn til at opnå disse mål, og Det Transatlantiske
Økonomiske Råd fik til opgave at udarbejde en transatlantisk innovationsdagsorden for
at stimulere vækst og skabe arbejdspladser inden for områder som ren energi, e-sundhed,
information og kommunikation og andre nye teknologier. Det ventes, at Det Transatlantiske
Økonomiske Råd vil rapportere om fremskridt inden for disse områder i første halvår
2011.

EU og USA fremhævede, at de står ved de tilsagn, de afgav i København sidste år i december,
om at reducere udledningen af drivhusgasser. EU og USA var enige om at fremme et positivt
resultat på konferencen i Cancún.

EU og USA gentog deres forpligtelse til at samarbejde og at iværksætte en koordineret
indsats vedrørende udvikling. EU og USA lovede at fortsætte samarbejdet om
fødevaresikkerhed, klimaændringer og milleniumudviklingsmålene, herunder sundhed,
inden for rammerne af dialogen mellem EU og USA om udvikling.

EU og USA glædede sig ligeledes over deres styrkede partnerskab inden for en lang række
tværnationale sikkerhedsområder, der berører deres borgere. Idet dette samt den stadig
større udfordring med hensyn til it-sikkerhed og it-kriminalitet blev anerkendt, nedsatte
EU og USA en arbejdsgruppe mellem EU og USA om netværk og it-sikkerhed, der vil
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fremlægge en statusrapport inden for et år. Vores mål er at fremme transatlantiske rejser
for borgerne i de 27 medlemsstater og for USA's borgere samtidig med at udføre den
absolut nødvendige opgave, der består i at opretholde sikkerheden, og ser nu frem til at
opnå en tilsvarende succes i vores kommende forhandlinger om aftalen om
passagerlisteoplysninger. Vi vil også fortsætte vore arbejde med at forhandle en omfattende
aftale om databeskyttelse med henblik på at fremme samarbejdet mellem vores respektive
tjenestegrene samtidig med, at vi sikrer et højt beskyttelsesniveau for vores borgeres
privatliv. Vi har også forpligtet os til at udvide vores partnerskab til ligeledes at omfatte
bekæmpelse af voldelig ekstremisme ved især at udveksle forskning og god praksis og ved
at fremme samarbejdet om bistand til tredjelande i fare.

Endelig drøftede vi også vores fælles indsats med hensyn til at fremme sikkerheden i visse
lande rundt om i verden.

*
*     *

Spørgsmål nr.  15  af  Liam Aylward  ( H-0559/10 )

Om: Fremtiden for EU's sportsprogram

Hvordan vil EU's sportsprogram – set på baggrund af mødet i Rådet (uddannelse, ungdom,
kultur og sport) i sidste uge – udvikle sig over de næste to år uden noget budget?

Forventer Rådet, at der vil blive afsat midler til EU's sportsprogram efter 2013?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) I 2008 (8)  opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at stille forslag om et
EU-program vedrørende idræt samt forberedende foranstaltninger inden for dette område.
Kommissionen har stillet forslag om de forberedende foranstaltninger, der kun må løbe
over tre sammenhængende år, for 2009, 2010 og 2011. Målet med disse foranstaltninger
er at forberede fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende idræt med henblik på
gennemførelse af traktatens bestemmelser på området.

Rådet har ikke deltaget i disse forberedende foranstaltninger, der henhører under
Kommissionens og Parlamentets ansvarsområde, og som er blevet finansieret fra
margenerne af Europa-Parlamentets budgetposter siden december 2009 efter
Lissabontraktatens ikrafttræden. I henhold til artikel 165 TEUF har EU fået nye beføjelser
til at støtte, samordne og supplere medlemsstaternes indsats inden for sport, især med
hensyn til social inddragelse og integration, sportens betydning for sundheden og
frivillighed.

Den 10. maj 2010 afholdte Rådet en generel debat om fremtiden for EU's sportspolitik og
bistod således til Kommissionen i dens bestræbelser på at udarbejde fremtidige praktiske
forslag til gennemførelsen af traktatens nye bestemmelser. Rådet fastlagde de følgende
prioriterede områder: social inddragelse i og gennem sport, sundhedsfremmende fysisk
aktivitet, uddannelse og undervisning i sport, bekæmpelse af doping, god

(8) Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2008 om hvidbog om idræt.
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forvaltningspraksis, struktureret dialog med sportsbevægelsen og idrættens økonomiske
værdig og sportsstatistikker.

Endvidere vedtog Rådet på initiativ af det belgiske formandskab den 18. og 19. november
2010 en beslutning om den strukturerede dialog om idræt, konklusioner om bekæmpelsen
af doping og konklusioner om idrættens rolle i samfundet.

Selv om Kommissionen agter at stille forslag i de kommende år om en ny ramme på
grundlag af et EU-program om politikker og samarbejde med hensyn til sport med det
formål at gennemføre de nye bestemmelser i Lissabontraktaten inden for dette område,
har Kommissionen hidtil ikke fremlagt konkrete forslag (et "miniprogram" for perioden
2012-2013 eller et omfattende program for perioden 2014-2020) for Rådet.

Idet der ikke foreligger forslag fra Kommissionen, kan Rådet ikke iværksætte
foranstaltninger.

*
*     *

Spørgsmål nr.  16  af  Anni Podimata  ( H-0566/10 /ændr. 1)

Om: Drøftelse af valutakurser med udsigt til G 20-topmødet

Spørgsmålet om valutakurser og det devalueringskapløb, som en række lande har kastet
sig ud i på verdensplan med stærkt svingende valutakurser til følge, rangerer højt på den
internationale politiske dagsorden. Mange mener, at dette blandt andet hænger sammen
med det nylige indgreb foretaget af den amerikanske Federal Reserve med kvantitativ
lempelse, som følger på den valutapolitik, som Kina allerede har ført i et stykke tid.

Hvad er Rådets holdning – navnlig med udsigt til det kommende G 20-topmøde - på
baggrund af denne yderst ustabile situation og den udbredte frygt for indgreb i og
manipulation med valutakurserne og de konsekvenser, dette utvivlsomt vil kunne få for
eurolandenes økonomiers konkurrenceevne?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller
medlemsstaterne, blev ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet
under Europa-Parlamentets mødeperiode maj 2010 i Strasbourg.

(FR) Valutakursen bør blot afspejle de økonomiske grundprincipper, der ligger til grund
for en valuta. Hvis denne mekanisme skal fungere korrekt, skal landene afholde sig fra at
foretage konkurrenceprægede devalueringer.

I sin bestræbelse på at styrke ØMU'ens økonomiske søjle yderligere, blev der på Det
Europæiske Råds møde den 28.-29. oktober 2010 fokuseret på bæredygtig vækst,
beskæftigelse og konkurrenceevne, som udgør grundlaget for euroområdet. Der blev lagt
særlig vægt på planerne for en finanspolitisk konsolidering, en reform af lovgivningen på
det finansielle område, social samhørighed, jobskabelse og nødvendigheden af yderligere
strukturreformer.

Som forberedelse til G20-topmødet i Seoul blev der på Det Europæiske Råds møde i oktober
2010 drøftet de prioriterede områder, som repræsentanterne for EU og de
EU-medlemsstater, der er medlem af G20, ville fremme der. Der blev lagt særlig vægt på
spørgsmålet om at genoprette balancen i verdens vækst, og EU understregede
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nødvendigheden af at undgå enhver form for protektionisme samt at undgå deltagelse i
valutakursaktiviteter med det formål at opnå kortsigtede konkurrencemæssige fordele.

På topmødet i Seoul blev der taget behørig højde for disse aspekter, der blev fremført af
EU og de medlemsstater, der deltog på mødet, og G20-lederne vedtog
"Seoul-handlingsplanen", hvori de forpligter sig til at sikre fortsat genoprettelse og
bæredygtig vækst samt at øge stabiliteten på finansmarkederne, herunder en forbedring
af valutakursstabiliteten med henblik på at afspejle de tilgrundliggende økonomiske
grundprincipper, og afholde sig fra at foretage konkurrencemæssige devalueringer af
valutakurserne.

*
*     *

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Spørgsmål nr.  23  af  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0526/10 )

Om: Reform af uddannelsessektoren som led i Europa 2020-strategien

En forbedring af uddannelsesniveauet, nedbringelse af fænomenet skolefrafald og forhøjelse
af den andel af befolkningen, der har taget en højere uddannelse eller en uddannelse på et
tilsvarende niveau, er blandt de vigtigste mål i den nye Europa 2020-strategi.

I sin redegørelse for målene i Europa 2020-strategien, specielt på uddannelsesområdet,
mindede Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen om, at et af de vigtigste mål var
at få skolefrafaldet ned under 10 %-tærsklen i hele Den Europæiske Union.

Hvilke konkrete foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at hæve
uddannelsesniveauet i Europa og gennemføre målet om en reduktion af skolefrafaldet?
Agter Kommissionen at udarbejde en særskilt strategi for at forbedre undervisningsniveauet
for at sikre, at de unge ikke forlader skolen for tidligt, men får de bedst mulige
kvalifikationer? Hvor meget ager Kommissionen fremover at investere i programmer og
initiativer til fordel for unge?

Svar

(EN) Kommissionen agter at fremsætte et forslag til Rådets henstilling om politikker til at
nedbringe skolefrafald. I denne henstilling skal der fastlægges grundlæggende retningslinjer
for sammenhængende, omfattende og evidensbaserede politikker til bekæmpelse af
skolefrafald. Den vil udgøre en referenceramme, som kan bistå medlemsstaterne med at
udvikle mere effektive politikker til bekæmpelse af skolefrafald, til at støtte dem i
gennemførelsen af disse politikker og således resultere i en væsentlig nedbringelse af
skolefrafaldet i alle medlemsstaterne.

