
TORSDAG, DEN 16. DECEMBER 2010

FORSÆDE Miguel Angel ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 9.00)

2. Europæisk kulturarvsmærke (forhandling)

Formanden.   – Første punkt på dagsordenen er betænkning af fru Paliadeli for Kultur- og
Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke
(KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)) (A7-0311/2010).

Chrysoula Paliadeli,    ordfører. – (EL) Hr. formand, fru kommissær! At fremme en
europæisk bevidsthed, der respekterer og forsvarer et multikulturelt samfund udgør en
stor udfordring for de europæiske institutioner i deres bestræbelser på at opnå bred
samhørighed og solidaritet mellem borgerne i EU's medlemsstater.

Kendskab til vores historie, kendskab til vores multikulturelle kulturarv og information af
den yngre generation om de idéer og mennesker, der gik forrest i opbygningen af EU, kan
bidrage til at bygge bro mellem EU og dets borgere.

Europa-Kommissionen har efter instruks fra Rådet påtaget sig at udarbejde et forslag om
ændring af det mellemstatslige kulturarvsmærke til en fællesskabsinstitution. En bred
offentlig høring og en konsekvensvurdering har vist, at en integrering af denne institution
i europæiske initiativer ville bidrage til at forbedre mærkets image og troværdighed, forudsat
at det er baseret på klare kriterier, der er fastsat på forhånd, og understreger et monuments
eller et steds symbolske snarere end dets æstetiske karakter. Med andre ord ville det være
en erklæring om, at europæisk historie er resultatet af en rig og gensidigt komplementerende
fælles kulturarv, og at EU har rod i stærke værdier såsom frihed, demokrati, respekt for
menneskerettigheder, kulturel mangfoldighed, tolerance og solidaritet.

Vi startede med en meget ambitiøs tilgang til mærket. Som et våben i vores udenrigspolitiske
arsenal, der ville overskride EU's grænser, kunne det tildeles andre lande i Europa og –
hvorfor ikke – selv uden for vores kontinent. I øjeblikket forekommer det mere realistisk,
at det anvendes om et middel til at uddybe samhørigheden mellem EU's medlemsstater,
og at det i starten begrænses til medlemsstaterne.

Vi imødegik Kommissionens forslag om, at mærket skulle tildeles højst 27 steder med et
forslag om, at proceduren skulle gentages hvert andet år for at opretholde institutionens
værdi og give tid til at udvælge stederne og dernæst overvåge dem, når mærket var blevet
tildelt. Vi er enige i, at tværnationale steder på grund af prisens symbolværdi som en faktor,
der bidrager til europæisk enhed, bør favoriseres, fordi de støtter samhørighed, fremmer
etablering af netværk og fremmer samarbejde mellem medlemsstater eller regioner. Derfor
bør de prioriteres i kvoten. Af praktiske årsager vil en medlemsstat fungere som koordinator
mellem den europæiske ekspertgruppe og Kommissionen.

Vi så på ændringen af mærket ikke som en administrativ ændring af den gamle tværnationale
institution, men som en ny institution med klart definerede udvælgelseskriterier og bindende
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forpligtelser fra modtagernes side, hvis de skal beholde det. Ekspertgruppen,
netværkssamarbejdet, den symbolske karakter og overvågning af modtagerne af mærket
indikerer en anderledes tilgang, som ikke bør forveksles med den tidligere tværnationale
institution. For at bevare den gamle institution og fremme den nye institutions gyldighed
fandt vi derfor, at overgangsbestemmelserne i artikel 18 i Kommissionens forslag var
unødvendige. Vi søgte ligeledes metoder til at styrke juryen bestående af 12 medlemmer
i Kommissionens tekst ved at tilføje et medlem mere foreslået af Regionsudvalget, og vi
forsøgte at sikre, at juryen blev inddraget mere i tildelingen eller fratagelsen af mærket.

I den samme forbindelse og for at styrke Parlamentets rolle insisterede vi på Kommissionens
forpligtelse til at offentliggøre en fuldstændig liste over på forhånd udvalgte steder, inden
den endelige udvælgelse og til at informere Parlamentet og Rådet herom. Dette vil give
Parlamentet og Rådet tid til at reagere, hvis der skulle opstå nogle problemer.

Som afslutning på denne korte præsentation vil jeg gerne takke skyggeordførerne,
Kommissionens repræsentanter og Rådet for deres kreative bidrag til betænkningen, som
vil blive bragt til afstemning lige om lidt. Jeg tror på, at vi vil samarbejde i den samme ånd
i høringens næste fase.

Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne starte
med at takke Parlamentet, navnlig ordføreren fru Paliadeli og skyggeordførerne, for deres
solide støtte til Kommissionens forslag om det europæiske kulturarvsmærke. Som bekendt
var dette forslag et af de første, der blev godkendt af den nye Kommission, efter at den var
tiltrådt, og det er en af vores prioriteter inden for den kulturelle sektor i de kommende år.

Vores mål med dette mærke er at give de europæiske borgere, særlig unge borgere, nye
muligheder for at lære om deres fælles og samtidig mangfoldige kulturarv og historie og
udviklingen af Den Europæiske Union. Jeg er sikker på, at det vil bidrage til at bringe de
europæiske borgere tættere på EU. Det europæiske kulturarvsmærke vil også bidrage til at
øge kulturturismen og vil medføre fysiske og finansielle fordele.

Samarbejdet mellem Parlamentet og Kommissionen om dette mærke har været yderst
konstruktivt i de seneste måneder, og jeg er meget glad for, at vores tilgang var
sammenfaldende på en række grundlæggende områder. De fleste af de ændringsforslag,
som Parlamentet godkendte i dag, er helt på linje med vores ambitioner for det nye mærke.
Vi deler Parlamentets holdning om, at initiativets kvalitet og gyldighed er af afgørende
betydning. Vi sætter også pris på Parlamentets indsats for at opretholde den maksimale
klarhed, enkelhed og fleksibilitet i reglerne og procedurerne, så de er lette for befolkningen
at forstå og for medlemsstaterne og EU at anvende.

Nogle få af ændringsforslagene er dog mere politisk ømtålelige. Jeg tænker her hovedsageligt
på de overgangsbestemmelser, der er blevet slettet. De steder, der har fået tildelt dette
mellemstatslige mærke, og medlemsstaterne har enorme forventninger til
overgangsperioden, som vil give dem lejlighed til at deltage hurtigt i den nye ordning,
forudsat naturligvis at de opfylder de nye kvalitetskriterier. Dette er muligvis et af de vigtigste
spørgsmål, som vi skal drøfte med Rådet på vores trepartsmøder i de kommende måneder.

Jeg er dog sikker på, at vi vil finde frem til kompromiser, der er acceptable for alle parter,
og som vil beskytte det europæiske kulturarvsmærkes succes på lang sigt. Derfor håber vi
på at forsætte det fremragende samarbejde med Parlamentet på dette område. Endnu en
gang tak for det fremragende samarbejde.
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Som det kun vil
være rigtigt, vil jeg gerne lykønske ordføreren ikke blot med hendes arbejde, men først og
fremmest med hendes evne til at lytte.

Denne betænkning forekommer måske ikke særlig vigtig i den generelle sammenhæng
her i Parlamentet, men den forekommer mig at medføre en reel fællesskabsindsats. Mange
bække små gør en stor å.

Når Kultur- og Uddannelsesudvalget stemte for at bevare navnet "Det europæiske
kulturarvsmærke" – som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater)
navnlig håbede på – er det, fordi dette initiativ ikke er begrænset til den periode i historien,
hvor EU har eksisteret, men fokuserer på den store tanke om Europa, et langt ældre begreb.

Mærket er et magtfuldt værktøj, som primært bør fremme europæisk identitet gennem
kulturel mangfoldighed. Det bør ikke ses som en simpel ændring af det mellemstatslige
initiativ, men snarere som et reelt værktøj, der på grundlag af erfaring vil medføre reel
mærværdi både via det incitament, det kan give til medlemsstaternes eller lokale
myndigheders fremme af europæiske værdier og i form af vores borgeres kendskab til disse
værdier.

Dets mål er at styrke de europæiske borgeres følelse af at tilhøre Europa og hjælpe til at
skabe en fælles bevidsthed. På et tidspunkt, hvor offentlig tilslutning til den europæiske
tanke er en stor udfordring, vi står over for, har Europa også brug for symboler, som
udvikler og styrker det dagligt, da det desværre ser ud til, at europæisk identitet er et
indlysende faktum, der endnu ikke er blevet opfundet.

Mary Honeyball,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg er helt enig med alle de øvrige
talere i, at dette er et fremragende initiativ, og jeg er meget glad for, at Kultur- og
Uddannelsesudvalget og fru Paliadeli fremlægger det.

Jeg vil navnlig gerne takke vores ordfører, som har udført et fremragende stykke arbejde.
Det er et rigtig godt middel til at fremme Europa, til at fremme vores fælles kultur og
historie. Jeg er sikker på, at det vil blive en enorm succes, og vi har indført forskellige måder
til at sikre, at det bliver vellykket. De endelige steder vil blive udvalgt af en ekspertjury, som
vil have ekspertviden på dette område, og som jeg før har sagt, vil vi navnlig se på
grænseoverskridende steder for at fremme tanken om Europa.

Der er også særlige kriterier, som de udvalgte kandidater skal opfylde. Vi ønsker at øge den
europæiske betydning af de udvalgte steder; de udvalgte kandidater forventes at tilrettelægge
uddannelsesarrangementer, navnlig for unge mennesker. Der vil være en udveksling af
idéer til indledning af fælles projekter med andre steder, der har fået tildelt mærket. Der vil
være kunstneriske og kulturelle aktiviteter, som vil fremme dialog, og der vil naturligvis
være adgang for det størst mulige antal besøgende på disse steder.

Så jeg tror, at stederne, når de er kommet op at stå, vil være en enorm fordel for Europa,
og vil være noget folk vil kunne komme til og nyde, og de vil fremme tanken om Europa
og det arbejde, vi udfører i Parlamentet og EU.

Så jeg anbefaler denne betænkning til alle parlamentsmedlemmerne. Jeg er sikker på, at
ordningen vil blive en enorm succes, når den er kommet op at stå, og jeg har været meget
stolt af at være en del af dette initiativ.

Oriol Junqueras Vies,    for Verts/ALE-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Det europæiske
kulturarvsmærke er uden tvivl et meget vigtigt projekt af mindst to årsager. For det første
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giver det de europæiske borgere mulighed for at føle sig tættere på deres fælles og
mangfoldige historie og arv. For det andet er det et godt værktøj til fremme af kulturel
turisme og til at sætte skub i økonomien.

Jeg vil derfor gerne takke kommissær Vassiliou og ordføreren, fru Paliadeli, for deres initiativ
og deres hårde arbejde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at selv om det
oprindeligt var et initiativ truffet af medlemsstaterne, så må vi nu give det en klar
EU-dimension.

Dette betyder, at det europæiske kulturarvsmærke ikke bør være summen af de steder, der
er blevet udvalgt af medlemsstaterne, men snarere bør afspejle en fælles europæisk vision.
En europæisk vision kræver fælles kriterier og absolut gennemsigtighed i medlemsstaternes
forhåndsudvælgelsesproces. Det betyder også, at vi må respektere regional, kulturel og
sproglig mangfoldighed.

Dets succes afhænger af os.

Emma McClarkin,    for ECR-Gruppen  .  – (EN) Hr. formand! Fremme og udvikling af
kulturarvssteder i Europa er et nødvendigt og velkomment projekt, der fortjener vores
fulde opmærksomhed. Vores rige og mangfoldige kulturarv er noget, som borgerne i
Europa bør være stolte af, og er faktisk en af de primære årsager til, at millioner af mennesker
fra hele verden hvert år besøger Europa. Projektet har potentiale til at give historiske steder
muligheden for at få adgang til ekstra finansiering og til at bevare og udvikle deres faciliteter,
som er et meget nødvendigt aktiv i disse hårde økonomiske tider, men hvor vi øger
borgernes forventninger, har vi også et ansvar for at levere varen.

Helt fra starten var denne betænkning imidlertid holdt i et føderalistisk sprog, der søgte at
fremme en falsk eller tvungen bred europæisk befolkning, og et forsøg på at omdøbe
ordningen til EU's kulturarvsmærke var politisk baseret og ville udelukke tusindvis af
potentielle lokaliteter, hvis historie og arv går forud for og rent faktisk overskygger mange
samtidige lokaliteter.

Desuden blev mine egne og andres forsøg på at sikre, at mærkets fokus fortsat var på arv
og ikke på politisk integration, afvist. Dette vil uundgåeligt føre til en uretfærdig udelukkelse
af mange vigtige steder.

Finansieringen til dette program gav også anledning til alvorlig bekymring, navnlig i lyset
af de kriseforanstaltninger, der i øjeblikket rammer kulturministerierne i hele Europa. Jeg
håber, at vi vil være i stand til at begrænse dette efterhånden. Den overdrevne stigning i
antallet af steder og den sandsynlige kopiering af UNESCO's ordning vil sikkert også give
problemer.

De centrale mål med dette mærke burde have været at bevare og fejre vores fælles og
mangfoldige arv, men desværre har vi ikke sikret, at dette vil skabe merværdi. Det er noget,
vi bør være opmærksomme på.

Giancarlo Scottà,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg glæder
mig over dette initiativ, som sigter mod at ændre det europæiske kulturarvsmærke til en
formel EU-indsats for at øge dets effektivitet, synlighed, prestige og troværdighed.

Med henblik herpå vil jeg gerne understrege, hvor nødvendigt det er, at medlemmerne af
det ekspertpanel, der udpeges til at evaluere stederne, er professionelle, og procedurerne
for tildeling af mærket og kontrollen med, at det bevares som tiden går, er stramme. Disse
elementer er vigtige for at sikre selve mærkets særlige karakter og kvalitet.
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Mærket skal dog fokusere fuldt ud på den symbolske og uddannelsesmæssige værdi frem
for på et steds skønhed – som andre initiativer til fremme af kulturarven har tendens til –
så de adskiller sig klart fra disse. Jeg er derfor også enig i, at der navnlig bør fokuseres på
tværnationale steder på grund af deres symbolske betydning.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Hr. formand! Et mærke af denne art giver god mening,
men kun på to betingelser. Den første er, at det skal have stor synlighed for at sikre kendskab
– når alt kommer til alt har vi allerede en lang række symboler som dette. Den anden
betingelse er, at det tilknyttede bureaukrati ikke bør have lov til at blive et mål i sig selv,
som det er tilfældet med så mange tilsvarende initiativer og EU-institutioner. Det ville
virkelig være paradoksalt for den europæiske kulturelle tradition, hvis noget, der kunne
være så gavnligt for os, og som klart giver os en stilling, der er helt forskellig fra Kinas i den
måde, hvorpå det håndterer dets gamle kultur, eller fra USA's med det historisk begrænsede
antal kulturelle steder, i sidste instans skulle vise sig at være en yderst bureaukratisk og
kompleks måde at skabe job til drengene på.

Vi må være helt klare omkring én ting. Kultur er kilden til de inspirerende idéer og visioner,
der hyppigt forsvares her, men langt mindre hyppigt gennemføres i praksis. Denne særlige
mulighed for at skabe en identitet, der også er omfattet af subsidiaritetsprincippet, kan kun
eksistere via kultur, og derfor må vi gøre endnu mere på dette område. Jeg tænker også på
den særlige fremme af forfattere og andre kunstnere uden de selvopretholdende
bureaukratiske organisationer og institutioner, vi har tendens til at have i europæisk
sammenhæng.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke
kommissær Vassiliou for hendes stærke opbakning til dette initiativ, ligesom jeg gerne vil
takke fru Paliadeli og alle skyggeordførerne for det gode arbejde, de har udført.

Europa oplever økonomiske og finansielle problemer i øjeblikket. I øjeblikket drøfter vi
faktisk, hvordan vi skal gribe ind for at hjælpe flere lande i EU, som er i vanskeligheder.
Det er naturligvis vigtigt, men Europa må ikke miste betydningen af de værdier, der har
gjort det muligt for EU at komme sejrrigt ud af de talrige udfordringer, det har kæmpet
med i løbet af sin historie, af syne.

Europas velstand ligger i dets historie, dets kultur, dets kunst, dets ledende personligheder,
dets landskaber, dets symbolske steder, dets intellektuelle, dets filosoffer og – hvis jeg må
være så dristig – i dets civilisation. Dette mærke kan repræsentere alt dette og understrege
alle de mange former for europæisk identitet, som medlemsstaterne har bidraget med
gennem tiden.

Vi må nu se på forhandlingerne med Rådet for at løse nogle få fortolkningsforskelle om
adskillige punkter. Jeg tror, de omtvistede punkter vil blive løst hurtigt og måske endog
let på grund af emnets betydning. Jeg tror også, at vi, så snart denne betænkning er vedtaget,
vil føle os mere europæiske på grund af de værdier og traditioner, vi deler. Jeg tror, at vi
via Kommissionen, og det arbejde, Parlamentet har gennemført med Rådet, virkelig gør
noget godt for alle vores borgere.

(Taleren accepterede at besvare et spørgsmål fra hr. Marin i henhold til proceduren med blåt kort i
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Hr. formand! Jeg er hr. Scurria meget taknemmelig. Jeg
sætter stor pris på det, han sagde om dette spørgsmål. Jeg vil blot gerne spørge ham i hans
egenskab af repræsentant for den største gruppe her i Parlamentet, hvordan han ser risikoen
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for, at vi vikles ind i for meget bureaukrati i forbindelse med administreringen og
gennemførelsen af kulturarvsmærket. Har han nogen forslag, som kan sikre, at det holdes
inden for rimelige grænser, så vi ikke kommer til at opleve en overflod af uendeligt
forhandlende juryer, at der ikke skydes forbi vores fælles mål, og at vi får et meget synligt
mærke, der også anerkendes som sådan i medierne.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Hr. formand! Jeg er meget glad for at svare hr. Martin, for vi
ved, at bureaukratiet nogle gange er det, der karakteriserer og adskiller de europæiske
borgere fra deres institutioner. Set ud fra dette synspunkt, mener jeg, at den vej, der er
udstukket i denne betænkning, er ret klar. Vi skal også tale med Rådet om det.

Når medlemsstaterne har besluttet, hvilke steder der kan gives det europæiske mærke, og
når vi har et panel af rigtige eksperter, der træder sammen og får muligheden for at vælge
stederne inden for et bestemt, men ikke alt for langt tidsrum – og vi skal stadig finde ud af,
hvem der har det sidste ord her, men det er et spørgsmål, som vi skal drøfte med både
Rådet og Kommissionen – ser jeg ikke nogen overdrevne bureaukratiske spørgsmål ud fra
dette synspunkt. Der er bureaukratiske spørgsmål for mange andre foranstaltninger, men
ikke for dette vedrørende mærket, som jeg mener let kan følges inden for en sikker
tidsramme og med klare resultater for alle europæiske borgere.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Jeg vil også gerne tilslutte mig lykønskningerne til fru Paliadeli med det fremragende stykke
arbejde, hun har udført.

Jeg tror, at vi nu kan sige, at når betænkningen er vedtaget, så vil det være den vellykkede
kulmination på en ny forpligtelse til europæisering, og jeg mener ikke, at det er trivielt at
forpligte sig til europæisering i denne tid.

Jeg mener også, at medlemsstaternes, kommissærens og Kommissionens beslutning om
at føre det europæiske kulturarvsmærke ind under EU's ansvarsområde vil bidrage til at
øge dets synlighed, prestige og troværdighed, men det vil også styrke de dybt forankrede
idealer om samhørighed og solidaritet mellem de europæiske borgere.

Dette mærke er et vigtigt skridt i retning af europæisk integration, fordi det vil bringe os
og alle borgerne tættere på vores fælles historie.

Når der er så mange stemmer, der skal høres, som så ofte gør krav på individuel historie –
hyppigt national historie – så tror jeg, at et initiativ som det, vi stemmer om her i dag, der
går ud på at gøre krav på en fælles historie og gøre den kendt, har en reel og yderst vigtig
symbolværdi.

Jeg tror, at det, vi vil gøre med dette europæiske kulturarvsmærke, også vil hjælpe de yngre
generationer til at forstå de tanker, som grundlæggerne af EU havde, så de kan se, at dette
EU, denne europæiske integrationsproces, som vi befinder os i, er en proces, og at dens
afslutning som alle processer afhænger af dem, der arbejder på den. Jeg mener, at EU i
denne forbindelse vil blive det, borgerne ønsker, det skal blive. Jeg opfordrer derfor
indtrængende alle til at arbejde sammen. Jeg hørte naturligvis lige for lidt siden hr. Martin
tale om, at vi bør undgå bureaukrati. Naturligvis skal vi det. Vi må dog først og fremmest
forpligte os til vores fælles historie og gøre den kendt.

Formanden.   – Hr. Takkula har bedt om tilladelse til at stille et spørgsmål.

Hr. Takkula, De kan stille et spørgsmål til fru Badia.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Mit hovedformål med at anmode om ordet
var i min egenskab af koordinator for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for
Europa på dennes vegne at takke fru Paliadeli for denne fremragende betænkning og at
sige nogle få ord om vores folks historie og om det europæiske kulturarvsmærke. Så mit
spørgsmål er …

(Formanden afbrød taleren)

Formanden.   – Hr. Takkula, et øjeblik: proceduren … vi vil give Dem ordet lige om lidt
som supplerende taler, fordi repræsentanten for Deres gruppe ikke er til stede.

Vi vil give Dem ordet sammen med de øvrige talere, og De vil have to minutters taletid.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Hr. formand, fru kommissær! For kort tid siden
brugte tolken, da han tolkede fru Badia i Cutchets tale, ordet europæisme, antageligt
fejlagtigt. Der findes ikke et sådant ord i det polske sprog, og jeg har faktisk en følelse af,
at det initiativ, vi drøfter her, konstruerer noget, der ikke eksisterer, nemlig "europæisme"
eller en eller anden form for kunstig kreation, som er indsatsen i et politisk spil.

Jeg finder dette unødvendigt. En berømt filosof sagde engang, at "enheder bør ikke
multipliceres ud over det nødvendige". Det er mit indtryk, at det europæiske
kulturarvsmærke repræsenterer en enhed, der multipliceres ud over det nødvendige. Jeg
vil ikke nævne det enorme spørgsmålstegn, der hænger over spørgsmålet om, hvordan
mærket vil blive tildelt eller frataget. Jeg vil ikke nævne den omstændighed, at dette initiativ
vil koste de europæiske skatteborgere 1 350 000 EUR. Mit spørgsmål er af grundlæggende
karakter, rent bortset fra disse andre alvorlige spørgsmål, nemlig hvorfor gør vi dette? Har
vi virkelig behov for at skabe noget, som ikke er europæiskhed, men blot europæisme,
som jeg nævnte tidligere?

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Den nuværende opfattelse
af kultur er ikke noget nyt – vi har hørt det før under forhandlingen af andre betænkninger
i Parlamentet, og vi har hørt det igen her i dag – den er lige ved at blive betragtet som et
redskab i EU. Dette kommer til udtryk på forskellige måder. Om det er i forbindelse med
det såkaldte kulturelle diplomati, hvor kulturen betragtes som et udenrigspolitisk redskab,
eller på det område, der drøftes lige nu, om at indføre et europæisk kulturarvsmærke for
med ordførerens ord at "øge europæernes tillid til Den Europæiske Union og dens ledere"
og "bygge bro over kløften mellem EU og dets borgere".

Ordføreren er helt klar over, at der findes andre mere effektive midler til at nå dette mål,
hvorom der kunne siges meget mere. Jeg vil også gerne påpege, at intet mærke vil være
nok til at udslette de synlige virkninger af de politikker, som EU har gennemført, og som
dets økonomiske styring har haft på borgerne og befolkningerne i Europa. Kort sagt de
planer om reel social terrorisme, den har indført med de nationale regeringers stiltiende
forståelse.

Vi bør også overveje de virkninger, som politikker som bl.a. den fælles landbrugspolitik
eller den fælles fiskeripolitik, har på ødelæggelse af vigtige kulturelle mærker og de levende
elementer i de europæiske folks kulturelle og historiske arv. Lad os se på den fremtidige
desintegration i løbet af blot en generation af kystsamfundene eller af sekulære landdistrikter.
Dette initiativ, der altovervejende har symbolsk betydning, er baseret på udvikling af
vildfarelsen om en enkelt europæisk identitet og en enkelt europæisk kultur og desuden
på værdier såsom frihed, demokrati, tolerance og solidaritet via det særligt følsomme
område som udgøres af kulturarven, og sidenhen af historien, som giver anledning til
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alvorlig bekymring for, at dette vil fremme den alarmerende procedure med at omskrive
den historie, som vi har været vidner til på det seneste.

Kultur opstår som andre historiske fænomener ikke af en form for homogen, fælles identitet,
men er snarere et tegn på antagonismer, konflikter og kulturel dominans. Lad os igen
spørge os selv om betydningen af "det europæiske kulturarvsmærke", som formidles
udelukkende på grundlag af, hvor de pågældende kulturarvselementer er beliggende. Når
vi ved, at den europæiske arv er lånt fra mange kulturer, og at den islamiske verden,
middelhavskulturerne eller kulturerne hos de folk, der var underlagt europæisk kolonialisme,
også kan gøre krav på den, er det så EU's arv eller arven i EU?

Jeg vil gerne slutte med at sige, at de af ordføreren fremsatte ændringsforslag generelt med
enkelte undtagelser har forbedret Kommissionens udkast, men i dette tilfælde er
betænkningens specifikke mål langt mindre vigtige end de misforståelser, der ligger til
grund for den.

Corneliu Vadim Tudor (NI).   – (RO) Hr. formand! I dag den 16. december fejrer vi
240-året for Ludwig van Beethovens fødsel, komponisten til det forenede Europas hymne.

I lyset af denne fremragende betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget vil jeg gerne
som rumænsk historiker og forfatter foreslå et europæisk kulturarvsmærke til et usædvanligt
sted, der er enestående i verden – St. Andreasgrotten beliggende tæt på det sted, hvor Donau
munder ud i Sortehavet. Som bekræftet af Origen, en af ophavsmændene til den kristne
kirke, som hørte om den fra sin far, som igen hørte om den af Andreas' disciple, kom Jesus
Kristus' første discipel til denne lille grotte i provinsen Skytien og spredte evangeliets ord.
Dette er næsten helt sikkert den første kristne kirke i Europa.

I de første få måneder af 2011 vil jeg tage de nødvendige skridt til at opnå fællesskabsstøtte
til et stort projekt. Jeg agter at opføre en imponerende statue af vores frelser Jesus Kristus
i den rumænske del af Transsylvanien, nærmere bestemt i Braşov-regionen. Den vil være
40 meter høj, så den bliver højere end tilsvarende statuer i Brasilien, Portugal og Polen.
Der vil også komme til at ligge en kirke for foden, hvor der kan holdes bryllupper,
barnedåber, og der vil blive afholdt religiøse ceremonier til fejring af de store kristne højtider.
I de mørke dage fremover vil vi kun vinde og fremstå sejrrige i lyset af det kristne kors.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg er meget glad for, at dette initiativ, som
allerede er blevet gennemført i nogle medlemsstater, nu bliver udbredt til hele EU. Det er
rigtigt og hensigtsmæssigt, at der er valgt en toårig cyklus for tildeling af mærket. Jeg vil
også gerne sige tak til ordføreren for dette spørgsmål. Jeg må dog indrømme, at jeg har et
lille forbehold med hensyn til den omstændighed, at vi skal skabe en præcis skelnen mellem
UNESCO's verdenskulturarvsprogram og dette mærkes europæiske karakter. Ellers vil det
være svært for vores borgere at forstå, hvorfor dette bestemte mærke har en særlig europæisk
dimension.

Jeg har set på, hvilke steder medlemsstaterne har nomineret indtil videre, og jeg har naturligt
nok fundet, at der primært er tale om menneskeskabte strukturer. Vores tanke i Kultur- og
Uddannelsesudvalget var ikke blot at anerkende bygninger, selv om bygninger er et vigtigt
element, men endnu vigtigere værdigenstande og andre steder eller endog erfaringer, der
forbindes med europæisk udvikling.

Dette bringer mig til det sidste punkt i mine bemærkninger. Det vil være særlig vigtigt at
udpege passende eksperter til de juryer, der har taget disse mål til sig, og som vil bidrage
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til at gennemføre og udvikle dem. Da dette er tilfældet, er der ingen grund til at frygte det
bureaukrati, der kunne tænkes at opstå.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! På et
tidspunkt i historien, hvor Europa gennemlever en identitetskrise og en velstandskrise,
mener jeg, at indførelsen af et europæisk kulturarvsmærke, der identificerer de steder –
både materielle og immaterielle – med høj symbolværdi og uddannelsesmæssig værdi for
historien, kulturen og oprettelsen af EU, har særlig stor betydning.

Min oprigtige tak til ordføreren, fru Paliadeli, som effektivt indarbejdede de forslag og
tilføjelser, som mange af os i Kultur- og Uddannelsesudvalget fremsatte, navnlig til
procedurer, der er mere sikre og respekterer Lissabontraktaten med hensyn til
underopdelingen af opgaverne mellem medlemsstaterne, Kommissionen, Rådet og
Parlamentet. Som nogle af mine kolleger har nævnt, bestræbte vi os også på at sikre, at der
ikke var nogen overlapning mellem mærket og andre initiativer fra FN's særorganisation
for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation (UNESCO) eller Europarådets
historiske og kulturelle indsatsområder.

På grundlag af veldefinerede kriterier vil medlemsstaterne således foreslå højst to aktivt
forvaltede steder hvert andet år. Dette er et vigtigt punkt. Medlemsstaterne skal vise, at de
tror på stederne og derfor forvalter dem på en uddannelsesmæssig måde og inddrager
befolkningen. I mellemtiden vil Kommissionen være ansvarlig for forhåndsudvælgelsen
efter høring af et ekspertpanel, men den vil også påtage sig en overvågningsrolle, den vil
bedømme effektiviteten af forvaltningen af stederne hvert sjette år, og kan også trække
mærket tilbage. Parlamentet får en stærkere rolle, fordi det ikke blot udpeger fire af de 16
medlemmer af det europæiske panel, men også fordi det har et aktivt forhold til listen over
forhåndsudvalgte steder.

Jeg støtter ligeledes løsningen på det komplekse problem med mærker, der allerede er
tildelt på mellemstatsligt grundlag til mange medlemsstater, der under alle omstændigheder,
skønt de ikke passer ind i den nye ordning og ikke lever op til de nye kriterier, vil beholde
deres tidligere mærke og derfor ikke vil blive nedgraderet.

Jeg glæder mig også over, at tværnationale steder prioriteres, og det vil være en meget
interessant udfordring for Europa og den rolle, der er tildelt Regionsudvalget som en del
af en subsidiaritetsstrategi, samt den vægt, der lægges på den nødvendige inddragelse af
medlemsstaterne i udvælgelsesfasen, herunder kommuner og regioner, for at undgå, at de
kun delvist involveres. Jeg mener dog, at en ekstra indsats fra medlemsstaternes side også
vil være nyttig. Det vil være meget vigtigt, at de lancerer konkurrencer henvendt til unge i
skoler og universiteter for at indlede en proces med identifikation af de steder, der også
ville blive en måde til at genskabe en fælles europæisk historie og skæbne og betyde, at
også de vil bidrage til følelsen af et tilhørsforhold og europæisk statsborgerskab.

Hannu Takkula,    for ALDE-Gruppen. – (FI) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Først vil jeg gerne takke for lejligheden til at tale et øjeblik på vegne af min gruppe,
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, om denne vigtige betænkning
om det europæiske kulturarvsmærke.