Skolefrafald er et kompliceret emne og giver anledning til forskelle i antallet af personer
med kort skolegang indbyrdes mellem medlemsstaterne, regionerne og lokalområderne.
Den foreslåede rådshenstilling vil øge værdien af medlemsstaternes indsats gennem sin
støtte til medlemsstaternes udvikling af politikker til kortlægning af årsagerne til og
behandling af skolefrafald i lyset af livslang læring, håndtere det som et fænomen, der
breder sig på tværs af adskillige politikområder i forbindelse hermed, inddrage alle
interesserede parter og gøre politiske indgreb mere systematiske og konsekvente.
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Selve henstillingen udgør et element i en større ambition om at forbedre uddannelse og
undervisning i Europa. Den udgør en del af Europa 2020-flagskibsinitiativet "Unge på vej",
spiller en vigtig rolle på "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" og vil blive
gennemført som led i den åbne koordineringsmetode på uddannelses- og
undervisningsområdet (2020-programmet for uddannelse og undervisning og forløberen
herfor).

Der venter både programmet om livslang læring og Den Europæiske Socialfond en vigtig
opgave med hensyn til at støtte foranstaltninger til nedbringelse af skolefrafald. Den
fremtidige finansiering af begge instrumenter efter 2013 vil blive fastlagt inden for
rammerne af de fremtidige finansielle overslag og vedtagelsen af specifikke nye retsgrundlag
herfor.

*
*     *

Spørgsmål nr.  24  af  Brian Crowley  ( H-0554/10 )

Om: Erasmus Mundus-programmet

Kan Kommissionen oplyse, hvilken strategi den følger for at øge deltagelsen i Erasmus
Mundus-programmet i EU?

Svar

(EN) Den eneste metode til at øge det generelle antal deltagere i Erasmus
Mundus-programmet vil være en budgetforhøjelse, hvilket skal ses på baggrund af det
forhold, at den eksisterende finansiering opbruges fuldt ud. Alle lejlighedsvise
finansieringsforhøjelser er hurtigt blevet opbrugt af de interesserede parter og har hurtigt
udmøntet sig i konkrete og målbare resultater i felten gennem f.eks. et øget antal legater
eller fælles programmer.

Siden indførelsen i 2004 har Kommissionen iværksat foranstaltninger til at sikre en
tilfredsstillende deltagelse fra EU's videregående uddannelsesinstitutioner i programmet.
Hvert år har den arrangeret informationsdage i Bruxelles, der er særligt rettet mod
universiteter, som er interesserede i at deltage i programmet. Desuden afholdes der årlige,
nationale informationsdage i de forskellige medlemsstater. Kommissionen arrangerer
desuden Erasmus Mundus-koordinatormøder for at udveksle oplysninger og god praksis.

Der gives også omfattende oplysninger på et websted, herunder en detaljeret beskrivelse
af programmets foranstaltninger, information om ansøgningsmetoder og relevante
dokumenter (beslutninger om programmet, programvejledning, indkaldelse af forslag,
finansielle og administrative håndbøger osv.).

Som følge af EU's videregående uddannelsesinstitutioners meget høje ansøgningsfrekvens
og det deraf følgende forholdsvis lave antal godkendte ansøgninger (ca. 13 % til fælles
masters-kurser og 7 % til fælles ph.d.-studieprogrammer), anser Kommissionen det ikke
for at være nødvendigt at øge antallet og omfanget af sine promoveringsforanstaltninger
i EU.

Med hensyn til individuelle europæiske studerendes deltagelse i programmet har det heller
ikke været vanskeligt at få opbrugt hele budgettet for EU-legater. En øget antal ansøgere
ville imidlertid have sikret en skærpet konkurrence og følgelig et bredere udvalg af bedre
kvalificerede deltagere. Kommissionen har i samarbejde med de nationale Erasmus-agenturer
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derfor lanceret en informationskampagne om de muligheder, som programmet frembyder
for studerende i EU, herunder ved at formidle oplysninger til organisationer som f.eks.
indehavere af Erasmus University Charter, universitetssammenslutninger (9) ,
studentersammenslutninger (10)  og sammenslutningen af Erasmus-koordinatorer.

*
*     *

Spørgsmål nr.  25  af  Liam Aylward  ( H-0560/10 )

Om: Fremtiden for EU's sportsprogram

Kan Kommissionen, eftersom EU ikke vil yde støtte til EU's sportsprogram i 2011 og 2012
som følge af budgetbegrænsninger, og eftersom sport nu henhører under EU's kompetence,
oplyse, hvorledes der kan fastlægges og ydes støtte til en EU-sportspolitik?

Hvordan kan EU i løbet af de kommende to år øve indflydelse på og være effektiv inden
for breddeidræt og livslang amatørsport for alle?

Forventer Kommissionen, at der vil blive ydet støtte til et EU-sportsprogram efter 2013?

Svar

(EN) På baggrund af budgetbegrænsningerne på nationalt og europæisk plan er det
Kommissionens holdning, at det ikke er muligt at fremsætte et meningsfyldt forslag om
et sportsprogram inden for rammerne af den nuværende flerårige finansieringsramme,
der løber indtil 2013. Yderligere oplysninger fremgår af de fælles svar på E-8031/10 og
P-8604/10.

*
*     *

Spørgsmål nr.  26  af  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-0562/10 )

Om: Finansiering af kulturprogrammer

I EU finansieres kulturen i øjeblikket over en række forskellige finansielle mekanismer, der
er indført med henblik på udveksling og samarbejde på kulturområdet, dialog mellem
kulturer og styrkelse af denne sektor. EU's 2020-strategi fokuserer på økonomisk vækst
på basis af et vidensamfund, grøn industri osv. Nogle frygter imidlertid, at denne strategi
vil betragte kultur som et element i den økonomiske udvikling. Kulturel identitet er en af
de grundlæggende værdier i EU og kan i sagens natur ikke måles i forhold til kvantitative
indikatorer. Projekter, som tilsigter at kombinere de eksisterende finansielle mekanismer,
giver anledning til bekymring, da programmerne er meget forskellige, selv om de vedrører
kultur. En anden bekymrende tendens er bestræbelserne på at lægge kulturprogrammer
og unionsborgerskabsprogrammet sammen på grund af det begrænsede kunstneriske
indhold, som de deraf resulterende projekter vil få.

Hvad er Kommissionens planer for finansieringen af kulturprogrammer i den nye
programmeringsperiode? Vil der fortsat eksistere et kulturprogram som det, der findes i
øjeblikket? Vil der blive sikret støtte til udveksling og samarbejde på kulturområdet?

(9) EUA, Coimbra, Santander, UNICA.
(10) EMA, Erasmus Student Network, European Students’ Union, AEGEE.
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Svar

(EN) EU støtter aktiviteter, der indebærer kulturelt samarbejde, inden for rammerne af sit
kulturprogram, der løber fra 2007 til 2013. Formålet med dette program er at styrke
europæernes fælles kulturområde gennem udvikling af samarbejdsaktiviteter blandt
kulturorganisationer fra forskellige lande, der deltager i programmet.

Hovedformålet med denne aktionsdel, der tegner sig for over tre fjerdedele af det samlede
budget, er at bistå organisationer, f.eks. teatre, museer, faglige sammenslutninger,
forskningscentre, universiteter, kulturinstitutter og offentlige myndigheder med at
samarbejde, således at forskellige sektorer kan arbejde sammen og udvide deres kulturelle
og kunstneriske rækkevidde på tværs af grænserne.

Det er for tidligt at sige noget om den konkrete finansieringsmekanisme i forbindelse med
fremtidige kulturelle initiativer, og forslagene dertil vil først blive udarbejdet i andet halvår
2011. Det står imidlertid allerede klart, at der ved udarbejdelsen af ethvert programforslag
vil blive taget højde for målene og de prioriterede område i Europa 2020-strategien.

På denne baggrund ser Kommissionen på en række emneområder, der vil bidrage til
udformningen af fremtidige initiativer på kulturområdet.

Midtvejsevalueringen af det nuværende kulturprogram er for øjeblikket ved at blive
færdiggjort og vil omfatte henstillinger for fremtiden. Desuden er en offentlig onlinehøring
for øjeblikket i gang, og heri anmodes der om synspunkter vedrørende fremtidige
kulturfremmende foranstaltninger. Der er allerede modtaget flere end 160 svar, og
Kommissionen vil tage dem i betragtning i overvejelserne om et nyt kulturprogram.
Høringen løber indtil den 15. december 2010.

Efter høringen vil der i februar 2011 blive gennemført en debat med de interesserede parter,
som vil gøre det muligt for disse at udtrykke deres holdninger mere detaljeret og drøfte de
forskellige muligheder for fremtidige initiativer.

Afslutningsvis vil Kommissionen inden udarbejdelsen af forslag til fremtidige
foranstaltninger foretage en vurdering for at sikre, at et eventuelt program vil give størst
muligt udbytte og merværdi.

*
*     *

Spørgsmål nr.  32  af  Nikolaos Chountis  ( H-0528/10 )

Om: Tyske selskabers skandaler af internationale dimensioner

Tyske selskabers bestikkelse for at få adgang til markeder og sikre offentlige bygge- og
anlægskontrakter er efterhånden vokset til en skandale af internationale dimensioner. Det
drejer sig om sager som Siemens' finansiering og korruption af politikere, Deutsche
Telekoms bestikkelse på Balkan samt Daimlers, Ferrostaal-Thyssens og MAN's
bestikkelsessager i en lang række lande i Europa. I de fleste af de ovennævnte tilfælde er
der indledt retlige undersøgelser på foranledning af det amerikanske retsvæsen.

Kan Kommissionen forklare, hvorfor ingen europæisk retlig myndighed har indledt en
undersøgelse af disse bestikkelsessager? Hvilke instrumenter har Kommissionen til rådighed?
Er der fremkommet beviser i forbindelse med ovennævnte sager, der giver anledning til
indgreb fra EU, da mange af de offentlige bygge- og anlægskontrakter, der blev sikret ved
hjælp af bestikkelse, er medfinansieret af EU?
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Svar

(EN) Kommissionen forstår fuldt ud medlemmets bekymringer om påstande om korruption
og minder om, at han tog nogle af de samme emner op i hans spørgsmål H-320/09 (11) ,
som han fik svar på i oktober 2009.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at tage retlige skridt. Kommissionens ansvar i
antikorruptionssager er rettet mod forebyggelse, lovgivning og overvågning. Hvis de sager,
som medlemmet henviser til, vedrører EU-midler, erindrer Kommissionen om, at det i
henhold til traktatens forpligtelser kræves, at medlemsstaterne træffer alle de nødvendige
foranstaltninger for at beskytte EU's finansielle interesser. Inden for rammerne af de relevante
sektorbestemmelser er de ligeledes forpligtet til at underrette Kommissionen om alle former
for svig, uregelmæssigheder eller andre eventuelle ulovlige aktiviteter, der involverer
EU-midler, som de har påvist.