Mens jeg har lyttet til forhandlingerne i dag, huskede jeg indimellem på noget, som en lærer
engang fortalte mig, nemlig at alt, hvad der kan misforstås, vil blive misforstået. Dermed
mener jeg, at nogen forsøger at se dette fremragende projekt – hvis formål er at skærpe
Europas profil og vise, at Europas styrke ligger i dets mangfoldighed, i det faktum, at det
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er forenet i dets mangfoldighed – som en trussel mod nationalstatsbegrebet eller en trussel
mod europæisk identitet eller mod noget andet. Det er ikke det, det handler om.

Jeg mener, det er et fremragende initiativ, og jeg vil gerne sige, at vi må vide mere om
Europa. Vi har brug for at vide mere om hinanden, fordi vi på den måde kan opbygge et
bedre Europa i fremtiden.

Europa er en mosaik af nationer, hvor fælles idéer om demokrati, menneskelig værdighed
og meningsfrihed har udviklet sig. Dette er også de kerneværdier, vi ønsker at fremme.

Når vi taler om den europæiske kulturarv, må det siges, at vi har en meget rig arv. Jeg mener,
at denne lille investering på 1,3 mio. EUR til hele programmet vil være til stor fordel for
de steder, der får det europæiske kulturarvsmærke, også finansielt. Den finansielle fordel
er ikke det vigtigste her heller. Det er først og fremmest den psykologiske fordel, som en
styrket europæisk ånd og en bedre forståelse af, hvordan dette Europa af mosaikker blev
født, og hvad grundlaget for det er, vil medføre. Når vi kender vores baggrund og historie,
så vil vi også være i stand til at opbygge en bæredygtig fremtid.

Igen vil jeg gerne takke ordføreren, fru Paliadeli, for hendes betænkning. Efter min mening
er det en fremragende og nødvendig betænkning. Desuden er det værd at gå videre med
det europæiske kulturarvsmærkeprojekt på grundlag af betænkningen.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
At skabe en europæisk identitet og øge borgernes interesse for Den Europæiske Union og
dens oprindelse er to udfordringer, som de europæiske institutioner må tage op for at opnå
en bred samhørighed og solidaritet.

Desuden er disse udfordringer centrale mål i Lissabontraktaten. I traktatens artikel 3 fastslås
EU's forpligtelse til at sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles. Hvis den
europæiske drøm gennemgår en vanskelig periode i øjeblikket, skyldes dette ikke kun
blindgyden med hensyn til Europa som et politisk projekt eller den aktuelle økonomiske
krise, men også de problemer, som en union baseret på en endnu uløst identitet oplever.

I denne situation er det mere nødvendigt end nogensinde at mindske kløften mellem EU
og dets borgere, at formidle EU's multinationale og dog fælles kulturarv til borgerne og
først og fremmest til fremtidige generationer. Dette er meningen med og betydningen af
et europæisk kulturarvsmærke, nemlig at bringe Europa sammen i dets mangfoldighed, at
fremme en fælles kultur og at fremme integration mellem de pågældende steder på dets
territorium.

For at realisere dette mål vil det nye mærke fokusere på den symbolske, uddannelsesmæssige
værdi frem for på et steds æstetiske skønhed, idet samarbejdet mellem stederne fremmes
og fælles projekter mellem dem støttes. Jeg vil derfor gerne rose det fremragende arbejde,
som fru Paliadeli og resten af Kultur- og Uddannelsesudvalget har udført, navnlig med
hensyn til proceduren for udvælgelse af steder og styrkelse af Parlamentets rolle i
udvælgelsesprocessen.

Jeg er sikker på, at medlemsstaternes beslutning om at integrere mærket i en
EU-sammenhæng vil bidrage til at øge dets synlighed og prestige, så målene om
samhørighed og solidaritet mellem de europæiske borgere realiseres.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Hr. formand! Også jeg vil starte med at takke ordføreren
for den fremragende betænkning, hun har udarbejdet, og for de forhandlinger, hun har
ført med Kommissionen og Rådet. Selv om det mislykkedes at få indført EU's
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kulturarvsmærke, er det europæiske kulturarvsmærke fortsat fremragende, ligesom selve
projektet er. Jeg er fuldt ud overbevist om, at det, hvis det følger i fodsporene på projektet
med europæiske kulturbyer, vil blive en enorm succes. Det er et fremragende initiativ,
navnlig da det giver anledning til grænseoverskridende projekter.

En række lande samarbejder om at dele de samme værdier og traditioner, som de har delt
i hundreder af år. Jeg kommer fra en by beliggende ved EU's østlige grænse, måske den
største kulturby ved den østlige grænse, kun 10 km fra grænsen. Jeg har dog også været i
Santiago de Compostela, som næsten ligger på EU's vestlige grænse – to kulturcentre med
rigtig mange ting til fælles, men også med rigtig mange forskelle. Det ene er et ortodokst
pilgrimscentrum, mens det andet er et katolsk pilgrimscentrum. Vi ser de værdier, vi deler,
mest klart, når vi rejser uden for EU's grænser, når vi rejser til andre kontinenter. Vi får da
et meget klart billede af de værdier, vi har været fælles om i hundreder af år, og af det faktum,
at vi har en fælles kultur og visse træk, der adskiller os fra andre folk. EU, eller snarere det
europæiske kulturarvsmærke, får derfor sin betydning, når vi rejser uden for EU's grænser.

Jeg vil endnu en gang lykønske med denne betænkning, og jeg er fuldt overbevist om, at
det vil blive et vellykket projekt.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Hr. formand! Jeg glæder mig over, det i løbet af denne
mødeperiode er det andet forslag, vi stemmer om, som har til formål at bygge bro mellem
EU og dets borgere. Det europæiske kulturarvsmærke, der er omdannet fra adskillige
europæiske landes mellemstatslige programmer til en officiel EU-foranstaltning, vil styrke
følelsen af at tilhøre EU og vil styrke anerkendelsen af forskelle og tværkulturel dialog. Det
vil gøre borgerne, navnlig de unge, bekendt med betydningen af deres rolle i europæisk
historie og europæisk symbolik. Det kan øge kendskabet til vores fælles kulturarv.

De steder, der tildeles mærket, vil være mere tilgængelige, navnlig for unge, og de genstande,
der illustrerer vores fælles historie, vil blive udnyttet mere hensigtsmæssigt. Det, jeg
personligt glæder mig mest over, er foranstaltningens organisatoriske aspekter, nemlig at
udvælgelses- og tilsynsprocedurerne vil blive gennemført i henhold til fælles, utvetydige
og gennemsigtige kriterier, og professionelle udvekslinger af erfaringer vil blive endnu
mere udbredte. Som et valgt medlem, der repræsenterer en national minoritet, bemærker
jeg med tilfredshed, at f.eks. steder udpeget af objektive, internationale eksperter for
Rumæniens vedkommende også vil have en chance for at blive udvalgt ud over de fire
genstande, der allerede har fået mærket. Disse steder omfatter Teleki biblioteket i
Târgu-Mureş, som er kendt som en af ungarsk kulturs bastioner, eller den sorte kirke i
Braşov, der anses for at være indbegrebet af saksisk-gotisk arkitektonisk fortrinlighed.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Hr. formand! Det europæiske kulturarvsmærke er
utvivlsomt et godt initiativ og en videreførelse af det mellemstatslige projekt, der nu har
fungeret siden 2006. Målet med dette initiativ er at bidrage til etablering af en fælles
europæisk identitet, hvorved interessen for EU og dens værdier øges.

Begrebet "kulturarv" er meget bredt, og det er en god ting. Jeg er meget glad for, at
ændringsforslaget, der integrerer industriel arv i denne kategori, også blev vedtaget i
betænkningen. Industrien er et af de vigtigste elementer i den fælles europæiske historie –
Europa var, når alt kommer til alt, den industrielle revolutions vugge i det 19. århundrede,
og EU's begyndelse er også knyttet til grundlæggelsen af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab. Den er dog også knyttet til den fælles historie med bevægelser for civile og
sociale rettigheder.
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Et af de områder, der forventes at drage fordel af det europæiske kulturarvsmærke, er
turismen. Jeg er fuldt overbevist om at dette er en lejlighed til at gøre brug af den fælles
europæiske histories monumenter til at udvikle turisme i de regioner, der ikke også er
traditionelle turistdestinationer. Denne type monumenter overses efter min mening med
urette, og alt, hvad der kræves, er, at de opdages, og at deres potentiale udnyttes. Jeg hilser
derfor betænkningen velkommen og støtter den i højeste grad, og i denne sammenhæng
vil jeg gerne takke ordføreren, fru Paliadeli.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Hr. formand! I perioden inden
Lissabontraktaten trådte i kraft, stod vi i en situation, hvor borgerne i EU blev markant
mindre interesserede i dets anliggender og aktiviteter. Vedtagelsen af Lissabontraktaten
skulle ikke blot være løsningen på problemer i tilknytning til behovet for bedre fungerende
institutioner, men skulle også inddrage de europæiske borgere mere i EU's aktiviteter f.eks.
via borgerinitiativet. Det europæiske kulturarvsmærke er et yderligere skridt i retning af
opbygning af en europæisk identitet og en styrkelse af forbindelserne mellem borgerne og
EU.

I de seneste fire år har medlemsstaterne udpeget 64 steder af særlig betydning for Europa.
Ved at opdage vores fælles historie og ved at lære om EU's rolle og dens kulturelle
mangfoldighed baseret på fælles demokratiske værdier og menneskerettigheder kan vi
styrke følelsen af at tilhøre en stor europæisk familie inden for rammerne af EU hos
indbyggerne i vores Fællesskab.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Hr. formand! Jeg glæder mig over disse forslag, og jeg tror, de
vil øge og udvikle turistindustrien, noget der er stort behov for i denne tid.

– (EN) Til trods for den kritik, Europa får, tror jeg, at de fleste borgere stadig sætter pris på
Europa og navnlig på et mærke med Europa på. Jeg har set det i forbindelse med den
europæiske sportsby. Limerick i min egen valgkreds fik for nylig tildelt titlen, og der blev
sat stor pris på den. Det samme gælder den europæiske kulturby, og det vil helt sikkert
gælde de europæiske kulturarvssteder.

Der er nogle få gode ting ved dette, der bør roses. Den ene er, at man må bevare stedet, så
man ikke får mærket for altid uden egentlig at sikre, at man fortjener det. For det andet er
der det spørgsmål, som hr. Martin stillede, og som blev godt besvaret af hr. Scurria, om, at
bureaukrati ikke vil kvæle det. Jeg synes, vi kan være meget stolte af dette. Det har et stort
potentiale.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Hr. formand! EU's fremtid drøftes ofte
blandt borgerne. Grundlaget for en stærk Union og en vellykket fremtid bygger på tillid
og gensidig tilpasning, ligesom i en familie. Det europæiske kulturarvsmærke er et middel
til, at man kan lære mere om andre, til at finde de ting og anerkende personligheder og
bevægelser, der symboliserer opbygningen af Europa. Identifikationen af en fælles kulturarv
er en lejlighed til at styrke et enkelt og forenet Europa. Alle nationer og lande, alle har vi
en forskelligartet og varieret historisk erfaring, ofte smertefuld, men det er disse forskelle,
der tilsammen udgør vores familie og danner vores europæiske identitet. Jeg vil gerne
fremhæve den splittelse af Europa, som varede i mange år, og de forskellige eller helt
fraværende muligheder for udvikling af demokrati. Jeg taler om Østeuropa og
Sovjetunionens besættelse. Der var dog altid en kamp for tanken om et forenet Europa der
også, og vi må anerkende …

(Formanden afbrød taleren)

16-12-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA12



Piotr Borys (PPE).   – (PL) Hr. formand! Ingen kan beskylde os for ikke at være konsekvente.
I Lissabontraktaten indførte vi EU-borgerskab for EU's borgere, og i går havde vi lejlighed
til at stemme om borgerinitiativet. I dag vedtager vi et symbol, nemlig det europæiske
kulturarvsmærke. Dette vil utvivlsomt fremme EU's identitet og EU-borgerskab, med andre
ord alle de værdier, der er så vigtige for os. Jeg tror, at dette mærke vil fungere som et
fremragende supplement til såvel UNESCO's liste og de europæiske kulturruter som de
europæiske kulturhovedstæder. Alle, der rejser, kender værdien og betydningen af sådanne
ordninger.

Jeg tror, at fremme af europæisk kultur til selve hjertet af Europa, til europæerne, er et
grundlæggende aspekt. En stor del af Europa er stadig uopdaget i denne henseende, men
fremme af europæisk kultur uden for Europa spiller også en nøglerolle. Endnu vigtigere
er det, at dette mærke fremmes med succes af kommissæren og medlemsstaterne.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil også gerne lykønske vores
ordfører, fru Paliadeli, med hendes fremragende betænkning og med alt hendes arbejde til
dato. Dette nye europæiske kulturarvsmærke fremhæver vores kultur, fremhæver den
europæiske ånd og tilfredsstiller alle os, som hyppigt besøger steder i Europa og tænker,
at det er en skam, at vi ikke fremhæver Europas merværdi, alle disse historiske monumenter,
som vi har så hårdt brug for at gøre reklame for.

I øjeblikket er Europa som bekendt ikke kun optaget af den økonomiske krise, hvilket kun
er naturligt. Europa efter Lissabon ønsker at fremhæve sin kulturelle samhørighed, den
rige historie, den mosaik, der definerer det. Dette skal naturligvis ske med Parlamentets
aktive deltagelse, og jeg har tillid til, at forhandlingerne med Rådet om artikel 18 vil ende
godt.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg glæder mig over, at det mellemstatslige
europæiske kulturarvsmærke omdannes til et formelt EU-initiativ på et tidspunkt, hvor
det oprindelige projekt ikke har haft den høje profil og prestige, det fortjener. Dette projekt
gør det muligt for os også at åbne døren for lande, der beriger vores kontinents kultur uden
at være en del af EU.

Et nøgleaspekt er reevalueringen af steder, der allerede er blevet udpeget under den
mellemstatslige aftale, og at sikre retfærdighed for lande med et forskelligt antal oprindeligt
registrerede steder. I de tilfælde, hvor stederne ikke kan reevalueres direkte, er det desuden
vigtigt, at de har muligheden for at genansøge om mærket, så de får flere muligheder.

Tildeling af det europæiske kulturarvsmærke i en ubegrænset periode uden en regelmæssig
reevaluering ville bidrage til en mere effektiv udnyttelse af det begrænsede budget, der
tildeles projektet. Det europæiske kulturarvsmærke vil øge den brede befolknings kendskab
til vores fælles kulturarvs mangfoldighed og til kulturturisme.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Skabelse af en europæisk identitet og en øget
interesse for EU er store udfordringer. De kan skabe samhørighed og solidaritet i stor skala.
Det europæiske kulturarvsmærke kunne nå sine mål på en mere effektiv måde, hvis det
forvaltes som et EU-initiativ. Det skal baseres på de samme kriterier og har meget klart
definerede overvågningssystemer. Et af resultaterne af dette vil være en øget kulturturisme.
Som det er tilfældet med UNESCO's kulturarvssteder, vil mærket øge turistantallet og sætte
nyt skub i lokale økonomier.

Jeg glæder mig over, at Kommissionen har til hensigt at anvende det europæiske
kulturarvsmærke sammen med andre instrumenter, der er udformet for at etablere en
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stærkere forbindelse mellem EU og dets borgere. Jeg vil gerne slutte med at understrege
betydningen af at fremme interkulturel dialog.

Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det ser ud til, at
størstedelen af de medlemmer, der har taget ordet, fremhævede dette europæiske initiativs
betydning og reelle merværdi. De understregede den betydning, som dette initiativ har for
fremme af Europa, den fælles europæiske historie og arv, den uddannelsesmæssige værdi
af dette initiativ og dets betydning med hensyn til skabelse og fremme af mere kulturel
dialog.