Som det allerede blev forklaret i svaret på spørgsmål H-320/09, kan EU's Kontor for
Bekæmpelse af Svig (OLAF) gribe ind, hvis der bliver kastet lys over en korruptionssag, der
involverer EU-midler, men på det mere overordnede plan kan Kommissionen handle
gennem lovgivningsmæssige initiativer, intervention i internationale fora, dialog med
medlemsstaterne osv. for at udvikle effektive værktøjer til bekæmpelse af sådanne aktiviteter.
Kommissionen har ikke forholdt sig passivt inden for det sidstnævnte område. I henhold
til handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet forventer Kommissionen,
at den i april 2011 fremlægger en meddelelse om en omfattende politik til bekæmpelse af
korruption i medlemsstater, der vil omfatte oprettelsen af en evalueringsmekanisme samt
præsentationen af former for samarbejde med Europarådets Sammenslutning af Stater
mod Korruption (GRECO) i forbindelse hermed.

OLAF har oplyst til Kommissionen, at antallet af aktuelle sager, som kontoret for øjeblikket
beskæftiger sig med, er ret begrænset. Det nedenstående er en oversigt over de to sager,
som begge kun vedrører Siemens og ingen af de øvrige virksomheder, der blev nævnt i
spørgsmålet:

En sag, som blev efterforsket af OLAF og afsluttet i sidste kvartal 2003, og som omhandlede
ekstern støtte, har fået et retsligt efterspil i Tyskland. OLAF følger nøje retssagen i Tyskland.

En anden OLAF-sag vedrørende projekter, der var finansieret af Den Europæiske
Investeringsbank, er netop blevet afsluttet. Den omhandler procedurer for offentlige indkøb.

*
*     *

Spørgsmål nr.  33  af  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ( H-0532/10 )

Om: Skattemæssige uligheder og konvergens inden for EU

Ifølge en nylig rapport fra Kommissionen ligger de samlede skatteindtægter i de 27
EU-medlemsstater, inklusive sociale sikringsbidrag, på mellem 28 % og 48,2 % af deres
BNP, mens det tilsvarende europæiske vejede gennemsnit er på 39,3 % (12) . Men uden
sociale sikringsbidrag ligger de tilsvarende skatteindtægter på mellem 17,2 % og 47,2 %,
og det europæiske vægtede gennemsnit er på 26,8 %. I betragtning af at konvergensen

(11) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(12) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_main_results_en.pdf
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hjælper med at forebygge budgetmæssig ubalance og fremmer en afbalanceret udvikling,
den fælles valuta og det indre marked, bedes Kommissionen besvare følgende:

Hvordan betragter den disse forskelle og deres indvirkning på økonomien og samfundet?

Hvor meget påvirker disse forskelle markedstilliden og bestræbelserne på økonomisk
integration?

Hvordan integrerer den bestræbelserne på at bekæmpe ulighederne i politikken for
økonomisk styring og et velfungerende indre marked?

Svar

(EN) Under forudsætning af at de overholder EU-retten, er det op til medlemsstaterne at
udforme deres nationale skattesystemer i overensstemmelse med deres prioriterede områder
og præferencer. I lyset af de forskellige nationale præferencer for ydelsen af offentlige goder
og af økonomiske årsager resulterer dette naturligvis i en vis forskel i skatteniveauet.

Man burde ikke antage, at en forskel i skatteniveauet nødvendigvis ville påvirke den
økonomiske ydeevne. Den økonomiske litteratur indeholder ingen beviser på mekaniske
årsagssammenhænge mellem et lands skatteindtægtsniveau og dets vækst. Nogle lande
med høj beskatning opnår bedre resultater end nogle lande med lav beskatning og omvendt.
Desuden hindrer forskelle i niveauet af mange skattetyper ikke økonomisk integration og
virker ikke markedsforstyrrende.

Et centralt punkt i Europas 2020-strategi er fremme af et gunstigt skattemiljø.
Kommissionen tilskynder i denne forbindelse medlemsstaterne til at forenkle deres
skattesystemer, nedbringe de indirekte lønomkostninger og tilpasse de nationale
skattesystemer til de miljømæssige udfordringer.

*
*     *

Spørgsmål nr.  34  af  Nadezhda Neynsky  ( H-0537/10 )

Om: Beskatning af finanssektoren

Kommissionen har foreslået at beskatte finanssektoren i Den Europæiske Union med
henblik på at sikre, at denne sektor yder et rimeligt bidrag til de offentlige finanser, idet der
således garanteres en betragtelig indtægt, hvilket vil give stabilitet på finansmarkederne.

I tilfælde af, at der indføres afgift på finansielle aktiviteter i EU, hvilke skridt vil
Kommissionen så tage for at begrænse de negative virkninger heraf for realøkonomien og
brugerne af de finansielle tjenester?

Svar

(EN) Kommissionen har for nylig skitseret sin vision vedrørende beskatningen af
finanssektoren i en meddelelse (13) , der blev vedtaget den 7. oktober 2010.

Overordnet set kunne en afgift på finansielle transaktioner være en passende mulighed
som en indtægtskilde, navnlig i forbindelse med formidling af finansiering til globale,
politiske mål. Hvis den skal fungere effektivt og være rimelig, skal deltagerlandene forsøge
at nå til enighed om globale finansieringsværktøjer, der er acceptable for alle. Kommissionen

(13) KOM(2010)549.
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er fast besluttet på at fortsætte samarbejdet med sine internationale partnere, især i G-20,
om at nå en sådan aftale. Efter Kommissionens mening er en afgift på finansielle
transaktioner mindre hensigtsmæssig for en ensidig indførelse på EU-plan, idet den er
forbundet med store risici for flytning af aktiviteter, som vil underminere muligheden for
at generere indtægter. Kommissionen er således i gang med en nærmere undersøgelse af
muligheden for at indføre en afgift på finansielle aktiviteter på EU-plan som et alternativt
instrument. Kommissionen vil gennemføre en konsekvensanalyse, således at den, hvis
dette er relevant, kan fremsætte forslag til skattemodeller, som har til formål at minimere
forvridninger eller negative indvirkninger på økonomien og det indre marked.

*
*     *

Spørgsmål nr.  35  af  Anni Podimata  ( H-0563/10 )

Om: Revision af direktiv 2003/96/EF om beskatning på energiområdet

Direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af
energiprodukter og elektricitet omfatter ikke kriteriet om kuldioxidemissioner. Denne
manglende differentiering mellem produkter med høje, lave eller forsvindende små niveauer
af kuldioxidemissioner skaber konkurrenceproblemer og er uforenelige med EU's
grundlæggende mål, hvad angår klimaændring.

I hvor høj grad udgør revisionen af det nævnte direktiv med henblik på indførelse af kriteriet
om kuldioxidemissioner en prioritet for Kommissionen, og inden for hvilke sektorer?
Anser Kommissionen, i betragtning af at visse medlemsstater allerede har indført tilsvarende
lovgivning på nationalt plan, en omgående revision af direktivet med henblik på at undgå
tendenser til konkurrenceforvridning på det indre marked for at være formålstjenlig? I
hvor høj grad vil denne revision kunne sikre en mere retfærdig fordeling af skattebyrderne
på sektorer, der er forbundet med betragtelige eksterne virkninger (”eksternaliteter”), såsom
miljøforurening?

Svar

(EN) Kommissionen er for øjeblikket i færd med at færdiggøre konsekvensanalysen af et
eventuelt forslag til revision af Rådets direktiv 2003/96/EF (14)  efter den orienterende debat,
som den gennemførte den 23. juni 2010 om dette emne. Inden dette arbejde er afsluttet,
er det ikke muligt at give en nøjagtig angivelse af tidsplanen for dette forslag.

Hovedformålet med revisionen svarer til Det Europæiske Råds krav fra marts 2008 (15)

om i højere grad at bringe direktivet i overensstemmelse med EU's energi- og
klimamålsætninger ved bl.a. at basere minimumafgiftssatserne på kuldioxidemissioner
(CO2) og energiprodukters energiindhold samt ved at harmonisere direktivet med EU's
emissionshandelsordning.

Dette betyder med andre ord, at revisionen skal åbne mulighed for en ramme på det indre
marked for energibeskatning som en metode til at tage hånd om CO2-emissioner i de
sektorer, der ikke er omfattet af ETS-ordningen, fremme energibesparelser og udnyttelse
af vedvarende energikilder og indtægtsgenerering på en måde, der ikke virker forvridende.

(14) Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af
energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst), EUT L 283 af 31.10.2003.

(15) Formandskabets konklusioner 7652/08.
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Dette betyder også, at der undgås en negativ indblanding i EU's ETS-ordning. Desuden bør
revisionen generelt medføre en forbedring af det nuværende direktivs struktur, således at
medlemsstaterne får mulighed for at anvende energibeskatning mere effektivt til
miljømæssige formål og andre politiske formål og for at forbedre det indre markeds
funktion.

*
*     *

Spørgsmål nr.  36  af  Bernd Posselt  ( H-0513/10 )

Om: Et Europa-Universitet i Sarajevo

Er Kommissionen bekendt med planerne om et Europa-Universitet i Sarajevo eller i en
tilgrænsende region i Bosnien-Herzegovina, og er den rede til at støtte dem konkret?

Svar

(EN) Kommissionen ønsker at understrege betydningen af uddannelse og dens rolle i
forsoningsprocessen i Bosnien-Herzegovina og på hele det vestlige Balkan. Inden for
rammerne af instrumentet for førtiltrædelsesbistand støtter Kommissionen alle landene
på det vestlige Balkan med hensyn til at opfylde forpligtelserne i tiltrædelsesprocessen. Der
er ligeledes programmer, der omhandler reformer af de respektive
videreuddannelsessystemer. I de senere år har Kommissionen støttet en
videreuddannelsesreform i Bosnien og Herzegovina med mere end 7 mio. EUR, særlig via
Tempus-programmet.

Inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder
støtter Kommissionen fortsat masterprogrammet for demokrati og menneskerettigheder
i Sarajevo med, for nuværende, 1,5 mio. EUR. Der findes endvidere en række regionale
initiativer, der finansieres af EU, som f.eks. den regionale skole for offentlig administration
i Montenegro og det sydøsteuropæiske universitet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien.

Bortset fra disse programmer deltager Kommissionen ikke i planer om at oprette et
Europa-Universitet i Bosnien og Herzegovina eller i nabolandene og har derfor ikke planer
om økonomisk støtte i denne forbindelse.

*
*     *

Spørgsmål nr.  37  af  Georgios Koumoutsakos  ( H-0517/10 )

Om: EU-toldunionen mellem EU og Tyrkiet og fordrejning af konkurrencen

Toldunionen mellem EU og Tyrkiet har sikret de kontraherende parter en større
markedsadgang, idet omfanget af handelen i 2008 nåede 100 milliarder EUR om året.

Imidlertid udgør kopivarer og den manglende ophavsretlige beskyttelse et stort problem
for de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Tyrkiet, da disse forårsager en kraftig
fordrejning af den fair konkurrence på det europæiske marked.

I lyset af ovenstående bedes Kommissionen besvare følgende: Hvilke konkrete
foranstaltninger agter den at træffe – og hvornår – for at bekæmpe dette fænomen, som
er det mest karakteristiske udtryk for det udbredte og stadigt voksende problem med
efterligning, forfalskning og piratkopiering?
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Svar

(EN) Som påpeget af medlemmeet har toldunionen mellem EU og Tyrkiet i høj grad bidraget
til den væsentlige stigning i handelen mellem de to partnere. Kommissionen er også klar
over, at forfalskede produkter og en utilstrækkelig beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder i Tyrkiet udgør væsentlige problemer i handelsforbindelserne mellem
EU og Tyrkiet.

For at afhjælpe de ovenstående mangler foreslog Kommissionen i april 2008 Tyrkiet at
nedsætte en fælles arbejdsgruppe vedrørende spørgsmål om intellektuelle
ejendomsrettigheder. Formålet med arbejdsgruppen vil være at gennemføre indgående
drøftelser med hensyn til bl.a. en forbedring af kapaciteten til håndhævelse af de
intellektuelle ejendomsrettigheder i Tyrkiet. Efter lang tøven accepterede Tyrkiet for nylig,
at arbejdsgruppen blev nedsat, og udpegede den relevante koordineringsmyndighed.
Kommissionen afventer nu Tyrkiets formelle svar på sit forslag om at afholde
arbejdsgruppens første møde og indlede drøftelserne af væsentlige emner vedrørende
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Desuden udgør nedsættelsen af EU-Tyrkiet-arbejdsgruppen vedrørende spørgsmål om
intellektuelle ejendomsrettigheder og den vellykkede inddragelse af Tyrkiet i en dialog om
ophavsret et centralt krav for fremskridt med hensyn til det relevante forhandlingskapitel
"Intellektuel ejendomsret" (kapitel7). Inden for rammerne af drøftelserne vedrørende
kapitlet om intellektuelle ejendomsrettigheder overvåger Kommissionen således Tyrkiets
fremskridt mod en yderligere harmonisering og gennemførelse af EU-bestemmelserne om
intellektuelle ejendomsrettigheder samt håndhævelsen heraf.

Inden for rammerne af toldunionen mellem EU og Tyrkiet opfordrer Kommissionen
desuden kraftigt Tyrkiet til at overholde bestemmelserne i artikel 31 i Associeringsrådet
EU-Tyrkiets beslutning 1/95 om oprettelse af toldunionen, hvori Tyrkiet opfordres til at
forbedre den effektive beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder for at sikre et
beskyttelsesniveau, der svarer til EU's beskyttelsesniveau.

*
*     *

Spørgsmål nr.  38  af  Mairead McGuinness  ( H-0531/10 )

Om: Smal vej til markedet i fødevareforsyningskæden

Fødevareforsyningskæden i EU er kendetegnet ved et bredt grundlag af producenter med
en meget smal vej til markedet for deres produkter. Markedsstyrken i kæden er i sidste ende
i hænderne på nogle få operatører.

Er Kommissionen opmærksom på den smalle vej til markedet i fødevaredetailsektoren?
Finder Kommissionen, at denne tendens er problematisk? Har Kommissionen analyseret
dette spørgsmål, eller har den nogen planer om at gøre det?

Svar

(EN) Kommissionen er bekendt med den konsolideringsproces, der fandt sted i
fødevareforsyningskæden, og er enig i, at denne situation vil kunne medføre en væsentlig
ubalance i forhandlingspositionen mellem de kontraherende parter. Kommissionen har i
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sin meddelelse fra 2009 om fødevareforsyningskæden (16)  samt i sin rapport fra juli 2010
om overvågning af handels- og distributionsmarkedet (17)  fastslået, at der findes situationer,
hvor nogle aktører står over for store virksomheder, som ofte er deres eneste mulighed for
at få adgang til markedet. Det bør understreges, at denne situation forekommer i hele
forsyningskæden, og at den kan påvirke både producenter, der står i en svag
forhandlingsposition over for detailhandelen, særlig producenter af ikke-differentierede
produkter, herunder landbrugere, der for det meste producerer ikke-differentierede råvarer,
og ligeledes detailhandlere, der ikke har adgang til visse mærkevareprodukter, der sælges
af store multinationale producenter.

Kommissionen er klar over, at en ulige forhandlingsposition under visse særlige betingelser
kan indebære, at en af de kontraherende parter pålægger den anden part en urimelig
handelspraksis. Urimelig handelspraksis kan få negative indvirkninger på og begrænse en
virksomheds evne til at investere i nyskabelser og kvalitetsprodukter, uanset om det drejer
sig om fødevarer eller forbrugsgoder eller tjenesteydelser.

Det bør imidlertid bemærkes, at en ulige handelsposition som følge af de kontraherende
parters ulige størrelse generelt ikke i sig selv er problematisk på konkurrencedygtige
markeder, da de lavere omkostninger, der opnås gennem forhandlinger, ofte forplanter
sig ned gennem forsyningskæden og ender med at være til gavn for forbrugerne.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at undersøge, hvordan problemet kan håndteres,
og vil fremkomme med et initiativ, der er rettet mod forbindelser mellem virksomheder
og har til formål at beskytte de forskellige operatører i forsyningskæden mod urimelig
handelspraksis. For så vidt angår fødevarer har Kommissionen oprettet en "Expert Platform
on Business-to-Business (B2B) Contractual Practices in the Food Supply Chain" til indsamling
af oplysninger om eventuelle tilfælde af urimelig handelspraksis. Denne Platform vil aflægge
beretning til Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde (18) .

Kommissionen er for øjeblikket også i færd med at udarbejde lovgivningsforslag med
henblik på at styrke mælkeproducenters handelsposition i den specifikke mejerisektor i
kølvandet på debatten i gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet.

*
*     *

Spørgsmål nr.  39  af  Ivailo Kalfin  ( H-0533/10 )

Om: EU-foranstaltninger med henblik på at begrænse de miljømæssige og andre
skader på landene langs med Donau efter uheldet på aluminiumsfabrikken i Ajka,
Ungarn

Kan Kommissionen i forbindelse med uheldet som følge af udslip fra affaldsbassinet ved
aluminiumsfabrikken nær byen Ajka i Ungarn oplyse:

(16) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget "En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa", KOM(2009)591 endelig, af 28.10.2009.

(17) Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget, Overvågning af handels- og distributionsmarkedet "Mod et mere effektivt og fair indre marked
for handel og distribution frem til 2020", KOM(2010)355, af 5.7.2010.

(18) Kommissionens afgørelse af 30. juli 2010 om oprettelse af Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende
Fødevareforsyningskæde (2010/C210/03).

25-11-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA180



Er der risiko for, at der opstår miljøskader, transportproblemer eller andre vanskeligheder
for landene langs den nedre Donau?

Hvad foretager Kommissionen sig for at begrænse uheldets skadelige virkninger for Ungarn
og nabolandene?

Hvilke muligheder er der for at søge økonomisk støtte fra EU-midler og -programmer til
at rense floden og kompensere de berørte mennesker og virksomheder?

Svar

(EN) Kommissionen henviser medlemmet til Kommissionens redegørelse om
giftslamkatastrofen i Ungarn (plenarmødet den 19. oktober 2010).

Den akutte virkning af ulykken skyldes hovedsagelig den meget store mængde og den høje
alkalinitet af det lækkede giftslam. Virkningen på lang sigt vil sandsynligvis begrænse sig
til et begrænset område i Ungarn. Den basiske forurening nåede også Donau, men som
følge af de sikkerhedsforanstaltninger, som de ungarske myndigheder havde taget
(fortynding af forureningen med gips og syreholdige materialer), blev dette vandløb ikke
ramt af væsentlige skadelige virkninger.

Kommissionen blev underrettet ved hjælp af det tidlige varslingssystem i Den Internationale
Kommission for Beskyttelse af Donau (ICPDR). Disse oplysninger blev sendt til alle landene
omkring Donau for at gøre det muligt for dem at træffe de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre deres afvandingsområder. Kommissionen har
været i kontakt med Slovakiet, Rumænien og ICPDR. Baseret på deres stikprøveresultater
vurderes det, at de grænseoverskridende virkninger sandsynligvis vil være minimale.

Overvågnings- og informationscentret (MIC) var i tæt kontakt med Ungarn fra det øjeblik,
nødsituationen indtraf, og tilbød assistance, hvis der var behov for det. Der er blevet
udvekslet oplysninger med alle medlemsstaterne om katastrofen og dens eventuelle
indvirkninger på befolkningen og miljøet.