Jeg er meget glad og taknemmelig for denne godkendelse. Jeg vil gerne gøre det klart, at
de eksperter, der vil blive udpeget til at træffe beslutninger i forbindelse med dette vigtige
initiativ, helt sikkert vil have de højeste faglige anbefalinger for at sikre, at de ikke blot
vælger de bedste steder med den højeste værdi, men også idéer. Lad mig minde om, at
denne arv ikke blot handler om steder, men også om immateriel kulturarv. I Portugal har
vi f.eks. det dekret, der var det første dekret i Europa om afskaffelse af dødsstraf. Det blev
medtaget på listen over mærker, så denne arv kan også være immateriel.

Jeg vil også gerne understrege, at vores mål er at nå frem til en forenklet procedure – kvalitet,
men forenkling er vigtig. Derfor har vi ikke accepteret Rådets forslag om, at initiativet efter
ekspertgruppen ville gå til komitologi, da dette ville skabe bureaukrati og spilde værdifuld
tid, inden beslutningen kunne træffes.

Jeg vil gerne slutte med at sige, at vi i denne tid med økonomisk krise, der skaber splittelse
mellem Europas befolkninger i politisk, social og økonomisk henseende, har behov for
initiativer som dette, der bringer Europas befolkninger tættere sammen. De vil have en
følelse af identitet, og vi må understrege betydningen af vores fælles kulturarv, hvis rigdom
rent faktisk ligger i dens mangfoldighed. En fælles, men forskelligartet kulturarv er det, der
forener os.

Jeg vil gerne takke medlemmerne endnu en gang for deres støtte, navnlig fru Paliadeli og
skyggeordførerne for det fremragende samarbejde, vi har haft, og jeg ser frem til den
endelige vedtagelse af dette vigtige initiativ i nær fremtid.

Chrysoula Paliadeli,    ordfører. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg
deler de synspunkter, der er kommet til udtryk både om konsekvensvurderingen af det
europæiske kulturarvsmærke og om dets kulturelle merværdi. Mærket alene kan ikke bygge
bro mellem befolkningen og EU. Det kan blot sammen med andre initiativer bidrage til en
håndtering af problemet. Jeg kan naturligvis ikke skjule den omstændighed, at befolkningen
i krisetider som den seneste krise, vi har oplevet, med det voldsomme angreb på euroen
og EU, ikke altid udelukkende vender sig mod kulturen for at finde en løsning på deres
grundlæggende dagligdags problemer. Kendskab til historien og respekt for et multikulturelt
samfund kan imidlertid fungere både som et samhørighedsinstrument og et incitament til
vækst for lokalsamfundene ved at opfordre dem til at samarbejde på lokalt, regionalt,
nationalt og tværnationalt plan, som det fremgår af Kommissionens forslag, og som vi har
accepteret. Ud fra dette synspunkt er tanken om et kulturarvsmærke for EU – min tak til
hr. Ivan, som huskede det oprindelige forslag – som er udformet med henblik på at øge
den europæiske offentligheds kendskab til dens fælles arv og samtidig støtte kulturturismen,
et positivt skridt i den rigtige retning. Værdier såsom demokrati og frihed, der har dybe
rødder i Europas kulturelle fortid, er lige så vigtige som gennemsigtighed og solidaritet nu
om dage, navnlig hvis vi ønsker at bygge bro over kløften mellem de europæiske
institutioner og borgerne i EU's medlemsstater og over kløften mellem medlemsstaternes
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borgere. Vi vil naturligvis tage bureaukratispørgsmålene op, men jeg kan forsikre om, at
gennemsigtighed og sammensætningen af det europæiske ekspertteam vil være underlagt
meget klare betingelser. Der er ingen tvivl om, at institutionen vil fungere med absolut
klarhed.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Når det europæiske kulturarvsmærke
gøres til en officiel EU-foranstaltning, vil det give alle de foranstaltninger, der gennemføres
af medlemsstaterne en særlig merværdi, samtidig med at der ydes et vigtigt bidrag til skabelse
af en fælles europæisk identitet. Jeg glæder mig over dette initiativ og den betænkning, der
er blevet fremlagt. Jeg vil også gerne nævne, at det europæiske kulturarvsmærke med stor
succes kunne udvides og med en gavnlig virkning på aktiviteter i tilknytning til traditionel
turisme i landdistrikter, en blomstrende sektor i de europæiske lande. Dette er rent faktisk
et af de forslag, jeg vil forelægge for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,
når jeg fremlægger udtalelsen om den rolle, som turisme i landdistrikter og landboturisme
spiller i realiseringen af EU's mål om at gøre Europa til den førende turistdestination i
verden.

Emil Stoyanov (PPE),    skriftlig. – (BG) Jeg vil gerne lykønske fru Paliadeli med hendes
arbejde med denne betænkning. Indførelse og tildeling af det europæiske kulturarvsmærke
er et initiativ, der fortjener særlig opmærksomhed. Den europæiske dimension og
betydningen af de steder, der foreslås, vil bidrage til at fremme en europæisk identitet og
en følelse af europæisk statsborgerskab. Vores kontinents historie er et vigtigt element,
som kan bidrage til integreringen af Europas befolkninger. Vores yngre generation må
gøres ordentlig bekendt med vores fælles europæiske arv, for det er meget vigtigt, at der
ikke er nogen forskelle i de forskellige udgaver eller forsøg på populistisk fortolkning, da
dette er vores fælles europæiske historie, og den afspejler hele vores kulturelle og sproglige
mangfoldighed. Udvælgelsesproceduren skal sikre, at kun steder af passende kvalitet
udvælges. Jeg mener, at medlemsstaterne skal fremlægge deres forslag i tæt samarbejde
med lokale og regionale myndigheder. Dette vil bidrage til at gøre stederne populære på
nationalt plan og bygge bro over kløften mellem de europæiske institutioner og europæiske
borgere. Som medlem af Europa-Parlamentet, det eneste demokratisk valgte organ, der
repræsenterer borgerne, mener jeg, at det bør spille en større rolle i dette initiativ.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg kan fuldt ud tilslutte mig udtalelsen i
betænkningen om, at der er en enorm kløft mellem EU og borgerne i de europæiske
medlemsstater, da over halvdelen af dem ikke har en alt for positiv holdning til EU. Med
omdøbningen af det europæiske kulturarvsmærke til EU's kulturarvsmærke og med de
ledsagende ændringer, lancerer vi en ny storslået, dyr og overflødig kampagne for
selvpromovering og propaganda i EU. Ser man bort fra mindre detaljer såsom at et
monument over den slovakiske nationalist og separatist, Stefanik, betragtes som en
eksemplarisk kulturarvsgenstand i EU-samarbejdet, vil heller ikke dette initiativ få held til
at bringe folk tættere på EU. Desuden er det uklart, hvorfor det europæiske kulturarvsmærke,
hvis det ikke er meningen, at det skal kopiere den allerede eksisterende UNESCO
verdenskulturarvsliste, skal udvides til tredjelande, og hvilke lande tænkes der på i
betænkningen i denne henseende?
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3. Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for
livslang læring (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er henstilling af fru Pack for Kultur- og
Uddannelsesudvalget om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den
Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske
Forbunds deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang
læring (2007-2013) (12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)) (A7-0334/2010).

Doris Pack,    ordfører. – (DE) Hr. formand! Jeg er meget glad for, at vi har lejlighed til at
gennemføre denne forhandling i dag, fordi jeg kan huske, at vi begge altid samarbejdede
med Schweiz i Europarådet og derfor begge er klar over, hvor vigtigt det er for Schweiz at
deltage i disse programmer. I 2006 var vi her i Parlamentet, inden disse programmer blev
forlænget, naturligvis klar over, at vi ikke eksisterer isoleret, men at vi bør forsøge at
inddrage alle. Selv om Schweiz ikke er en del af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, var det interesseret i at deltage inden for uddannelse. Som alle andre
var jeg meget glad for denne udvikling. I 2004 deltog jeg i en delegation, der besøgte det
schweiziske parlaments uddannelsesudvalg. Vi drøftede de relevante spørgsmål i detaljer
f.eks. mobilitet og samarbejde mellem skoler og universiteter. Det stod klart for mig
dengang, at dette forslag ville komme på et tidspunkt, og jeg glæder mig nu over det.

Ved udformningen af disse programmer tænkte vi ikke blot på vores egne interesser, men
også på alle nabolandenes interesser, herunder landene på det vestlige Balkan og Schweiz,
beliggende i midten. Derfor har vi gjort gode fremskridt i dag. Med hensyn til den tidligere
debat kan jeg nu fortælle, at Schweiz også agter at fremsætte en anmodning om deltagelse
i kulturprogrammet. Det er også interesseret i at deltage i kulturarvsmærkningsordningen,
noget det kun kan, hvis det deltager i dette program.

Hvad er det, vi skal gøre i dag? Vi kan sige "ja" eller "nej". Ingen af os ville drømme om at
sige "nej", fordi vi altid er gået ind for at få Schweiz med. Jeg skal tilføje, at jeg med "med"
mener, at det også vil betale sin andel. Ifølge artikel 218 har vi kun mulighed for at sige
"ja" eller "nej", og vi vil naturligvis sige klart ja til dette.

Hvad er nøglepunkterne i denne aftale med Schweiz? Betingelserne, reglerne og
procedurerne for projekter og initiativer, der har schweizisk deltagelse, vil naturligvis være
de samme som for deltagere fra medlemsstaterne og de projekter, de foreslår. Ligesom vi
alle har gjort det i vores respektive lande, skal Schweiz oprette et nationalt kontor, der skal
koordinere gennemførelsen af programmerne på nationalt plan, og betaler et årligt bidrag
til hvert program. I 2011 beløb dette sig til 1,7 mio. EUR til programmet "Aktive unge"
og 14,2 mio. til handlingsprogrammet for livslang læring. Schweiz iagttager
EU-bestemmelserne om finanskontrol og revision, herunder kontrolforanstaltninger ved
EU-organer og de schweiziske myndigheder. Aftalen vil gælde, indtil en af parterne trækker
sig ud. Jeg tror dog ikke, at nogen vil deltage i et program som dette med den hensigt
nogensinde at trække sig ud igen. Det er i den yngre schweiziske generations interesse, og
naturligvis i de unges interesse i landene omkring Schweiz, der ønsker at deltage i
skoleudvekslinger med Schweiz som en del af Comenius-Regio-programmet eller i
individuelle partnerskaber samt i Erasmus-programmet.

Repræsentanter for de schweiziske myndigheder vil naturligvis kunne deltage i vores
udvalgsmøder i spørgsmål, der vedrører deres land. Lad mig sige en ting her. Vi er ivrige
efter, at Schweiz skal tage skridtet fuldt ud. Det har udtrykt interesse for en sådan ordning
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i lang tid. Det er vores håb, at den europæiske bevidsthed i Schweiz vil blive styrket, når
den yngre generation har mulighed for at interagere med andre unge europæere. Måske
vil dette betyde, at fremtidige folkeafstemninger vil få et andet resultat end tidligere. Vi
sætter vores lid til den yngre generation og til disse to fremragende programmer. Jeg har
tillid til, at kulturprogrammet vil blive tilføjet om ca. tre år.

Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Ifølge traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde skal aftalen mellem EU og Det Schweiziske Forbund
godkendes af Parlamentet, inden aftalen kan træde i kraft.

Jeg vil gerne takke Kultur- og Uddannelsesudvalget, særlig dets formand, Doris Pack, for
dets konstruktive tilgang til aftalen.

Da Schweiz har afslået at tilslutte sig Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
har ingen aftale indtil nu tilladt direkte eller indirekte samarbejde inden for uddannelse
mellem EU og Schweiz.

Schweiz har dog længe vist interesse for vores uddannelses- og ungdomsprogrammer. Det
har endog udviklet en national støtteordning for at fremme partnerskaber med de
organisationer i EU-medlemsstaterne, der er aktive inden for disse programmer. Schweiz
har deltaget i Bologna-processen og oprettelsen af det europæiske område for videregående
uddannelse.

Schweiz har også nøje fulgt debatten om uddannelsespolitikker i EU, skønt fra sidelinjen.
Schweiz vil blive det første land, der deltager i vores programmer, som hverken er en
EU-medlemsstat eller medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og
som heller ikke er en aktuel eller potentiel EU-kandidat.

Kommissionen glæder sig over Schweiz' deltagelse i de to programmer. Aftalen vil gøre
det muligt for schweiziske uddannelses- og ungdomsorganisationer samt for individuelle
studerende, lærere og unge at deltage i EU's program "Aktive unge" eller programmet for
livslang læring på helt lige fod med EU-borgerne. De projekter og initiativer, der fremsendes
af deltagere fra Schweiz, er underkastet samme vilkår, regler og procedurer som projekter
fra medlemsstaterne.

Schweiz har oprettet et nationalt kontor, der skal koordinere gennemførelsen af
programmerne på nationalt plan. Det betaler et årligt bidrag til hvert program og deltager
som observatører i møder i programudvalget, når dette behandler spørgsmål af interesse
for Schweiz.

Tak til mine kolleger for det gode stykke arbejde, de har udført vedrørende denne sag.

Marco Scurria,    for PPE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Ud over
Kommissionen vil jeg helt sikkert også gerne takke formanden for Kultur- og
Uddannelsesudvalget, fru Pack, for det arbejde og den omhu, hun har lagt i dette dossier.

Det, vi taler om i dag, er vigtigt, fordi det er et instrument som "Aktive unge", der bidrager
til udbredelse af idéer, nærhed og venskab blandt landene i EU, men også og først og
fremmest blandt dem, der ikke er en del af EU, som f.eks. Schweiz og andre lande.

Det er vores flerårige programmers store rigdom, at de via aktioner såsom "Aktive unge",
"Erasmus", "Erasmus Mundus", "Livslang læring", "Media", "Media Mundus" og mange andre
tillader, at der skabes forbindelser mellem landene i EU og tredjelande.
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Via disse programmer har vi nemlig bragt EU til live og givet mange borgere – hovedsageligt
unge – mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og lære andre at kende og blive kendte
selv. Vi har givet lærere og arbejdstagere generelt muligheden for at forbedre deres faglige
kvalifikationer, og vi har givet direktører, producenter og foreninger i forskellige lande
chancen for at udføre deres arbejde bedre.

Disse programmer er således vigtige, og vi var en lille smule foruroligede, da vi ikke så dem
i Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år. Derfor godkender vi i dag et vigtigt
skridt, der giver EU mulighed for at vokse, styrke statsborgerskabet på vores kontinent og
– da vi lidt tidligere talte om det europæiske kulturarvsmærke – er det et skridt, som bidrager
til at skabe vores europæiske identitet.

Joanna Senyszyn,    for S&D-Gruppen. – (PL) Hr. formand! På vegne af Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet tilslutter jeg mig ordførerens
udkast til betænkning om godkendelse af Det Schweiziske Forbunds deltagelse i "Aktive
unge"-programmet og i handlingsprogrammet for livslang læring. Aftalen er blevet godt
forhandlet, og den beskytter EU's interesser, og retsgrundlaget for europæiske programmer
på områder i forbindelse med uddannelse og ungdom åbner mulighed for schweizisk
deltagelse. De principper, der ligger til grund for denne deltagelse, er blevet detaljeret
beskrevet, hvilket sikrer, at programmerne gennemføres ordentligt og retfærdigt. Schweiz
er ivrig efter at samarbejde med EU inden for uddannelse og ungdom, så vores aftale er
selvindlysende.

Vi er meget glade for, at EU's uddannelsesprogrammer er så attraktive og effektive, at andre
lande tilslutter sig dem. Kommissionens seneste forskning viser, at programmet "Aktive
unge" forbedrer unges sproglige færdigheder og deres chancer på arbejdsmarkedet.
Mulighederne for voksenuddannelse udnyttes dog fortsat ikke fuldt ud, selv om der er et
enormt potentiale på dette område.