Den 7. oktober 2010 kl. 20.00 aktiverede den ungarske regering EU's
civilbeskyttelsesordningen ved at udsende en anmodning om assistance til MIC.
Anmodningen vedrørte et team på fem eksperter med stor felterfaring med at
forebygge/afhjælpe skader som følge af basisk giftslam på flora og fauna samt
dekontaminering af landbrugsjord. EU's civilbeskyttelsesteam blev udsendt til Ungarn i en
uge og leverede en række henstillinger til foranstaltninger, der var blevet indgået aftale om
med de ungarske myndigheder, med henblik på at forbedre afhjælpnings- og
genopretningsplanen for det berørte område yderligere.

Industriulykker dækkes normalt ikke af EU's Solidaritetsfond. Fonden kan yde bistand i
tilfælde af naturkatastrofer, og når skaderne overstiger 0,6 % af bruttonationalindkomsten,
efter ansøgning fra en berørt medlemsstat. Ansvarspådragende skader kan måske ikke
kompenseres af Solidaritetsfonden. Operationelle programmer, der medfinansieres af Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, kan indeholde bestemmelser vedrørende
forebyggelse af katastofer og fjerne risici for en videreudvikling. Princippet om, at
forureneren betaler, finder imidlertid anvendelse, inden et projekt kan godkendes som
værende støtteberettiget inden for rammerne af et af disse programmer.

Princippet om, at forureneren betaler finder anvendelse på samme måde på politikken for
udvikling af landdistrikter. Ikke desto mindre indeholder Rådets forordning (EF) nr.
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1698/2005 (19)  muligheder for at yde støtte til at "genoprette landbrugets
produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og indføre passende
forebyggende foranstaltninger". Denne foranstaltning er ikke programsat i New Hungarian
Rural Development Programme (NHRDP), men den kan stadig nå at blive indført, hvis
medlemsstaterne måtte ønske dette. Desuden omfatter foranstaltningen "genetablering af
skovbrugspotentialet i skove, der er blevet skadet som følge af naturkatastrofer, og indførelse
af forebyggende aktioner" en tilsvarende støtte til den berørte skovbrugssektor. Denne
foranstaltning er medtaget i NHRDP. Der kan ydes støtte i henhold til begge foranstaltninger
under forudsætning af, at katastrofen er anerkendt som værende en naturkatastrofe.

*
*     *

Spørgsmål nr.  40  af  Iliana Malinova Iotova  ( H-0539/10 )

Om: Affaldsbehandling og -deponering i Sofia

I slutningen af 2009 meddelte Kommissionen, at den havde udarbejdet en begrundet
udtalelse i forbindelse med affaldsbehandlingen i Sofia til EU-Domstolen. Nu et år efter er
problemet stadig ikke løst, til trods for at ansøgningen om finansiering af den kommende
fabrik, hvor behandlingen af hovedstadens affald skal foregå, blev indgivet allerede i april
2010.

Opfylder Bulgariens ansøgning de finansielle og tekniske kriterier fastlagt af Kommissionen,
og mener Kommissionen, at den valgte teknologi opfylder alle de nødvendige krav ud fra
en miljømæssig og økonomisk synsvinkel med henblik på medfinansiering af dette projekt?

Vil overtrædelsesprocedurer og eventuelle retlige skridt imod Bulgarien på grund af
manglende overholdelse af affaldsdirektivet blive indstillet, hvis alle de endelige
administrative formaliteter i forbindelse med det forelagte projekt afsluttes, og man
begynder at bringe det til udførelse?

Ved Kommissionen, hvordan affaldet skal deponeres i Sofia, indtil
affaldsbehandlingsfabrikken er bygget og kan tages i brug?

Svar

(EN) Som påpeget af medlemmet besluttede Kommissionen i november 2009 at anlægge
sag mod Bulgarien ved EU-Domstolen for manglende overholdelse af
affaldsrammedirektivets (20)  bestemmelser om oprettelse af et integreret og tilstrækkeligt
net af bortskaffelsesfaciliteter, og i april 2010 indgav Bulgarien en omfattende
projektansøgning vedrørende et integreret system af kommunale
affaldsbehandlingsfaciliteter i Sofia kommune.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Bulgariens ansøgning opfylder de finansielle
og tekniske kriterier, som Kommissionen har fastlagt, og hvorvidt Kommissionen mener,
at den valgte teknologi opfylder alle de nødvendige krav ud fra en miljømæssig og
økonomisk synsvinkel med henblik på medfinansiering af dette projekt, bør det påpeges,
at Kommissionen i sin tekniske vurdering af Bulgariens ansøgning har bekræftet, at de

(19) Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EUT L 277 af 21.10.2005 (ES, CS, DA, DE,
ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV), EUT L 286 M af 4.11.2010 (MT).

(20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, EUT L 114 af 27.4.2006.
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første væsentlige komponenter i det nye affaldsbehandlingssystem er holdbare, nemlig en
passende, langsigtet deponeringskapacitet og komposteringsanlæggene. Samtidig vil det
være nødvendigt at omarbejde visse dele af det fremlagte projekt i lyset af behovet for mere
konsekvente og ajourførte oplysninger om affaldsstrømme og behovet for yderligere
forsikringer vedrørende systemets omkostningseffektivitet. I denne forbindelse mener
Kommissionen, at selv om opgraderingen af det integrerede affaldsbehandlingssystem bør
betragtes som ét projekt, kan der vindes tid ved at gennemføre dette projekt i to faser, hvor
den første fase indledes omgående, og en anden fase gennemføres, når de supplerende
analyser foreligger. Denne metode bør gøre det muligt for de bulgarske myndigheder at
udvikle et velfungerende affaldsbehandlingssystem, der er langtidsholdbart ud fra både en
miljømæssig synsvinkel og af hensyn til den økonomiske effektivitet.

Med hensyn til medlemmets spørgsmål om overtrædelsesproceduren vil en indstilling af
proceduren kræve en ny beslutning fra Kommissionen om ændring af beslutningen fra
november 2009 om at anlægge sag mod Bulgarien ved Domstolen. I overensstemmelse
med praksis i disse sager bør vedtagelsen af en beslutning vedrørende projektets første fase
og en hurtig påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med infrastrukturen
i den første fase imidlertid være tilstrækkelig for Kommissionen til at indstille den
igangværende overtrædelsesprocedure, hvilket vil give Bulgarien den nødvendige tid til at
forberede en langsigtet, omkostningseffektiv anden fase af Sofias kommunale
affaldsbehandlingsprojekt, der opfylder de miljømæssige krav.

For så vidt angår deponeringen af affald i Sofia, vil Kommissionen indtil det tidspunkt,
hvor det nye affaldsbehandlingsanlæg er opført og taget i brug, samarbejde med de bulgarske
myndigheder om at sikre, at deponeringen af affald er i overensstemmelse med de
væsentligste krav i EU's affaldsbestemmelser. I affaldsrammedirektivet kræves det, at
medlemsstaterne skal sikre, at deponering finder sted, uden at menneskers sundhed bringes
i fare, og uden at miljøet skades. Affaldsrammedirektivet indeholder ligeledes specifikke
bestemmelser om deponering af farligt affald. Endvidere finder kravene i
deponeringsdirektivet anvendelse på deponering af affald inden nyttiggørelse for en periode
på tre år eller længere og på deponering af affald inden bortskaffelse for en periode på et
år eller længere.

*
*     *

Spørgsmål nr.  41  af  Gilles Pargneaux  ( H-0540/10 )

Om: Studie om vognladningstog

De franske statsbaner forelagde i september 2009 i forlængelse af Veron-planen en
overordnet plan, der fastlægger udviklingsakserne for godstransport i de kommende år,
herunder bortfald af ca. 60 % af vognladningstogtrafikken. Denne aktivitet tegner sig
imidlertid på nuværende tidspunkt for 42 % af jernbanegodstransporten og rummer et
betydeligt udviklingspotentiale.

Helt konkret medfører denne afgørelse, at 255 000 vognladninger gods overføres til
landevejene, og at transportvolumenet med kort varsel reduceres med en tredjedel i forhold
til 2008. Det svarer alt i alt til, at landevejstrafikken øges med 1 200 000 lastbiler, eller
ifølge en undersøgelse, som SNCF har gennemført, 300 000 t CO2-ækvivalenter pr. år.
Disse miljørisici vil uvægerligt være ledsaget af et fald i beskæftigelsen, der er helt utilstedelig
i disse krisetider.
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Kan Kommissionen oplyse, om den stadig agter at gennemføre en omfattende undersøgelse
af vognladningstog inden 2011.

Svar

(EN) Kommissionen er udmærket klar over situationen og udviklingen med hensyn til
vognladningstogtrafikken i Frankrig og andre medlemsstater, som er blevet forværret af
den nylige økonomiske krise. Vognladningstog tegner sig i mange medlemstater for en
væsentlig del af den samlede jernbanegodstransport, og ophøret heraf i nogle lande kan
true denne trafiktypes levedygtighed i andre dele af Europa, hvor jernbaneselskaber stadig
udbyder denne tjeneste. Dette ville få negativ indvirkning på rederiernes
transportmuligheder og resultere i uønskede transportskiftevirkninger på europæisk plan.
Kommissionen anser derfor vognladningstog for at udgøre en væsentlig del af den
europæiske jernbanegodstransport.

Kommissionen kan bekræfte, at den agter at gennemføre en omfattende undersøgelse af
vognladningstog inden 2011 for at kortlægge eventuelle politiske valgmuligheder. Hensigten
med denne undersøgelse er at behandle spørgsmål vedrørende det sidste stykke af vejen
(sidespor til industrielle formål, godsterminaler), konsolidering og dekonsolidering af
godstogsstrømme, togsammensætningsfaciliteter og -tjenester samt reguleringsspørgsmål
i forbindelse hermed. Der vil blive taget højde for eventuelle fremtidige produktionsmetoder
og forretningsmodeller for vognladningstog.

*
*     *

Spørgsmål nr.  42  af  Carl Schlyter  ( H-0541/10 )

Om: ACTA - påbudsbeføjelser, som går længere, end EU-retten hjemler

I handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) får de retslige myndigheder
i afsnittet om civilretlig håndhævelse (artikel 2.X: Påbud) beføjelse til at udstede et påbud
til en part, eller en tredjemand, for at forhindre, at omtvistede varer indføres i handelen.
Denne påbudsbeføjelse adskiller sig væsentligt fra den, der gælder i henhold til EU-retten
(artikel 9 i direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (direktiv
2004/48/EF)), som tillader påbud "med henblik på at forhindre en nært forestående
krænkelse". Desuden skal tredjemand være involveret i krænkelsen ("til en mellemmand,
hvis ydelser anvendes"). I ACTA-teksten er de grænser for påbudsbeføjelser, der er hjemlet
i EU-retten, næsten fjernet.

Ved fastlæggelsen af grænserne for påbud i EU-retten er der skabt en fin balance mellem
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og beskyttelse af de grundlæggende
rettigheder. Hvordan vil Kommissionen sikre, at disse beskyttelsesmekanismer i gældende
EU-ret fastholdes?

Hvordan vil Kommissionen beskytte de grænser, der er fastsat i gældende EU-ret?

Svar

(EN) Kommissionen ønsker at præcisere, at artikel 2.X.1 i ACTA (s. 6) vedrører påbud i
form af foranstaltninger, der træffes, når retten fastslår, at der er sket en overtrædelse (…
påbud til en part om at afstå fra at begå en overtrædelse), mens der i artikel 9 i
håndhævelsesdirektivet henvises til foreløbige og retsbevarende foranstaltninger (også
beskrevet i EU-lovgivningen som påbud om midlertidigt ophør, hvilket kan forklare den
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eventuelle misforståelse), der er midlertidige foranstaltninger, der træffes, inden retten
træffer sin endelige afgørelse. Dette er årsagen til, at der i disse to bestemmelser henvises
til forskellige krav eller "tærskler".

Den bestemmelse, der omhandler påbud i artikel 2.X.1 i ACTA (s. 6) skal sammenholdes
med den tilsvarende bestemmelse i håndhævelsesdirektivets artikel 11, mens den
bestemmelse, der omhandler foreløbige foranstaltninger i håndhævelsesdirektivets artikel
9 svarer til bestemmelsen i artikel 2.5.1, litra a), i ACTA (s. 8). Kommissionen mener, at
de to ACTA-bestemmelser er fuldt ud forenelige med de respektive foranstaltninger, der
er defineret i håndhævelsesdirektivet.

*
*     *

Spørgsmål nr.  43  af  Zigmantas Balčytis  ( H-0543/10 )

Om: Garanti for biosikkerhed i medlemsstaterne

Kommissionen har godkendt dyrkning af den genetisk modificerede kartoffel "Amflora"
til industrielle formål i EU. Den dyrkes for øjeblikket i Tyskland, Sverige og Den Tjekkiske
Republik.

I nærheden af marker med "Amflora"-kartofler i Sverige er der blevet opdaget bed med
kartofler af typen "Amadea", som er en variant, der ikke er godkendt til dyrkning. Denne
opdagelse er særdeles foruroligende, da den peger på den åbenlyse mangel på garanti for
biosikkerhed i Unionen.

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet for at undersøge ovennævnte forhold,
og hvilke oplysninger er indhentet? Hvordan vil Kommissionen sikre, at genetisk
modificerede plantearter, som ikke er godkendt i EU, ikke kan komme ind på EU-markedet?
Mener Kommissionen ikke, at medlemsstaternes ansvar bør øges, hvis man opdager genetisk
modificerede afgrøder på deres område, som er ulovlige i EU?

Svar

(EN) I forbindelse med sagen om blandingen af den genetisk modificerede kartoffel
"Amflora" med den ikke-godkendte genmodificerede kartoffel "Amadea" i Sverige har
Kommissionen, efter at have modtaget oplysninger fra de svenske myndigheder, kontaktet
virksomheden BASF Plant Science og de tre medlemsstater, hvor denne genetisk
modificerede organisme dyrkes (Den Tjekkiske Republik, Tyskland og Sverige).
Kommissionen har sikret koordinerede indsatser, navnlig i form af organiseringen af en
fælles mission med eksperter fra de tre medlemsstater til virksomhedens faciliteter, hvor
de første skridt i processen frem mod produktion af genmodificerede "Amflora"-kartofler
finder sted. Hovedformålet med missionen var at indsamle flere oplysninger om de mulige
kilder til blandingen for alle marker med "Amflora"-kartofler, der er blevet dyrket i 2010.
Denne koordinerede indsats vil blive videreført for at sikre, at der ikke vil forekomme
forurening i fremtiden.

På grundlag af de tilgængelige oplysninger mener Kommissionen, at de tre medlemsstaters
indsats efter blandingen af de genmodificerede kartofler "Amflora" med de andre ikke
godkendte genmodificerede kartofler er tilstrækkelig. Kommissionen undersøger yderligere
muligheder for at styrke overvågningen af genmodificerede afgrøders miljøvirkninger.
Dette vil resultere i en passende feedback, der gør det muligt for dem at forbedre deres
vurderinger.
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Medlemsstaterne er ansvarlige for den officielle kontrol vedrørende gennemførelsen af
lovgivningen om GMO-afgrøder, herunder kontrollen af ulovlig frigivelse af ikke-godkendte
genmodificerede afgrøder. Det påhviler også medlemsstaterne at indføre sanktioner over
for de operatører, der overtræder lovgivningen, og at indføre korrigerende foranstaltninger
vedrørende mangler i deres produktionsprocesser.

Kommissionen bifaldt medlemsstaternes kompetente myndigheders beslutning om at
kræve tilintetgørelse af områderne med den ulovligt frigivne GMO-afgrøde, der ikke er
godkendt. Desuden har Kommissionen stillet krav om, at de 27 medlemsstater skal
fremlægge en oversigt over forekomsten af ikke-godkendte genmodificerede organismer
i frø.

Som det allerede er foregået tidligere, kan Kommissionen, hvis det er nødvendigt, træffe
konkrete foranstaltninger for at sikre, at produkter, der indeholder ikke-godkendte
genmodificerede organismer, ikke bliver markedsført.

*
*     *

Spørgsmål nr.  44  af  Oreste Rossi  ( H-0544/10 )

Om: Bedre beskyttelse af arbejdstagere og befolkningen generelt mod udsættelse
for asbest

Det er velkendt, at asbest er et yderst skadeligt og farligt stof, som kan forårsage sygdomme
i luftvejene og forskellige former for kræft, herunder lungehindekræft. I Italien findes der
ca. 32 millioner tons asbestcement på markedet, mens 3000 mennesker hvert år bliver
ramt af asbestforårsagede sygdomme. I Nederlandene diagnosticeres der hvert år 1000
tilfælde af asbestforårsagede sygdomme, mens det årlige antal ofre i Frankrig ligger på
3000.

Kommissionen bedes oplyse, om den i betragtning af, at EU har grebet fat om problemet
gennem direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under
arbejdet at være udsat for asbest, agter at vedtage skærpede bestemmelser for at sikre en
retfærdig behandling af personer, der lider af sygdomme, der skyldes udsættelse for asbest,
og af slægtninge til afdøde ofre. Vil den også være rede til at afsætte bevillinger til oprensning
af forurenede områder og bygninger?

Svar

(EN) Kommissionen er udmærket klar over de risici, der er forbundet med asbestfibre. Med
henblik på at forbedre beskyttelsen af arbejdstagere er der i direktiv 2009/148/EF (21)

konsolideret forskellige asbestrelaterede lovgivningsinstrumenter for at lette forståelsen
og gennemførelsen af lovgivningen. I navnlig direktivets artikel 14 forpligtes arbejdsgiverne
til at sørge for relevant uddannelse for alle arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive
udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Gennemførelsen og den effektive
anvendelse af denne lovgivning er medlemsstaternes ansvar.

Med hensyn til nødvendigheden af yderligere skridt eller øgede beskyttelsesforanstaltninger
er Kommissionen i gang med at udarbejde retningslinjer vedrørende situationen for
arbejdstagere, der hovedsagelig, men ikke udelukkende arbejder i bygge- og anlægssektoren,

(21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod
farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EUT L 330 af 16.12.2009.
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og som kan komme i kontakt med og blive påvirket af asbest, med henblik på at forebygge
yderligere tilfælde af asbestforurening og dermed forbundne asbestrelaterede sygdomme.

Kommissionen vil sikre, at disse retningslinjer og andet tilhørende materiale får videst
mulig udbredelse. Derudover er Kommissionen i kontakt med de faglige organisationer
inden for området med henblik på at indsamle dokumentation og, i sidste ende, at medvirke
til at udarbejde den bedst mulige strategi, der tager fat på bekymringerne ved asbest.

Kommissionen vil også henlede medlemmets opmærksomhed på de oplysninger, der er
tilgængelige på Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs websted, og som omfatter
retningslinjer for sikkerhed i forbindelse med asbest (22) .Endelig er spørgsmålet om
foranstaltninger målrettet arbejdstagere, der lider af sygdomme, der skyldes udsættelse for
asbest, og slægtninge til arbejdstagere, der er døde som følge af udsættelse for asbest, knyttet
til anerkendelsen af asbestrelaterede sygdomme, der udelukkende henhører under
medlemsstaternes ansvarsområde. Det lovgivningsinstrument på EU-plan, som er relevant
for anerkendelsen af og kompensation for asbestrelaterede sygdomme er henstilling
670/2003/EF (23) , der ikke er juridisk bindende. I denne henstillings artikel 2 anerkendes
det specifikt, at medlemsstaterne skal fastlægge kriterierne for anerkendelse af alle
erhvervssygdomme i henhold til gældende national lovgivning eller praksis.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) kan yde støtte til dekontaminering af
asbest på forurenede arbejdssteder. Inden for rammerne af samhørighedspolitikken for
2007-2013 er det planlagt at investere ca. 3,5 mia. EUR i sanering af industriområder og
forurenede arealer. Baseret på princippet om delt forvaltning er det op til medlemsstaterne
og deres forvaltningsmyndigheder at udvælge og gennemføre det medfinansierede projekt
i overensstemmelse med de prioriterede områder, der er fastlagt i de relevante operationelle
programmer, f.eks. saneringen af områder eller arealer, der er forurenet med asbest.