Hannu Takkula,    for ALDE-Gruppen. – (FI) Hr. formand! Indledningsvis vil jeg gerne takke
vores udvalgs fremragende formand, Doris Pack, som også har udarbejdet denne
betænkning. Jeg må sige, at dette forslag var i gode hænder hos Doris Pack. Som det vil
være kommissæren bekendt, har fru Pack stor faglig erfaring og ekspertise inden for netop
programmer for livslang læring og ungdom. Da forberedelserne vedrørende dette spørgsmål
gik i gang, var det en fornøjelse at se, hvor godt dette fungerede. Det er fremragende, at
unge i Schweiz også kan få del i de succeshistorier, vi har skabt i EU.

Det er helt rigtigt, at selv dem, der ser kritisk på EU, eller som endog er imod den, alligevel
er helt enige i, at EU rent faktisk har succeshistorier såsom programmerne vedrørende
livslang læring, ungdom og kultur. Dette er et af de bedste aspekter af EU, og et, som vi bør
gøre meget for at sikre forbliver synligt.

Det er på grund af EU og disse programmer, at vi har været i stand til at tilskynde unge
europæere til at følge uddannelsesvejen for at øge deres personlige kapital. Det har dog
også øget landenes kapital.

I denne forbindelse er det meget vigtigt, at Schweiz ikke på nogen måde udelukkes fra
denne samarbejdsordning, selv om det ikke er medlem af EU eller EØS. I stedet bør unge
i Schweiz gives mulighed for at deltage i de programmer, og udviklingen bør derfor foregå
på et gensidigt grundlag. Jeg mener, at det vil fremme merværdi i alle henseender.

Til slut vil jeg gerne takke ordføreren. Jeg håber, at dette program vil blive en succeshistorie
for Schweiz også, som det har været for os, borgerne i EU's medlemsstater.
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Marek Henryk Migalski,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand, fru kommissær! Denne
betænkning blev vedtaget enstemmigt i Kultur- og Uddannelsesudvalget, hvor alle erkendte,
at det var en god idé. Det er virkelig en god idé, som bør være helt ukontroversiel, da den
eksemplificerer de værdier, vi drøfter. Det kan meget vel være en af de betænkninger, som
plenarforsamlingen kan give sin enstemmige støtte, selv om Schweiz befinder sig i en unik
situation, som kommissæren sagde. Det er et meget interessant land, som er meget specielt
i politisk henseende, og som indgår i mange interessante samarbejdsformer med Europa,
mens det ikke er part i mange europæiske aftaler, og netop derfor er det værd at etablere
forbindelser med dette land via ukontroversielle og generelt accepterede programmer af
denne art.

Jaroslav Paška,    EFD-Gruppen. – (SK) Hr. formand! Selv om Schweiz endnu ikke har
besluttet at blive en medlemsstat i EU, har det længe udvist seriøs interesse for et bredt
samarbejde med EU på området uddannelse og erhvervsuddannelse for unge. Med
indførelsen af programmet "Aktive unge" og handlingsprogrammet for livslang læring i
2006, blev der indført et retsgrundlag for samarbejde mellem Schweiz og EU på dette
område.

Kommissionen har i overensstemmelse med Det Europæiske Råds henstilling efter
forhandlinger med de schweiziske modparter udarbejdet en aftale, der gør det muligt for
os at udvikle et effektivt samarbejde med vores schweiziske venner på området uddannelse
og erhvervsuddannelse af unge og inden for livslang læring. Aftalen er korrekt, afbalanceret
og giver udtryk for begge underskrivernes interesse i at udvide det gensidige samarbejde
og støtte udvekslingen af viden og ekspertise for at forbedre kvaliteten af
uddannelsesprocessen.

Efter min mening er denne aftale mellem EU og Schweiz derfor et skridt i den rigtige retning.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren,
fru Pack, og jeg er helt enig i hendes henstillinger om programmet "Aktive unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring og Schweiz' deltagelse i disse. Jeg vil gerne sige,
at Schweiz ikke blot er et smukt og ordentligt land. Det er af stor interesse for EU på grund
af dets direkte demokrati, forbundet af kantoner. På den anden side må EU også være af
interesse for Schweiz, for Schweiz er helt omgivet af EU-medlemsstater. Endelig vender
Schweiz sin opmærksomhed mod EU. Jeg mener, at det, når engang dette program er blevet
vedtaget, vil være muligt at gøre dette endnu bedre. Schweiz vil komme endnu tættere på
EU, og EU vil forstå Schweiz bedre, og som vores kollega, Doris Pack, nævnte, kan vi
forvente bedre resultater ved folkeafstemninger.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over tiltagene for at øge
Schweiz' samarbejde med EU inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.
Programmet "Aktive unge" er et meget vigtigt program for unge europæiske borgere. Det
er et program, der skal fremhæves mere, og dets mål skal realiseres, navnlig med hensyn
til Den Europæiske Volontørtjenestes aktiviteter under programmet "Aktive unge".

Da det næste år er det europæiske frivillighedsår, er det særlig vigtigt, at Den Europæiske
Volontørtjeneste – der støtter unges deltagelse i frivilligt arbejde og sigter mod at udvikle
solidaritet og fremme aktivt borgerskab blandt unge – styrkes.

I Irland tilbyder frivillige i sportsorganisationer på græsrodsniveau sports- og
ledermuligheder til tusindvis af unge. Disse organisationer tilskynder til aktivt borgerskab
blandt unge, samtidig med at sundhed, kondition og en aktiv livsstil fremmes. Programmet
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og dets frivillige foranstaltninger bør styrkes, og der bør smedes stærke forbindelser til
Schweiz i denne henseende.

Der er mange muligheder under programmet "Aktive unge", og eventuelle foranstaltninger
for at øge dets mål og fremme og støtte unge i EU bør opretholdes og fremmes kraftigt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for hendes
arbejde og sige, at jeg virkelig støtter henstillingen om, at Europa-Parlamentet skal godkende
Rådets afgørelse om Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring, fordi Kommissionens aftale med de schweiziske
myndigheder opfylder alle vilkår, regler og procedurer. Desuden vil det schweiziske
nationale kontor koordinere gennemførelsen af programmerne på nationalt plan og betale
et årligt bidrag til hvert program. Denne bilaterale aftale er meget vigtig både for Schweiz
selv og for EU, fordi unge fra Schweiz vil kunne drage fordel af forskellige muligheder i
programmet "Aktive unge" og omvendt. EU's unge borgere vil kunne deltage i alle projekter
sammen med schweiziske unge. Jeg glæder mig derfor over, at Schweiz, selv om det ikke
er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og ikke er en EU-medlemsstat,
alligevel samarbejder tæt med EU på områderne uddannelse, erhvervsuddannelse og
ungdomsanliggender.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Lige siden jeg blev medlem af Parlamentet, har
jeg spurgt mig selv, hvorfor Schweiz og Norge ikke har tilsluttet sig EU, og jeg tænker på,
om det er, fordi de vil have det bedste af begge verdener. Fordelene ved at være i EU uden
forpligtelserne. I dag tvivler jeg dog lidt. Kommissæren nævnte, at de skulle betale.
Naturligvis skal de betale, men normalt betaler ikke medlemmer mere en medlemmer af
klubber.

Jeg vil dog bøje mig for Doris Packs større visdom og erfaring, når hun siger, at dette kunne
være vejen frem. Det kan bidrage til at skabe større europæisk bevidsthed blandt borgerne
i Schweiz, og de vil måske en dag tilslutte sig EU. Hvis det sker, hvilket jeg håber, tror jeg,
at hele æren skal gå til kommissæren og Doris Pack for deres oplyste tilgang. I denne tid
med velvilje er jeg parat til at acceptere forslagene.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Hr. formand, fru kommissær! Den europæiske ungdom
er en generation, der har fået det privilegium at vokse op på et fredeligt kontinent næsten
fri for grænser, som er kendetegnet ved mobilitet og flersprogethed, og som også medfører
en lang række kulturelle og økonomiske muligheder. For at sikre, at flere og flere unge
engagerer sig i aktivt borgerskab, må vi indføre stabile støtteordninger på det
ungdomspolitiske område. Det er rigtigt, at Schweiz ikke er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, men det samarbejder med EU, og det gør det ikke blot
inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom. Siden 2008 har Schweiz deltaget
i og finansieret adskillige projekter, der sigter mod at nedbringe økonomiske og sociale
forskelle i et udvidet Europa. Schweiz har givet udtryk for solidaritet med og forpligtelse
til udvidelse af EU og sigter mod at etablere faste økonomiske og politiske forbindelser
med de nye medlemsstater. Jeg er enig i aftalens nøglepunkter om Schweiz' deltagelse i
programmet, som skulle gøre det til en ligestillet partner …

(Formanden afbrød taleren)

Silvia Costa (S&D). -    (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Hvis dette program
vedtages i dag, er det takket være fru Packs beslutsomhed og kommissær Vassilious vilje.
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Som italiensk-schweizisk statsborger er jeg glad for, at Schweiz er det første land uden for
EU, der deltager i EU-uddannelsesprogrammer for unge både inden for videregående
uddannelse og inden for livslang læring. Lad os huske på, at selv om Schweiz ikke er en
del af EU, har det ydet et stort bidrag til opbygning af de værdier og frihedsrettigheder, der
er det europæiske kontinents fælles arv.

Det er et tegn på den succes, som programmer som "Aktive unge" har haft, at Schweiz
anmoder om, at mobiliteten i de europæiske programmer udvides til at omfatte landets
unge, og det er derfor af stor betydning, at Schweiz ikke blot anmoder om et større
økonomisk område, men også om et større uddannelsesområde. Jeg mener, at det vil være
meget interessant for unge i EU og Schweiz at komme til at lære hinanden bedre, og jeg er
sikker på, at dette vil skabe et grundlag, som også vil påvirke EU's fremtid.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Forståeligt nok ønsker Schweiz, der yder en
del af den finansielle støtte til programmet "Aktive unge" og handlingsprogrammet for
livslang læring, nu at deltage i disse programmer. Men når det gælder læring, kunne det
også være dejligt, hvis EU ville lære af Schweiz i forbindelse med direkte demokrati. Når
den schweiziske befolkning beslutter, at der ikke skal rejses minareter, så accepteres denne
beslutning. Det samme gælder det nye initiativ om udvisning af udenlandske kriminelle.
De schweiziske myndigheder er klar over, at nå befolkningen siger "nej", så mener den
"nej", så de fortsætter ikke blot med at holde folkeafstemninger, indtil de får det resultat,
de ønsker, sådan som det er sket i EU med hensyn til f.eks. Irland.

Faktum er, at den oprindelige afvisning af forfatningstraktaten for Europa dengang kan
have gjort det lettere for nogle schweizere at stemme for Schengen- og Dublin-aftalerne.
De finder det måske lettere at indgå i en alliance med en løs føderation af stater end med
et centraliseret EU. Dette er noget, der ikke kan skjules af de stemmer, der i øjeblikket høres
i Schweiz, som opfordrer til medlemskab af EU. Ikke alt i EU-haven er rosenrødt.
Centralistiske tendenser er voksende, og udviklingen går ubønhørligt i retning af en
overførselsunion.

(Formanden afbrød taleren)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne rette en varm tak til fru Pack og
kommissæren for dette initiativ. Jeg mener, at Schweiz, der ligger som en enklave omgivet
til alle sider af EU-medlemsstater, rent faktisk er nødt til at være åben over for
programmerne. Jeg tror ikke, at de unge er klar over, at da de endnu ikke er en del af EU,
så kan de ikke drage fordel af dette overnationale europæiske program, der er en
fremragende måde at integrere unge på og udveksle bedste praksis, og som virkelig sikrer,
at samarbejde og livslang læring kan være egentlig europæisk.

Jeg vil også gerne og vigtigst af alt takke for den omstændighed, at vi i dag vil kunne overføre
en model for europæiske programmer til et land, der ikke er en EU-medlemsstat. I den
samme ånd af accept og invitation vil jeg også gerne opfordre fru Pack og måske
kommissæren til at udvide tilsvarende ordninger til at andre lande, der måtte ønske det.
Jeg tænker her hovedsageligt på Østpartnerskabet og også på Balkanlandene eller med
andre ord de lande, der endnu ikke formelt er EU-medlemsstater.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Hr. formand! Som alle andre her har jeg den fornemmelse,
at Schweiz kan komme stadig tættere på Europa på denne måde og i sidste ende og
forhåbentlig snart blive fuldgyldigt medlem af EU, noget der helt sikkert bør hilses yderst
velkomment. Vi bør opmuntres af denne lille hvide plet midt på Europakortet.
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Ifølge vores skøn vil programmet "Aktive unge" nå ud til omkring en million mennesker.
Det vigtigste mål er, at ungdomsorganisationerne skal tage del. Dette er et signal til den
kommende generation om, at den aktive deltagelse er meget velkommen. Jeg vil også gerne
give udtryk for, hvor meget jeg sætter pris på fru Packs arbejde.

Vi skal nå ud fra EU til andre lande, i dette tilfælde Schweiz, og dette er den eneste måde,
hvorpå vi kan opnå succes. Det vil sandsynligvis ikke være nok i en tid som denne blot at
vente på, at Schweiz skal bede om at blive medlem af EU. Derudover må vi ikke glemme,
at finansiel støtte til navnlig Kultur- og Uddannelsesudvalget giver os grund til at håbe, at
Schweiz også inden længe vil deltage i andre programmer.

Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke
alle for at have budt dette initiativ varmt velkomment. Jeg var glad for at kunne underskrive
denne aftale mellem EU og Det Schweiziske Forbund som min første handling som
kommissær for uddannelse, kultur og ungdom. Jeg glæder mig over denne udvikling, og
jeg ville ønske, at Schweiz også kunne tilslutte sig kulturprogrammet, hvilket det ikke kan
af interne forfatningsmæssige årsager.

Som mange talere har understreget, hilser vi etableringen af tættere forbindelser mellem
unge i Schweiz og unge i EU's medlemsstater velkommen. Vi ser det som en måde til at
bane vejen for større støtte til det europæiske projekt i Schweiz, som vi håber, vil ændre
mening i fremtiden og beslutte at tilslutte sig os i EU.

Jeg har også noteret mig, at nogle medlemmer har opfordret til, at andre ikke medlemmer
af EU kan tilslutte sig dette program, noget vi naturligvis vil slå til lyd for. Mange tak for
Deres støtte.

Doris Pack,    ordfører. – (DE) Hr. formand! Jeg er meget glad for at se, at nogle af mine
kolleger fra euroskeptikernes side har stemt for dette forslag og er enige i, at det er dejligt,
at Schweiz vil tilslutte sig dette program, og at der vil være større europæisk samarbejde
om uddannelse. Dette vil åbne horisonter, måske også for medlemsstaterne selv, men helt
sikker for den yngre generation i Schweiz. Vi glæder os over dette.

Hr. Mölzer er her ikke længere, men jeg bemærkede, at han ikke nævnte, at Schweiz ikke
holdt en folkeafstemning om dette samarbejde. Det er bemærkelsesværdigt, at Schweiz
besluttede ikke at tage et sådant skridt på især dette område. Under alle omstændigheder
kan man være sikre på, at den yngre generation har ventet længe på en mulighed for sådan
et samarbejde. Hr. Mölzer bemærkede tydeligvis ikke, at der ikke blev afholdt en
folkeafstemning på dette område. Befolkningen behøver ikke at blive hørt om hvert eneste
spørgsmål. Gode ting, såsom tiltrædelse af EU, vil være selvindlysende. Jeg håber, at den
yngre generation vil drage fordel af det frugtbare samarbejde i disse uddannelses- og
ungdomsprogrammer, og at de vil blive egentlige europæere, som på et tidspunkt vil sige
"nu er tiden inde til, at vi skal tiltræde EU og sammen med resten af Europa tage del i alle
andre politiske områder. Vi er et enkelt kontinent, og vi bør også være enige i disse
spørgsmål". Jeg er sikker på, at disse uddannelsesprogrammer vil spille en vigtig rolle i at
øge den europæiske bevidsthed blandt befolkningen i Schweiz.

Formanden.   – Tak fru Pack, jeg vil gerne takke Dem ikke blot for denne betænkning,
men også for Deres hårde arbejde og Deres entusiasme og også for, at De var i Madrid her
i weekenden for at slå til lyd for LUX-prisen. Jeg vil ikke kunne være til stede den 17., selv
om jeg rigtig gerne ville have været der. Den 18. og den 19. vil jeg kunne deltage i møderne.
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Tak. Sandheden er, at Parlamentet har brug for mennesker som fru Pack for at nå den
effektivitet, vi alle har brug for.

(Bifald)

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg finder det opmuntrende, at Schweiz ønsker at
deltage i EU's uddannelses- og ungdomsprogrammer, navnlig da dette land endnu ikke er
medlem af EU eller af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Deltagelsen i
EU-programmer er også vigtig ud fra det perspektiv, at vi indtil nu ikke har haft en direkte
kulturel og uddannelsesmæssig aftale. Schweiz' deltagelse i Bolognaprocessen og oprettelsen
af det europæiske område for videregående uddannelse sikrer dog, at vi sammen kan skabe
betingelserne for at nå målene i 2020-strategien, idet der i løbet af processen etableres en
stærk forbindelse mellem medlemsstaterne og tredjelande. Møder mellem unge, udvekslinger
af erfaringer mellem lærere og forskere og øgede muligheder for livslang læring vil hjælpe
os til at skabe en fælles europæisk identitet. Jeg vil dog gerne understrege, at vi også må
overveje at inddrage andre lande, der grænser op til EU, i vores programmer, fordi
uddannelse og kultur ikke bør stoppe ved vores grænser. Dette vil gøre det muligt for os
at genopbygge det europæiske kontinent og tilskynde unge til at deltage aktivt i
udformningen af vores fælles fremtid.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Som et land, der har valgt ikke at være en del af EU,
kan dets deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang
læring ikke udelukkes på forhånd, men bør evalueres nøje. Jeg støtter derfor den aftale,
der er indgået mellem Kommissionen og den schweiziske regering, så jeg stemmer for fru
Packs betænkning. Det er rigtigt at udstrække programmernes fordele til at omfatte Schweiz,
men det er også rigtigt at beskytte alle EU's finansielle og øvrige interesser.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Formålet med
handlingsprogrammet for livslang læring, der indgår i syvende rammeprogram, er at udvikle
forskellige former for læring i løbet af hele en persons arbejdsliv ved at støtte samarbejde
mellem uddannelsessystemer i de lande, der deltager i programmet. Programmets målgruppe
er ikke blot studerende eller elever på sekundærtrinnet, men også voksne takket være
Grundtvig-programmet og undervisningspersonale, som får mulighed for at deltage i
studieophold. Den årlige stigning i budgettet, der er øremærket til dette program, som
beløber sig til næsten 2,028 mia. EUR i 2011, er et tegn på det berettigede behov for
udvikling og samarbejde på dette område.

I en tid med en så høj arbejdsløshed som følge af, at uddannelserne ikke er tilpasset
arbejdsmarkedets behov, og at den faglige uddannelse for kandidater er utilstrækkelig, må
vi koncentrere os om at udnytte mulighederne i programmet for livslang læring bedst
muligt og finde en løsning på denne vanskelige situation. Jeg glæder mig over initiativet,
der går ud på at inddrage Schweiz i samarbejdet på dette område. Jeg håber, at den fælles
udveksling af erfaringer vil hjælpe til at øge beskæftigelsesniveauerne og fremme mobiliteten
på arbejdsmarkedet.
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4. Velfærd for æglæggende høner (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel til Kommissionen
af Paolo De Castro for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om velfærd
for æglæggende høner (O-0178/2010 - B7-0657/2010).

Paolo De Castro,    spørger. – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! I
dag er der lejlighed til at drøfte det strategiske spørgsmål om beskyttelse af dyrevelfærden
inden for landbruget. Den 1. januar 2012 vil bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/74/EF
træde i kraft og dermed fastsætte minimumsstandarder for beskyttelse af høns, hvilket på
det nærmeste svarer til, at opdræt af æglæggende høner i konventionelle bure forbydes
som ægproduktionsmetode. Denne metode til hold af dyr vil blive forbudt til fordel for
systemer, der sikrer dyrevelfærden bedre.

Rådets (landbrugsministrene) møde afholdt den 19. juli 1999 står frisk i min erindring.
Det var en vigtig dag, hvor jeg som repræsentant for mit land (dengang var jeg italiensk
landbrugsminister) bidrog til godkendelsen af dette vigtige direktiv ved at stemme for det.

Nu et år inden den uigenkaldelige ikrafttræden af den nye lovgivning viser data, at de
europæiske producenter tilpasser deres produktionssystemer, men ikke uden at støde på
problemer. Vi har brug for en konkret forpligtelse fra Kommissionens side til at beskytte
dyrevelfærden, til at beskytte producenter, der har tilpasset deres produktionssystem til
Rådets direktiv 1999/74/EF, og samtidig til effektivt at garantere vedtagelse af ny lovgivning,
så konkurrenceforvridning på markedet undgås.

Derfor har mine kolleger og jeg ment, at det var relevant at sætte dette vigtige emne på
dagsordenen i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som jeg har den ære
at være formand for. Hårdt arbejde i løbet af de seneste måneder, der har omfattet alle
grupper i Parlamentet, resulterede i den mundtlige forespørgsel af 28. oktober 2010, hvori
der rejses tre vigtige spørgsmål over for Kommissionen.

For det første blev den bedt om at redegøre for gennemførelsen af den nye lovgivning i
medlemsstaterne.

For det andet blev den bedt om at oplyse, hvilke foranstaltninger, der vil blive truffet i
medlemsstaterne for at sikre overholdelse af direktivets bestemmelser og indgåelse af
kompromiser, hvor det er nødvendigt, med de virksomheder, der viser et reelt ønske om
at tilpasse sig.

Endelig blev den bedt om at redegøre for de foranstaltninger og garantier, der skal vedtages
for at undgå kriser på ægmarkedet i de kommende år, og for at forhindre ublu konkurrence
fra tredjelande, der ikke er tvunget til at overholde EU-direktivet, på EU's indre marked.

Det er spørgsmål, som vi afventer konkrete og endelige svar på fra Kommissionen. Endelig
beder vi Kommissionen sikre et mere gennemsigtigt marked i stil med de såkaldte
gensidighedsregler for at lette udsigterne til større international konvergens om de
dyrevelfærdsstandarder, der anvendes i EU.

En løsning af dette spørgsmål, som vi har drøftet talrige gange i udvalget siden starten af
denne valgperiode, er vigtig for at forhindre, at Europas indsats på dyrevelfærdsområdet
– vores indsats, fru kommissær – gøres nyttesløs af et marked, der er ude af stand til at
anerkende de sociale værdier, der er forbundet med fødevarer. Vi må nedbringe de
konkurrenceforvridende virkninger af muligheden for, at producenter, der ikke er omfattet
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af de europæiske regler, kan omsætte de færre begrænsninger, de er underlagt, til større
konkurrencemæssige fordele.

En vedtagelse af beslutningsforslaget om velfærd for æglæggende høner, som vi skal stemme
om her til formiddag, kan være et første og vigtigt skridt i denne retning.

Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Allerførst har
kommissær Dalli bedt mig overbringe hans undskyldning for, at han ikke har kunnet være
til stede personligt, men jeg er glad for at besvare dette spørgsmål i min egenskab af tidligere
kommissær med ansvar for dyrevelfærd og -sundhed.

På Kommissionen vegne vil jeg gerne understrege, at forbuddet mod konventionelle bure,
der blev vedtaget i 1999, er en vigtig forbedring af dyrevelfærden i EU. Desuden har det
givet anledning til en intens debat verden over. Jeg vil også gerne understrege, at
medlemsstaterne primært har ansvaret for gennemførelsen af EU-lovgivningen om
beskyttelse af æglæggende høner.

Kommissionen gør alt, hvad den kan for at overvåge medlemsstaternes håndhævelse,
herunder via inspektioner foretaget af Kommissionens eksperter og via de data, der årligt
fremsendes af medlemsstaterne på grundlag af en specifik afgørelse fra Kommissionens
side om dyrevelfærdstilsyn på gårde.

I sidste måned, i november 2010, fremsendte 24 medlemsstater de officielle data for 2009
om produktionssteder for æglæggende høner. Til dato har kun 18 medlemsstater fremsendt
fuldstændige data. Det fremgår af disse data, at 66 % af produktionsstederne i disse 18
medlemsstater holdt fritgående høner, 29 % holdt høner i lader, 3,5 % brugte konventionelle
bursystemer, og 1 % brugte berigede bure.

Kommissionen er dog opmærksom på, at der stadig findes store huller i dataene, og at tre
medlemsstater ikke svarede overhovedet, mens seks medlemsstater kun har fremsendt
ufuldstændige data. Derfor er ovenstående billede langt fra fuldstændigt. Kommissionen
anmoder løbende medlemsstaterne om at fremsende de manglende data ved enhver given
lejlighed, herunder i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed og på
møderne mellem de øverste veterinære myndigheder.

Desuden har Kommissionen i en formel skrivelse bedt medlemsstaterne om at fremsende
deres nationale handlingsplaner for gennemførelse af forbuddet, så den bedre kan analysere
situationen i hele EU.

På nuværende tidspunkt koncentrerer Kommissionen sig om at sikre, at medlemsstaterne
træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af forbuddet mod traditionelle
bure inden den fastsatte frist. Medlemsstaterne har ansvaret for at sikre, at æg, der ikke er
produceret i overensstemmelse med direktivet om beskyttelse af æglæggende høner, ikke
lovligt kan markedsføres i henhold til EU-lovgivningen.

Vi vil have et bedre billede af situationen næste år efter mødet mellem de interesserede
parter. Mødet mellem de interesserede parter vil finde sted i januar 2011.

I dag er importen af æg med skal meget begrænset på grund af produktets korte holdbarhed
og EU's fødevaresikkerhedskrav. Ifølge EU-lovgivningen skal pakker indeholdende æg
importeret fra tredjelande, hvor der ikke er tilstrækkelige garantier for, at
produktionsstandarderne lever op til kravene, være forsynet med en angivelse om, at
produktionsmetoden ikke lever op til EU-standarden. Dette mærke gør det muligt klart at
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identificere importerede æg, der ikke er produceret i overensstemmelse med EU's
velfærdskrav.

Kommissionen vil som sagt desuden undersøge situationen sammen med de berørte parter
på et møde, der vil blive afholdt i Bruxelles, den 19. januar 2011, hvor mulighederne for
at sikre en gnidningsfri håndhævelse af direktivet vil blive drøftet.

Esther de Lange,    for PPE-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Vi drøner med halsbrækkende
fart mod en situation, hvor millioner af æg ikke vil leve op til EU-reglerne. Som det er blevet
sagt tidligere, forventes det, at 30 % af alle de æg, der produceres i 2012, vil bryde forbuddet
mod batteribure, som blev vedtaget i 1999.

Dette er et spørgsmål om ren aritmetik. Det koster landmanden 8-13 % mere at producere
denne form for dyrevenlige æg fra høner, der ikke er spærret inde i bure. På den anden side
vil gennemsnitsforbrugeren, om vi kan lide det eller ej, stadig vælge de billige æg og er ikke
parat til at betale blot 3-4 % mere for denne form for dyrevenlige æg. Den
konkurrencemæssige ulempe, denne situation medfører, ser derfor ud til at være meget
klar.

Så spørgsmålet er, hvad Kommissionen vil gøre for at sikre, at de landmænd, der lever op
til reglerne, og som har investeret i alternativer, ikke straffes i forhold til de af deres kolleger,
der halter bagefter. Jeg vil gerne bede kommissæren om ikke at spise os af med den samme
gamle sætning om, at medlemsstaterne har ansvaret for gennemførelse og kontrol.
Kommissionen er traktaternes vogter, og derfor er alles øjne rettet mod den. Jeg finder det
også meget uheldigt, at vi stadig drøfter data og venter på at få et bedre billede næste år,
for så vil det være for sent.

Hvad skal vi gøre? Presset må øges! I vores betænkning kræver vi naturligvis, bl.a. at
forbuddet mod batteribure opretholdes, at der gennemføres flere tilsyn, at der i sidste ende
skal udarbejdes nationale handlingsplaner, og at der skal indføres et forbud mod eksport
af alle æg, som ikke er produceret i overensstemmelse med reglerne.

Det er op til Kommissionen! Hvis den ikke gør noget, vil ikke blot velvillige hønsefarmere
lide, det samme vil Kommissionens og alle europæiske dyrevelfærdsordningers
troværdighed, er jeg bange for. Det er en situation, som jeg tror, vi alle ønsker at undgå.

Luis Manuel Capoulas Santos,    for S&D-Gruppen. – (PT) Hr. formand! Ligesom formanden
for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, hr. De Castro, havde også jeg
for 12 år siden muligheden for som landbrugsminister at deltage i beslutningen om at
vedtage den lovgivning, som vi drøfter her i dag. Det var en meget langvarig og vanskelig
forhandling, fordi vi stod over for to modstridende værdier: Fastsættelse af krav til
dyrevelfærd og sikring af sektorens konkurrenceevne. Den løsning, vi nåede frem til, var
at favorisere dyrevelfærd og fastsætte en tilstrækkelig lang frist for sektoren til at tilpasse
sig.

Selv om der stadig er et år, før de nye forordninger træder i kraft, er vi bekymrede over de
tilgængelige data om landbrug, der endnu ikke har tilpasset sig, som Kommissionen også
har bekræftet. Vi kan ikke tillade, at virksomheder, der har investeret og gjort en stor indsats
for at kunne overholde lovgivningen, bliver straffet eller udsat for unfair konkurrence.

Jeg er kommissæren taknemmelig for de oplysninger, hun er fremkommet med, men vi
kunne godt tænke os mere detaljerede oplysninger om, hvor langt de enkelte medlemsstater
rent faktisk er kommet. Vi vil også gerne vide, hvilke specifikke procedurer Kommissionen
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agter at følge for at sikre, at virksomhederne generelt kan leve op til lovgivningen den 1.
januar 2012, ud over dem kommissæren har nævnt, og om der rent faktisk findes sanktioner
med et minimum af ensartethed mellem de forskellige medlemsstater. Dette er hensigten
med den betænkning, vi drøfter her i dag, og som jeg er sikker på vil få bred støtte i
Parlamentet. Min gruppe vil imidlertid stemme imod en hel eller delvis fjernelse af punkt
F, 8, 9 og 14, der indeholder formuleringer og målsætninger, som vi tvivler på er forenelige
med EU-lovgivningen, og som vil mindske betænkningens troværdighed, hvis de
opretholdes.

George Lyon,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren
for de oplysninger, hun fremkom med ved forhandlingens start.

Uanset om vi har et fuldstændigt billede eller ej, er det hårde og kontante faktum, at
80 mio. æg fra 1. januar næste år sandsynligvis vil blive produceret i ulovlige bursystemer.
Det vil være et faktum. Vi har en 12-måneders æglægningscyklus. Det er ikke muligt, at
dette tal vil ændre sig drastisk inden den tid.

Jeg vil gerne vide, hvad jeg skal sige til personer som John Campbell på Glenrath Farms og
alle producenterne i Det Forenede Kongerige, som i gennemsnit har brugt 2 mio. GBP på
at leve op til lovgivningen, og nu har en ekstra omkostning, der er 8-10 % højere end under
det konventionelle bursystem? Hvad skal jeg fortælle forbrugerne derhjemme, som vi
lovede, at der fra 1. januar 2012 ikke ville være flere æg på markedet, der var produceret i
de konventionelle bursystemer?