*
*     *

Spørgsmål nr.  45  af  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0547/10 )

Om: Bistand til etablering af såkaldte intelligente net

I de seneste år har medlemsstaterne hvert år afsat flere milliarder euro til foranstaltninger
til fremme af udnyttelsen af varige energikilder. Senere har nogle af de således skabte
produktionsenheder måttet standse produktionen som følge af elektricitetsnettets
manglende kapacitet til at aftage den således producerede elektricitet. EU og
medlemsstaterne er nødt til at investere i en modernisering af elektricitetsinfrastrukturen,
så den kan optage den producerede energi og dermed gøre investeringerne i
produktionsstrukturer, som anvender varige energikilder, rentable.

I sit arbejdsprogram for 2011 har Kommissionen givet tilsagn om efter at have gennemført
en konsekvensanalyse at tage et lovgivningsinitiativ med henblik på at indføre
støtteordninger for etablering af såkaldte intelligente net. Kommissionen bedes redegøre
for hovedpunkterne i et sådant initiativ?

(22) Som f.eks. E-FACTS 48 ("Safe maintenance – asbestos in building maintenance") på
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/48.pdf/view.

(23) Kommissionens henstilling 2003/670/EF af 19. september 2003 om den europæiske liste over erhvervssygdomme,
EUT L 238 af 25.9.2003.
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Svar

(EN) Etableringen af intelligente net kræver en koordineret indsats, da den berører mange
nye områder, redefinerer forbindelserne mellem markedsaktørerne og udgør nye
udfordringer for lovgiverne. De udfordringer, som de intelligente net frembyder, omfatter
teknologi, kundedeltagelse, forretningsmodeller, markedsmodeller og lovgivning. I
forbindelse med den strategiske energiteknologiplan for EU blev det industristyrede initiativ
angående europæiske elektricitetsnet og forskningsalliancens "Joint Programme of the
Research Alliance" lanceret i juni 2010 for at sætte skub i udviklingen og fremskynde
ibrugtagningen af teknologi og systeminnovationer i elektricitetsnettene.

I november 2009 besluttede Kommissionen at nedsætte en taskforce for intelligente net
med henblik på at finde frem til en passende lovgivningsramme for gennemførelsen af
intelligente net, kravene til datasikkerhed og datahåndtering samt forbrugerbeskyttelse og
fortrolighedsspørgsmål.

Kommissionen agter at vurdere taskforcens resultater, før den fastlægger
anvendelsesområdet for det fremtidige initiativ vedrørende intelligente net, der skal
fremlægges i 2011.

*
*     *

Spørgsmål nr.  46  af  Marietje Schaake  ( H-0548/10 )

Om: Manglende svar på skriftlig forespørgsel E-7329/2010

Den 13. august indgav jeg en skriftlig forespørgsel til Kommissionen og Rådet om
Wikileaks-sagen, åbenhed, pressefrihed og adgang til oplysninger i EU i overensstemmelse
med hasteproceduren.

Den skriftlige forespørgsel til Kommissionen blev senere ændret til en almindelig skriftlig
forespørgsel. Svarfristen på seks uger udløb den 1. oktober. Der gøres opmærksom på, at
svaret fra Rådet ikke er tilfredsstillende (Det er ikke Rådets politik at kommentere artikler
i pressen...).

Hvorfor har Kommissionen ikke besvaret forespørgslen inden for fristen?

Svar

(EN) Kommissionen besvarede medlemmets spørgsmål E-7329/10 den 16. november
2010. Kommissionen beklager det forsinkede svar, der skyldes omfanget af de rejste
spørgsmål, og nødvendigheden af at inddrage en række af Kommissionens tjenestegrene
i udarbejdelsen af svaret.

*
*     *

Spørgsmål nr.  47  af  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0550/10 )

Om: Optagelsen af struktur- og samhørighedsfondsstøtte

Nu hvor EU nærmer sig midtvejsrevisionen af de finansielle overslag for perioden
2007-2013, er tiden inde til at vurdere optagelsesraten for struktur- og
samhørighedsfondsstøtten i de forskellige medlemsstater.
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Hvilke lande ligger bedst med hensyn til optagelse af støtten? Hvor stor er risikoen for, at
nogle medlemsstater ikke vil være i stand til at anvende den støtte, der er afsat til dem, i
fuld udstrækning inden for de nuværende finansielle overslag? Hvad kan der gøres for at
forbedre optagelseskapaciteten i de forskellige medlemsstater? Hvordan står Litauen i
denne henseende?

Svar

(EN) Artikel 93 (24)  i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 som ændret ved forordning
539/2010 (25)  indeholder bestemmelser om automatisk frigørelse af ubrugte midler senest
den 31. december i det andet år i forbindelse med enhver budgetforpligtelse. I stk. 2 nævnes
undtagelsen for nogle medlemsstater, der tilgodeses i kraft af reglen med virkning fra den
31. december i det tredje år for hver budgetforpligtelse. Den såkaldte "N+2/ N+3-regel"
fungerer som et incitament for medlemsstaterne til at anvende de bevilgede midler rettidigt.

Det bør bemærkes, at optagelseskapaciteten ikke fuldt ud afspejler udgiftsniveauet. Det
afspejler udelukkende de betalingsanmodninger, som medlemsstaterne har fremsendt til
Kommissionen med henblik på godtgørelse af støttemodtagernes udgifter. De fleste
medlemsstater har i øvrigt en tendens til at fremsende store betalingsanmodninger hen
imod årets slutning, hvilket medfører, at nogle betalinger først gennemføres det kommende
år. Det reelle fremskridt afspejles herefter i optagelseskapaciteten med forsinkelse.

Tal fra den 8. november 2010 viser en gennemsnitlig optagelseskapacitet for alle
medlemsstaterne på 19,3 % for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 18,2 % for
Samhørighedsfonden og 20,0% for Den Europæiske Socialfond. For så vidt angår specifikt
Litauen udgør disse tal henholdsvis 34,7 %, 29,0 % og 27,9 %.

Undersøgelser viser, at de fleste programmer kommer helt op i omdrejninger, og at
optagelseskapaciteten øges måned for måned. Kommissionen samarbejder konstant med
medlemsstaterne for at sikre en regelmæssig og rettidig fremsendelse af
betalingsanmodninger. Dette fungerer godt med hensyn til Litauen, der regelmæssigt
fremsender betalingsanmodninger til Kommissionen fire gange årligt.

Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne de enkelte medlemsstaters optagelseskapacitet
vedrørende de forskellige fonde, da frigørelsesbestemmelsen anvendes forskellige på de
forskellige medlemsstater. Litauen vil først være omfattet af reglen pr. "N+3" (dvs. 2011),
mens nogle medlemsstater allerede står over for risikoen for frigørelse i år. Dette har en
indvirkning på udgiftsprofilen og følgelig på optagelseskapaciteten.

Litauens optagelseskapacitet for hver af fondene er højere end gennemsnittet af
"betalt/besluttet" for alle medlemsstater. Den forholdsvis høje optagelseskapacitet skyldes
delvis betalinger til finansieringstekniske instrumenter.

*
*     *

(24) EUT L 210 af 31.7.2006.
(25) EUT L 158 af 24.6.2010.
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Spørgsmål nr.  48  af  Georgios Toussas  ( H-0558/10 )

Om: Kontraktansatte arbejdstagere som gidsler ved Thessalonikis rensningsanlæg

En domstol har afvist en appel fra 160 kontraktansatte arbejdstagere i en lokal myndighed
i Thessaloniki, hvilket udgør endnu et alvorligt slag mod retten til stabil og varig
beskæftigelse. Dette skaber et enormt problem for driften af Thessalonikis
affaldsdeponeringssted i Mavrorachi, biologisk rensning, recycling-programmer og driften
af miljøparken på stedet, hvor de tidligere "lossepladser" lå. De lokale myndigheder har
bebudet underskrivelse af to måneders kontrakter for udøvelsen af de ovennævnte tjenester,
idet de dermed udvider deres politik med at holde arbejdstagere som gidsler for at
fremskynde processen med at overdrage affaldsforvaltningen til private foretagender og
afskedigelse af tusindvis af arbejdstagere.

Hvordan ser Kommissionen på de lokale myndigheders planer om at privatisere
affaldsforvaltningen, der er af afgørende betydning for den offentlige sundhed, hvilket
udover at bringe de lokale indbyggeres sundhed og miljøet i fare vil resultere i, at tusindvis
af arbejdstagere afskediges fra deres job, der erstattes med midlertidige og fleksible
arbejdspladser, hvortil der ikke er knyttet nogen rettigheder?

Svar

(EN) I henhold til kompetencefordelingen i traktaterne har Kommissionen ikke beføjelser
til at udtrykke en holdning til en beslutning truffet af nationale myndigheder om at
privatisere tjenesteydelser eller til, hvordan en sådan privatisering gennemføres, hvis denne
er i overensstemmelse med gældende EU-ret.

Med hensyn til det generelle spørgsmål om omstrukturering og særlig, hvorvidt dette kan
føre til afskedigelser, ønsker Kommissionen at fremhæve, at arbejdsgiveren er forpligtet
til at overholde de nationale bestemmelser om gennemførelse af EU's direktiver om
oplysning og høring af arbejdstagerne. I denne forbindelse bør der lægges særlig vægt på
overholdelsen af bestemmelserne om gennemførelse af direktiv 98/59/EF (26)  og
2002/14/EF (27) . Hvis de foranstaltninger, som de lokale myndigheder har truffet vedrørende
affaldsbehandling, og som medlemmet henviser til, fører til en virksomhedsoverførsel,
skal direktiv 2001/23/EF (28) , der beskytter arbejdstagere, som er ansat på tidsubegrænsede
og tidsbegrænsede kontrakter på tidspunktet for overførslen, overholdes. De
"kontraktansatte", som medlemmet henviser til, anses for at være arbejdstagere i
tidsbegrænsede ansættelsesforhold, der er beskyttet mod misbrug som følge af anvendelsen
af på hinanden følgende ansættelseskontrakter i medfør af direktiv 1999/70/EF (29) , uanset
om arbejdsgiveren er offentlig eller privat.De ovenstående direktiver er blevet gennemført
i Grækenlands lovgivning. Det er op til de kompetente nationale myndigheder, herunder

(26) Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive
afskedigelser, EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.