Jeg ved, hvad jeg ønsker, at Parlamentet og Kommissionen skal sige. Jeg vil gerne kunne
vende tilbage til dem og fortælle dem, at vi vil gribe hårdt ind for at sikre, at lovgivningen
overholdes. Ingen dispensationer og ingen forlængelser. Når alt kommer til alt, har
producenterne haft 10 år til at leve op til lovgivningen. Jeg ønsker, at medlemsstater, der
lever op til kravene, skal kunne beskytte deres forbrugere og deres producenter ved at
kunne forbyde import af ulovligt producerede æg fra de producenter og lande, der ikke
lever op til kravene. Jeg mener også, at Kommissionen bør udarbejde en liste, når den får
oplysningerne, og sætte navn på og hænge dem ud, der ikke lever op til kravene. Det er
ikke nogen undskyldning at sige, at vi ikke var klar over, at det var på vej. 10 år er lang tid
i enhver forretningscyklus til at kunne forberede sig og investere.

Når kommissæren afrunder denne forhandling, håber jeg, at hun vil komme med en stærk
erklæring om, at hun forstår producenternes og forbrugernes bekymring, og med et løfte
om en kraftig indsats, der beskytter dem begge.

Martin Häusling,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Kommissærens svar har
ikke overbevist mig. Også de oplysninger, som Kommissionen er fremkommet med i
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, var langt fra overbevisende. Som
hr. Lyon allerede har sagt, er det et problem, vi vil komme til at stå med. Fra 2012 vil 30 %
af æggene på markedet være ulovlige. Men vi har ingen idé om, hvordan vi skal løse dette
problem. Vi skal tilsyneladende stole på, at medlemsstaterne lever op til deres
indberetningspligt – lad mig spørge, hvorfor vi ikke indleder overtrædelsesprocedurer eller
i det mindste truer med det for at gøre det helt klart, at EU-lovgivningen i sidste ende skal
gælde i alle medlemsstater og for alle landmænd? Vi har opbygget en meget høj grad af
troværdighed med hensyn til dyrevelfærd, og det er også noget, vi må forsvare. Borgerne
forventer med rette, at der leves op til disse standarder. Offentligheden er meget følsom
over for dyrevelfærdsspørgsmål. Når alt kommer til alt yder vi finansiel støtte og offentlig
støtte til landbrugssamfundet, fordi vi har strengere krav med hensyn til miljøbeskyttelse
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og dyrevelfærd. Det er ikke urimeligt at forvente noget til gengæld fra alle medlemsstater.
Derfor vil jeg gerne spørge om følgende. Hvad vil Kommissionen nu gøre? Vi har allerede
fremsat krav på udvalgsplan. Det er nødvendigt, at vi straks fremlægger et katalog over
foranstaltninger. Vi kan ikke acceptere muligheden for yderligere drøftelser med henblik
på en forlængelse af fristerne. Det kan ikke passe, at vi nu straffer dem, der har gennemført
politikken, ved at tillade andre at arbejde med overgangsfrister i endnu længere tid. Det vil
bevirke, at landmændene mister tiltroen til EU's institutioner.

Der blev rejst et spørgsmål om mærkning. Hvad vil der f.eks. ske med produkter, der
indeholder flydende æg i stedet for friske æg? Hvordan kan vi mærke sådanne produkter?
Dette punkt skal i det mindste reguleres straks.

Det er allerede blevet sagt flere gange, at 10 år er lang tid. Alle i EU må have vidst, at disse
frister skulle overholdes. Der er ingen undskyldninger for medlemsstaterne, herunder de
nye medlemsstater, om at "vi desværre løb tør for tid. 10 år var virkelig ikke nok".

EU indtager en fremtrædende stilling, når det gælder dyrevelfærd. Vi kan bruge den til at
bakke vores argumenter op verden over. Vi kan bruge den i argumentationen over for
forbrugere, derfor må vi gennemføre den konsekvent, hvis Parlamentet og Kommissionen
ikke skal miste troværdighed med hensyn til gennemførelsen af EU-standarder. Derfor
opfordrer vi på det kraftigste Kommissionen til hurtigt at træffe foranstaltninger frem for
blot at vente endnu længere og risikere, at vi kommer i en situation, der ikke er
tilfredsstillende for nogen fra 1. januar 2012.

James Nicholson,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! For det første kan også jeg sige,
at jeg heller ikke er overbevist af det, kommissæren fortalte os her i dag. Der har været to
lejligheder, hvor tjenestemænd fra Kommissionen mødte op i Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter, og det, de fortalte os, var ikke blot uacceptabelt, det var
miserabelt, og det var en skændsel.

Jeg har nu lyttet til det, kommissæren har sagt, og jeg har lyttet med stor interesse til nogle
af de ting, hun sagde, men hun har ikke givet os noget ud over det faktum, at man vil mødes
med de interesserede parter i januar.

Så hvad vil kommissæren sige til de interesserede parter i januar? Hvad vil der komme ud
af mødet? Vi vil gerne vide det, for kommissæren skal vide, at de sidste høner allerede
befinder sig i konventionelle bure, som skal overholde denne frist. De er der allerede. Der
er normalt en 13-14-måneders læggecyklus for høner i konventionelle bure.

Kommissæren fremsatte en bemærkning i sin indledning, og hun vil måske svare eller
uddybe den. De sagde, at æg fra tredjelande, der ikke lever op til ækvivalensstandarderne,
ville blive forsynet med et andet mærke. Hvad mener De med det? Vil De acceptere, at æg
i EU, der produceres ulovligt efter 1. januar 2012, enten vil blive forsynet med det samme
stempel, ikke må eksporteres uden for det land, hvor de er produceret, eller ikke vil kunne
markedsføres?

Vi har et frygteligt problem her, for som George Lyon sagde, er der 83 mio. æg – vi ved det
rent faktisk – som den 1. januar 2012 vil være ulovlige. Det er også en frygtelig forpligtelse
for os i Europa, hvor folk kræver, at der er æg at spise. Så hvad skal vi gøre her?

Jeg mener virkelig, at vi har brug for at vide, hvor vi bevæger os hen. Vil De give os en
garanti for, at De vil komme tilbage til Parlamentet i marts med et ordentligt forslag til,
hvad De agter at gøre – hvilke foranstaltninger De agter at gennemføre – for rent faktisk
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at kontrollere denne situation? Som beskrevet af andre har mange producenter allerede
brugt millioner af pund på at kunne leve op til standarderne. Vi kan ikke nu kræve, at de
skal betale mere, fordi andre ikke er parat til at gøre det samme.

John Stuart Agnew,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Kommissionen har skabt en
enorm krise inden for ægindustrien. Uanset om vi kan lide det eller ej, vil 100 mio. fugle
fortsat være i bure på D-dagen – eller skulle jeg sige E-dagen? Der er hverken penge eller
logistik til at forhindre dette.

Når en taler her fra lænestolen insisterer på en skånselsløs håndhævelse af reglerne om et
års tid, giver det måske vedkommende en følelse af tilfredshed, men det vil kunne bringe
den britiske ægsektors sundhed i fare på lang sigt.

Lad os se på de praktiske problemer. Hvordan fjerner og bortskaffer man 100 mio. høner
på 24 timer? Eller hvordan smadrer og bortskaffer man sikkert 83 mio. æg hver dag? Hvis
det antages, at en af disse ting lykkes, hvor vil forbrugerne så få deres 83 mio. daglige æg
fra? Fra Ukraine, fra Indien, fra Argentina, fra Brasilien, hvor alle æggene vil være lagt af
høner i æglægningsbure. Har nogen af disse lande ry for høje velfærdsstandarder?

Når denne handel begynder, vil den meget hurtigt vokse på grund af dens konkurrencefordel.
Det vil være meget vanskeligt at stoppe den. Det vil fuldstændigt underminere producenter
af æg fra fritgående høner i Det Forenede Kongerige. Vi vil rent faktisk eksportere en stor
del af vores industri, der lige har foretaget massive investeringer for at leve op til EU-reglerne.

Jeg mener, at et handelsforbud inden for EU er dømt til at mislykkes helt. Det vil ikke blot
være umuligt at håndhæve over åbne grænser, WTO kan også sætte spørgsmålstegn ved
det. Så den mindst dårlige løsning – og jeg sagde "mindst dårlige" – er at tillade midlertidige
dispensationer for producenter, der ikke lever op til kravene.

Der er nogle nøgenbilleder, som jeg godt kan lide at se på, men jeg kan ikke lide det visuelle
billede af lastbiler fyldt med nøgne, ustemplede æg, der forlader udenlandske batteribure
på vej mod Det Forenede Kongerige i 2012. Ustemplede æg er en gave for en svindler. Vi
har lært dette på den hårde måde i Det Forenede Kongerige.

Vores løsning i Det Forenede Kongerige er mekanisk at stemple æg med kodenumre, som
angiver produktionsmetoden på selve æglægningsbedriften. Dette foregår på min egen
bedrift netop i dette øjeblik, og maskineriet er pålideligt. Kommissionen siger, at det er alt
for vanskeligt for den at indføre stempling med en særlig kode på æg, der ikke lever op til
kravene, til trods for at der helt klart er et behov herfor. Ja, det er naturligvis den samme
Kommission, som tvinger britiske fåreavlere til unødvendigt at identificere får individuelt
med upålideligt elektronisk udstyr. Hvilken iøjnefaldende inkonsekvens.

Den "mindst dårlige" løsning – og jeg bruger det udtryk igen – er, at EU insisterer på, at
medlemsstater, der ikke lever op til kravene, bruger deres regionale midler til
stemplemaskiner og også betaler for et tilsyn, hvis personale består af statsborgere fra
medlemsstater, der lever op til kravene. Dette tilsyn skal også besøge pakkestationer og
opbygge en database over de forarbejdningsvirksomheder, der bruger burhønseæg i deres
produkter.

De fleste detailhandlende i Det Forenede Kongerige vil meget gerne undgå at forhandle
burhønseæg efter fristen, men det kan de kun, hvis disse æg identificeres ordentligt.

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Hr. formand! Dette er ikke blot et spørgsmål om høner i
upassende bure, det handler også om EU's evne til at overvåge det indre marked.
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Landene fik 10 år til at leve op til kravene pr. 1. januar 2012, ellers ville produktet være
ulovligt. Tyskland, de skandinaviske lande, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og
andre har levet op til reglerne, men nogle store producenter har simpelthen nægtet det.
Dette indebærer store kapitalomkostninger, og skal man leve op til kravene, betyder det,
at man skal låne penge. Kravene betyder en meromkostning på omkring 15 pence for 12
æg. De banditter, der ikke lever op til reglerne, kan indrømmes mere tid og vil helt klart
blive belønnet, fordi de får en prisfordel.

Æg fra ulovlige bure vil underminere dem, der adlød EU. En producent lånte 10 mio. GBP
for at leve op til dette direktiv. Han gjorde det rigtige.

Vil Kommissionen løbe fra aftalen og gøre hans æg ukonkurrencedygtige? Hvis der
indrømmes en udsættelse, så vil moralen være, at det betaler sig at ignorere et EU-direktiv.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Hr. formand! 400 spanske ægproducenter vil kunne
forsvinde i januar 2012, hvilket er omkring 30 % af det samlede antal i mit land, og
produktionen af 300 000 tons æg vil forsvinde.

EU vil kunne stoppe produktionen af de 80 mio. æg, der svarer til 2 mio. tons, og hvis vi
ikke handler meget klogt, er det eneste, vi vil opnå, at de vil blive erstattet af import fra
tredjelande, hvis dyrevelfærdsstandarder er meget lavere end dem, der er gældende i EU.

Dette direktiv fra 1999, der kræver, at pladsen i burene til æglæggende høner øges, kræver,
at vi handler klogt og positivt, fordi vi ellers blot vil svække den europæiske produktion
og åbne nye handelsmuligheder for tredjelande, hvor pladsen pr. fugl er langt mindre end
det, der i øjeblikket gælder i EU.

Direktivet kræver en stor indsats fra de europæiske producenters side, da det alene i Spanien
vil koste omkring 600 mio. EUR. Vi må heller ikke glemme, at det har en økonomisk
konsekvens for ægproduktindustrien og fødevareindustrien som helhed.

Jeg beder derfor om støtte til det ændringsforslag, som Gruppen for Det Europæiske
Folkeparti (Kristelige Demokrater) har fremsat til punkt 2, hvori det kræves, at der findes
en løsning i det mindste for ansvarlige bedrifter og ansvarlige virksomheder, som er ved
at omstille deres bedrifter og vil have fuldført denne omstilling inden januar 2012. Vi er
nødt til at støtte dem i omstillingen af deres faciliteter og give dem tid til at fuldføre
processen, for at forhindre, at bedrifter lider uoprettelig skade, og for at forhindre en
pludselig mangel på EU-markedet, der vil medføre prisstigninger for forbrugerne.

Vi skal overholde direktivet, give æg- og ægproduktindustrierne en chance og også
respektere retten til dyrevelfærd og forbrugernes ret til rimelige priser.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Hr. formand, fru kommissær! På nuværende tidspunkt vil
jeg gerne endnu en gang påpege, at der allerede er truffet en beslutning om at forbyde
burhønseopdræt. Medlemsstaterne og ægproducenterne har haft masser af tid til at
gennemføre direktivet om forbud mod konventionelle batteribure. Tiden er endnu ikke
helt løbet ud – der er stadig 12 måneder tilbage, før denne praksis vil blive helt forbudt.
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Jeg mener, at vi må sikre, at burhønseopdræt forbydes helt fra 1. januar 2012. Det må være
muligt at true de medlemsstater, der ikke har gennemført direktivet til den tid, med retlige
skridt såsom finansielle sanktioner.

Vi må også sikre, at æg fra bedrifter, der ikke lever op til EU-lovgivningen, ikke sælges på
EU's indre marked.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Vi
har i 12 år vidst, at burhønseopdræt ville blive forbudt i EU pr. 1. januar 2012. Hvordan
kan det være, at 12 år ikke har været nok for nogen medlemsstater til at gennemføre dette
forbud i god tid og forberede deres fjerkræindustri herpå? Dette er blot et af mange
eksempler på, hvordan dårlig gennemførelse fører til frustration. Ægproducenter i
medlemsstaterne, der har gennemført ændringerne i god tid, oplever allerede
konkurrencemæssige uregelmæssigheder, der går imod EU's principper.

Jeg opfordrer Kommissionen til at kræve, at den relevante lovgivning overholdes i alle
medlemsstater, og til at gøre alt for at sikre, at den gennemføres. Æg bør ikke længere
produceres i bure efter januar 2012, og de æg, der derefter er ulovlige, bør ikke længere
kunne nå ud i forretningerne, hvorved der sættes en stopper for deres negative virkning
på konkurrencen. De landmænd, der har ændret deres bedrifter for at leve op til EU-kravene,
bør ikke opleve finansielle ulemper, mens dem, der ser stort på ændringen, høster de
økonomiske fordele.

Det er umuligt at forklare over for folk i Europa, hvorfor EU-lovgivningen ikke gælder ens
i alle medlemsstater, og hvorfor nogle medlemsstater altid halter bagefter. De seneste kriser
har vist, hvor det kan føre os hen. Vi har behov for et Europa, der handler på en samordnet
måde, frem for et Europa, hvor hvert enkelt medlem kan gøre, som der passer det, uden
hensyntagen til resten.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Hr. formand! Som mange mødre ønsker jeg anstændige
dyrevelfærdsstandarder, men jeg ønsker også æg, jeg har råd til. Jeg er ikke fjerkræekspert,
og min datters fire forsøg på at holde høns, er alle blevet bytte for den lokale ræv.

Jeg vil derfor lytte til eksperterne – som den landmand, der har 30 000 glade høner, som
lever op til EU-kravene, og som jeg besøgte i min valgkreds i sidste måned. I Det Forenede
Kongerige har svineindustrien – med store omkostninger til følge – lært af den fejltagelse
at indføre højere dyrevelfærdsstandarder ensidigt. Det Forenede Kongeriges ægproducenter
sætter deres lid til Kommissionen og har investeret hundreder af millioner pund i at blive
parate til denne lovgivning.