(27) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for
information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab – Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens fælles erklæring om arbejdstagerrepræsentation, EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.

(28) Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder
eller bedrifter, EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

(29) Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået
af EFS, UNICE og CEEP, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
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retterne, at sikre anvendelse af gennemførelseslovgivningen på grundlag af de faktiske
forhold og omstændigheder i den konkrete sag.

Kommissionen ønsker ligeledes at påpege, at arbejdstagere, der er eller kan blive berørt af
omstruktureringer, kan være berettiget til støtte fra strukturfondene og især fra Den
Europæiske Socialfond eller, hvis visse betingelser er opfyldt, fra Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen.

*
*     *

Spørgsmål nr.  49  af  Ivo Belet  ( H-0564/10 )

Om: Solpaneler på tagene af EU-bygninger

Stadig flere virksomheder (både offentlige og private) indgår aftaler med installatører af
solpaneler om at stille tagene på deres bygninger gratis til rådighed til opsætning af
solpaneler i bytte for levering af gratis bæredygtig elektricitet.

Er Kommissionen villig til at anvende samme model og stille tagene på sine bygninger til
rådighed? Har Kommissionen allerede undersøgt, hvilke tagarealer der kan blive tale om,
og hvilken effekt dette kan få på Kommissionens energiregning og dens økologiske
fodaftryk?

Svar

(EN) Kommissionen er indtil videre ikke blevet kontaktet af installatører af solpaneler med
henblik på indgåelse af aftaler om opsætning af solpaneler eller fotovoltaiske paneler på
tagene på sine bygninger i Bruxelles eller i Luxembourg. Kommissionens politik består i
at opsætte fotovoltaiske solpaneler i sine egne bygninger, hvor dette er muligt, baseret på
resultaterne af gennemførlighedsundersøgelser. Spørgsmålet om, hvorvidt der bør benyttes
virksomheder der foretager opsætningen gratis, er hidtil ikke blevet overvejet.

I Bruxelles er der blevet opsat fotovoltaiske solpaneler (på et tagareal på ca. 70 kvadratmeter)
på Kommissionens nye børnehave "Cornet Leman", der åbner i begyndelsen af 2011, og
dette vil give en topeffekt på 9,89 kW. Desuden er Kommissionen for øjeblikket i færd
med at undersøge muligheden for at opsætte fotovoltaiske solpaneler på tagene på andre
bygninger og har allerede fundet to bygninger, hvor dette tilsyneladende kan gennemføres
(Rue Demot 24 og Rue du Luxembourg 46). Der mangler stadig at blive gennemført
yderligere efterprøvninger, før Kommissionen fortsætte i overensstemmelse med de
relevante indkøbsbestemmelser. Gennemførlighedsundersøgelserne viser, at opsætningen
af fotovoltaiske solpaneler ventes at give et investeringsafkast efter ca. 8-10 år under
hensyntagen til den lokale elektricitetsproduktion samt de forskellige støtteordninger, der
er til rådighed, som f.eks. investeringsstøtte, miljøcertifikater osv. Det endelige
investeringsafkast kan naturligvis påvirkes af ændringer i støtteordningerne. I Luxembourg
er der hidtil ikke blevet opsat paneler på Kommissionens bygninger. I Luxembourg har
Kommissionen derimod indgået aftaler om udelukkende at blive forsynet med "grøn"
elektricitet fra vedvarende energikilder. Det bør i denne forbindelse påpeges, at alle
Kommissionens bygninger i Luxembourg er lejede bygninger med (delvis) undtagelse af
Euroforum-bygningen, hvortil Kommissionen har forkøbsret/købsoption.

For at vurdere det overordnede potentiale med hensyn til at mindske Kommissionens
elregninger og/eller dens CO2-aftryk skal der foretages individuelle undersøgelser af de
eventuelle steder, der ville være hensigtsmæssige, og af det energipotentiale, der er knyttet
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til opsætningen af solpaneler. Disse undersøgelser skal omhandle emner som f.eks. det
pågældende tags karakteristik, den eventuelle tilstedeværelse af andet udstyr på taget og
det fysiske miljø i den pågældende bygning osv. I denne tidlige fase er det derfor endnu
ikke muligt at foretage et generelt skøn over den indvirkning, som dette langsigtede projekt
kan få på Kommissionens energiregning eller på CO2-aftrykket.

*
*     *

Spørgsmål nr.  50  af  Paul Rübig  ( H-0565/10 )

Om: Undergravning af det indre marked for lægemidler og af de europæiske
kvalitets- og sikkerhedsstandarder i medlemsstaterne

Medlemsstaterne undergraver tilsyneladende i stigende grad det indre marked for
lægemidler, patientadgang til lægemidler og Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle
gennem den såkaldte fjerde hindring for markedsadgang, dvs. nationale prisfastsættelses-
og godtgørelsesbeslutninger, for at undergrave de europæiske kvalitets- og
sikkerhedsstandarder. Det ser ud til, at medlemsstaterne forsøger at fastsætte en anden
standard for lægemiddelsikkerhed, -kvalitet og -effektivitet. Disse foranstaltninger kan
undergrave EU's lovramme for lægemidler, som indebærer en lang og omkostningstung
proces for at opnå markedsadgang. Disse fremgangsmåder truer også det indre marked
for medicinalvarer. Det er uforeneligt med det indre marked at fordreje konkurrencen
mellem medicinalvirksomheder, som foretager egentlig klinisk forskning og kliniske forsøg
for at underbygge godkendelserne, og dem, som ser stort herpå.

Er Kommissionen klar over dette problem? Er Kommissionen i færd med at undersøge
denne udvikling, og advarer den medlemsstaterne om ikke at fortsætte med disse
fremgangsmåder?

Svar

(EN) Domstolen har i sin retspraksis fundet, at medlemsstaterne har beføjelse til at fastsætte
priserne på medicinalvarer og træffe beslutninger om medtagelsen heraf i de nationale
sygesikringsordninger, men at de skal overholde EU-lovgivningen ved udøvelsen af deres
beføjelser (30) . På baggrund heraf fastlægges der i direktiv 89/105/EØF en række
procedureregler for, hvordan disse beslutninger skal træffes, for at sikre rettidige og
gennemsigtige beslutninger.

Kommissionen er fuldt ud klar over, at en række medlemsstater anvender en metodologisk
tilgang, der ofte benævnes sundhedsteknologivurdering, som grundlag for disse
beslutninger. Disse vurderinger kan omfatte en sammenligning mellem en ny medicinalvare
og eksisterende alternativer på markedet, en vurdering af patientresultater og i mange
tilfælde ligeledes den nye vares forholdsmæssige omkostningseffektivitet.

Kommissionen mener, at sundhedsteknologivurderinger er et relevant værktøj til dette
formål, som ikke i urimelig grad forvrider konkurrencen på lægemiddelmarkedet.

For at sikre at sundhedsteknologivurderinger ikke udgør en unødig ekstra byrde for
branchen støtter Kommissionen et europæisk samarbejde om udvikling af fælles standarder

(30) Jf. særlig sag 238/82, Duphar m.fl., Sml., 1984, s. 523, sag C-249/88, Kommissionen mod Belgien, Sml. I, s. 1275,
1991, forenede sager C-159/91 og C-160/91, Poucet og Pistre, Sml. I, s. 637, 1993, sag C-70/95, Sodemare m.fl.,
Sml. I, s. 3395, 1997, sag C-158/96, Kohll, Sml. I, s. 1931, 1998, sag C-245/03, Merck, Sharp & Dohme, Sml. I, s.
637, 2005, sag C-141/07, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 0000, 2008, præmis 22.
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og metoder for anvendelsen af sundhedsteknologivurderinger. Dette kunne gavne
patienterne, medlemsstaterne og branchen, da resultatet ville være en bedre adgang til
lægemidler, færre overlapninger af aktiviteter og en tydeligere ramme for innovative
lægemidler.

*
*     *

Spørgsmål nr.  51  af  Anne E. Jensen  ( H-0567/10 )

Om: EASA-udtalelse om flycertifikater

EASA fremlagde i august 2010 en udtalelse til Kommission om nye regler for flycertifikater.
Forslaget har til formål at forbedre flysikkerheden.

EASA ønsker blandt andet, at alle piloter, som flyver i EU, skal have et flycertifikat, der er
udstedt i EU. Hvis man har et certifikat fra f.eks. USA, vil man altså ikke længere
nødvendigvis være berettiget til at flyve i EU.

Hvordan ser Kommissionen på dette forslag?

Svar

(EN) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (31)  fastslås det, at
piloter, der er bosiddende i EU, og som beskæftiger sig med luftfartøjsoperationer i EU,
skal overholde EU's regler om licenser. Disse krav kan opfyldes ved at godkende licenser,
der er udstedt af tredjelande, såfremt det drejer sig om operationer, der involverer
luftfartøjer, som ikke er registrerede i EU.

Efter en omfattende høring af de relevante parter har Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) fremsat et forslag (udtalelse) for Kommissionen om
pilotlicenser, der er udstedt af tredjelandes myndigheder, og som i det store og hele er en
gengivelse af de standarder, der almindeligvis anvendes i medlemsstaterne, og som tidligere
er udviklet af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og de fælles
luftfartsmyndigheder (JAA). Denne udtalelse indeholder ligeledes et forslag om godkendelse
af licenser, der er udstedt af eller på vegne af tredjelande, herunder et forslag om ændring
af tredjelandes licenser, der er udstedt i overensstemmelse med ICAO's bilag 1. Dette forslag
vil blive drøftet yderligere inden for rammerne af det udvalg, der blev nedsat i medfør af
artikel 65, stk. 1, i forordning 216/2008.

Ud over det aktuelle forslag om ændring af tredjelandes licenser benytter Kommissionen
denne lejlighed til at erindre om, at anerkendelsen af tredjelandes licenser kunne forenkles,
såfremt der blev indgået bilaterale sikkerhedsaftaler mellem EU og tredjelande. Disse aftaler,
der stadig mangler at blive ratificeret, er allerede blevet indgået med USA, Canada og
Brasilien.

*
*     *

(31) EUT L 79 af 19.3.2008.
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