Den offentlige tillid til EU ligger på det laveste niveau nogensinde. De må beskytte dem,
der har opfyldt kravene i denne lovgivning i god tro. Tiden er ikke inde til at lege med
ægproducenterne.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Kommissionen for
svaret, så ufuldstændigt det end er. Formanden for Udvalget om Landbrug og Udvikling
af Landdistrikter rejste nogle meget specifikke spørgsmål, og de er ikke blevet besvaret
fuldt ud.

Jeg vil navnlig gerne sætte spørgsmålstegn ved tallene, og kommissæren kan måske
tydeliggøre dem? Sagde De, at 66 % af produktionen nu stammer fra fritgående høner?
Det er ikke den oplysning, jeg er i besiddelse af. Jeg tør godt sige, at de oplysninger,
kommissæren er i besiddelse af, derfor er selektive, og De må gennemføre et meget grundigt

31Europa-Parlamentets forhandlingerDA16-12-2010



møde med de interesserede parter, for lad mig blot sige, at der er pyntet meget på de tal.
De er slet ikke et udtryk for den sande historie om ægproduktionen i EU.

Lad mig også sige, at hvis det var let at leve op til denne lovgivning, og hvis forbrugerne
virkelig – og jeg mener dette – virkelig, virkelig ønskede velfærdsvenlige opdrætssystemer,
så ville de også betale prisen for dem. De ønsker dem. De sætter ikke pris på dem, og de
ønsker ikke at betale prisen for dem. Jeg har ikke modtaget en eneste anmodning fra en
forbruger i min tid her i Parlamentet siden 2004, som har bønfaldet mig om få denne
lovgivning gennemført.

Husk det, folkens. Sådan ligger landet. Når det er sagt, er det vigtigt, at denne lovgivning,
som er vedtaget her i Parlamentet, gennemføres fuldstændigt, og at dem, der har investeret
enorme beløb for at leve op til kravene, beskyttes af EU. Jeg tror, Kommissionen ved, at
den vil stå med et juridisk problem.

Lad mig redegøre for markedssituationen. Der vil være en synlig ophobning af æg.
83 mio. æg vil pr. 1. januar 2012 være ulovlige! Moralsk og etisk kan vi ikke smide disse
æg ud. Det ville være frygteligt, hvis vi gjorde, og markedet ville også lide herunder, ligesom
forbrugerpriserne ville stige, og der ville være protester og opstand.

Kommissionen må fortælle os, hvad der vil ske den dag, for det er uundgåeligt, at disse æg
vil komme på markedet, og der vil være et sort marked for æg i en kategori, så vi har brug
for klarhed herom.

Dem, der befinder sig i en overgangsfase, skal også vide, at der ikke vil ske en afvikling, for
de er forvirrede over de budskaber, de modtager.

Af alle de emner, vi har drøftet i denne uge, er dette et afgørende emne for vores forbrugere,
men også for vores producenter. Vi har brug for svar fra Kommissionen.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Hr. formand, fru kommissær! Som man kan se
overvåger vi her i Parlamentet overholdelsen af lovgivningen, herunder lovgivning, der
endnu ikke er trådt i kraft. Hvis vi udvidede denne øvelse til andre områder med frister, der
endnu ikke er udløbet, skulle vi have plenarmøder af 14 dages varighed.

I dag drøfter vi en sektor, der ikke modtager støtte fra den fælles landbrugspolitik, og som
lider under stigende foderstofpriser. Det er ikke nemt for sektoren at klare
ekstraomkostninger, men det skal den for at leve op til de høje produktionsstandarder, vi
har fastsat i EU.

Alt ser ud til at pege på, at producenterne i mange medlemsstater den 1. januar 2012 ikke
har været i stand til at overholde den fastsatte frist 100 %. Det beregnes, at der vil være en
manglende produktion på 30 %, før behovene på EU-markedet er dækket.

Resultatet er, at der vil blive produceret friske æg her, og de vil være dyrere for forbrugerne.
Vi vil købe æg til forarbejdning andre steder, og vi vil lukke den del af EU-produktionen,
der gik til dette marked. Jeg håber, at vi inden da har haft mere held til at kræve gensidighed
i vores forbindelser med tredjelande.

Konklusion: Lovgivningen vil være obligatorisk fra 2012. I mellemtiden kan Kommissionen
håndhæve anden gældende lovgivning såsom elektronisk identifikation af får og geder,
der giver merværdi i form af sporbarhed og gode veterinære forhold og også har direkte
indflydelse på dyrevelfærden.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! Det er helt klart, hvad den betænkning,
der forhandles, siger – ingen undtagelser og ingen dispensationer. Kommissionen skal
udarbejde instrumenter til håndhævelse og sanktionering af produktion, der ikke lever op
til kravene. Det fremgår desværre heller ikke af erklæringen i beslutningens præambel, at
nogle producenter har haft 12 år til at tilpasse sig, mens andre har haft otte år og andre
igen kun fem år. Jeg vil gerne tilføje, at de producenter, der havde fået den korteste tid til
at tilpasse sig, støttede deres kollegers tilpasningsbestræbelser i de gamle EU-medlemsstater
ved at købe deres ikke tilpassede bure, og var ikke klar over, hvilke problemer de skabte
for sig selv. Eksperter har fundet beviser for, at efterspørgslen efter spiseæg i EU vil overstige
udbuddet efter ikrafttrædelsen af direktivet om læggehøner, hvilket i praksis vil betyde
import fra tredjelande af æg produceret i bure, der helt sikkert ikke er tilpasset. Jeg opfordrer
derfor Kommissionen til at vurdere, om det er gennemførligt at opretholde forbuddet mod
brug af konventionelle bure fra 1. januar 2012, og samtidig finde løsninger og fastsætte
klart definerede kriterier for de producenter, der ikke vil have fuldført
moderniseringsprocessen den 1. januar 2012, som det fremgår af de to ændringsforslag,
som min gruppe støtter.

Ifølge forfatterne er nøgleargumentet for vedtagelse af denne beslutning bortset fra
dyrevelfærden og konkurrenceevnen rent faktisk, at overgangsperioden for gennemførelse
af tilpasninger var velkendt og stadfæstet i direktivet, og at denne deadline ikke kan ændres.
Jeg håber, at de medlemmer, der accepterer denne form for ræsonnement og stemmer for
beslutningen, alle vil være lige så beslutsomme og utvetydige, når det gælder afstemningen
om, at der efter 2013 ikke længere skal være nogen yderligere overgangsperiode for
differentiering af direkte betalinger i EU, da fristen 2013 var stadfæstet i traktaten for denne
overgangsperiode. Den er stadfæstet som sådan, og jeg mener ikke, vi bør ændre den.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Hr. formand! Det fremgår klart af forhandlingen
indtil nu, at der er en alvorlig interessekonflikt mellem dem, der har fuldført overgangen
til det nye system, og dem, der ikke har. Der er imidlertid også en alvorlig konflikt mellem
de gamle og de nye medlemsstater. Jeg er helt enig med hr. Kalinowski i, at de gamle
medlemsstater har haft langt mere tid til overgangen, og de har rent faktisk overdraget
deres gamle, forældede strukturer til de nye medlemsstater forud for disses tiltrædelse. På
trods heraf er det indlysende, at reglerne skal følges, og det er også indlysende, at EU endnu
en gang udsætter sine egne producenter for en konkurrencemæssig ulempe ved at fastsætte
strengere regler for dem, end dem, der gælder for eksterne leverandører til import. Det
kræver ikke blot, at disse regler overholdes, men undlader ret ofte at kontrollere dem
effektivt. Jeg tror derfor, at Kommissionen er ved at træffe endnu en beslutning, der vil
stille EU-producenterne ugunstigt i forhold til de eksterne markeder.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Hr. formand! Jeg anerkender fuldt ud behovet for
at sikre lige konkurrencevilkår inden for EU til gavn for de producenter, der har opfyldt de
større krav, som direktivet medfører. Samtidig må vi dog støtte producenter, som forsøger
at leve op til kravene, men som ikke kan betale de høje omkostninger i forbindelse med
tilpasningen til den fastsatte frist. Der er indført en bestemmelse om, at produkter, der ikke
er produceret i overensstemmelse med lovgivningen, ikke lovligt kan markedsføres og
forhandles inden for EU fra 1. januar 2012.

Samtidig vil produkter produceret under lavere dyrevelfærdsstandarder dog fortsat blive
importeret fra tredjelande. Når talrige bedrifter i EU med andre ord er i fare for at blive
nedlagt på grund af de højere dyrevelfærdsstandarder, vil der blive importeret fra tredjelande,
der end ikke lever op til de specifikationer, der gælder i EU i dag. Ja, vi skal beskytte
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dyrevelfærden, vi skal sikre, at dyr behandles ordentligt, men vi skal også beskytte det
europæiske sociale og produktive mønster.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Hr. formand, fru kommissær! Selv om alle de europæiske
producenter skulle leve op til EU-lovgivningen og foretage de nødvendige tilpasninger i
tide, anslås det, at 30 % af ægproducenterne ikke vil have foretaget dem pr. 1. januar 2012.
Desværre viser dette os, at Kommissionen ikke har kunnet overbevise producenterne om,
at det er til deres egen fordel, og en politik, der ikke har overbevist de direkte berørte parter
om at forsvare den, vil have meget vanskeligt ved at få succes, uanset hvilke
tilsynsforanstaltninger der gennemføres. Vi mener, at en integreret strategi, der skaber
forbindelse mellem investeringsomkostningerne og fordelene for såvel producenten som
forbrugeren ved at bruge berigede bure ville gøre mere for at overbevise producenterne
om, at de skal vedtage foranstaltningen, og en sådan strategi ville naturligvis beskytte den
særlige forskel ved europæiske produkter baseret på kvalitet, sikkerhed og
dyrevelfærdsstandarder og beskytte dem mod unfair konkurrence på ulige vilkår fra
tredjelande, hvilket er netop, hvad vi frygter, vil ske.

Giovanni La Via (PPE).    (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Spørgsmålet om dyrevelfærd er et spørgsmål, som Parlamentet har behandlet mange gange,
og jeg mener, at Parlamentet sammen med Kommissionen og Rådet har truffet en
velovervejet og afbalanceret beslutning. Jeg tror ikke, vi kan skifte mening på dette punkt.

Vi har derfor pligt til at se på, hvordan vi bedst gennemfører denne foranstaltning, og i
dette tilfælde, skal vi strukturere den med henblik på ansvarlighed og håndhæve den på en
ansvarlig måde over for alle de aktører, der tilpasser deres produktionsproces. Det står
klart, at vi ikke vil kunne udskyde datoen og tillade en ekstra periode til overgang til et
ansvarligt dyrevelfærdssystem. Det påhviler os at tænke på alle de mennesker, der har
påbegyndt omstillingsprocessen og gennemfører den i en krisetid og en tid med
investeringsvanskeligheder.

Jeg vil derfor gerne understrege spørgsmålet om overgangsfasen, som tager hensyn til alle
de landmænd, der har påbegyndt tilpasningsprocessen for at tage hensyn til dyrevelfærd,
men som endnu ikke har fuldført den. I en så vanskelig krisetid mener jeg derfor, at vi bør
være særlig opmærksomme på disse producenter.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg mener heller ikke, at det er
retfærdigt at tale generelt om en 10-årig periode, som medlemsstaterne har haft til rådighed.
Rumænien og Bulgarien tiltrådte f.eks. EU for blot 3 år siden, men regler er regler, og de
skal overholdes af alle.

Jeg vil dog gerne opfordre mine kolleger til at stemme for ændringsforslag 2 fremsat af
Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater). Et stort antal producenter
er allerede begyndt at foretage investeringer for at modernisere deres opdrætssystemer,
eller står for at påbegynde sådanne investeringer. Disse investeringer kan dog ikke foretages
på en gang, og det ville være uretfærdigt, hvis de pågældende producenter straffes. Jeg vil
gerne endnu en gang understrege, at det kun vedrører de producenter, der har påbegyndt
en omstilling af deres opdrætssystemer, og ændringsforslaget nævner opfyldelse med visse
klart definerede betingelser.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Hr. formand! Producenter i Det Forenede
Kongerige har investeret betydelige beløb – og øget deres produktionsomkostninger –
som forberedelse til gennemførelsen af dette direktiv, fordi de ved, at Storbritannien vil
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gennemføre loven. Hvorfor skulle de konfronteres med unfair konkurrence fra lande, der
ikke gennemfører lovgivningen eller muligvis gives dispensation eller får udskudt
håndhævelsen?

Foranstaltningen er blevet udformet med det absolutte minimum af håndhævelse og er
overladt til meget varierende standarder i 27 medlemsstater. Sproget tyder dårligt nok på
en ensartet seriøs håndhævelse. Der er brugt ord som "proportional" og "afskrækkende".

Jeg går overhovedet ikke ind for, at EU vedtager love på vegne af medlemsstaterne. Men
hvis sådanne love vedtages, er det uacceptabelt, at nogle lande tvinges til at overholde dem,
mens andre lande indrømmes en reel fritagelse. Vil Kommissionen sikre, at lande, der ikke
lever op til lovgivningen, forhindres i at eksportere æg til de lande, der lever op til den, eller
i det mindste at æg fra enheder, der ikke lever op til kravene, ikke eksporteres? Vores
producenter kræver beskyttelse mod unfair konkurrence.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Med hensyn til
det emne, der drøftes her i dag, så lad mig starte med at gentage, at jeg for det første mener,
at direktiver rent faktisk skal overholdes, og det gælder også direktiv 1999/74/EF, og for
det andet at dyrevelfærd er et fremtrædende emne, som EU skal opretholde. Når det er sagt,
er det vigtigt at understrege, at tilpasning til direktivet er ret byrdefuld for sektorens
virksomheder. 30 % pr. høne i Portugal. Der er desuden ikke nogen specifik støtte fra
programmet for udvikling af landdistrikter til dette formål.

Som følge af manglende kapital inden for denne sektor, begrænset bankkredit og krisen
generelt er det absolut nødvendigt og presserende at anerkende, at tilpasningen af mange
virksomheder er blevet forsinket. Det er derfor vigtigt at indrømme de virksomheder – og
kun de virksomheder – der allerede er begyndt at tilpasse sig kravene, ekstra tid.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine
damer og herrer! Ingen af os ønsker at skabe tvivl om behovet for at gennemføre et direktiv,
der stammer tilbage fra 1999, da denne institutions troværdighed står på spil, og ingen af
os ønsker at skabe tvivl om behovet for at beskytte dyrs velfærd og sundhed.

Direktiverne skal dog også baseres på sund fornuft, så i dag vil jeg gerne her i Parlamentet
fremsætte et par fornuftige bemærkninger. For det første har der mellem 1999 og i dag
været en dyb økonomisk krise, der har spændt ben for virksomheder, industri og forbrug,
så mange virksomheder ikke har været i stand til at foretage tilpasningerne. Skal vi ikke
tage hensyn hertil?

For det andet vil en stram anvendelse af direktivet fra 1. januar 2012 fjerne mange
virksomheder fra markedet og bane vejen for import af æg produceret ved hjælp af metoder,
der er langt mindre beskyttende over for dyr, end dem, der kræves og praktiseres i EU, eller
føre til en udflytning af europæiske produktionsanlæg uden for EU.

Hvis det er det, vi ønsker i en krisetid – at fremme et fald i beskæftigelsen og øge importen
af æg produceret uden for Europa under andre kriterier end dem, der pålægges vores
producenter – så tror jeg, vi vil begå en uretfærdighed.

Vi arbejdede meget med tanken om en lang overgangsfase, og jeg føler, at jeg støtter den.
Jeg beder kommissæren sikre den også.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Hr. formand! Som mange af mine kolleger har sagt, er det helt
rigtigt at beskytte producenter, som har levet op til lovgivningen og brugt enorme beløb,
og det er Kommissionens pligt på nuværende tidspunkt.
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Jeg mener dog, at der er noget Kommissionen bør gøre sig klart. Jeg har talt med mange
af mine egne landmænd, som finder det vanskeligt at finde penge til investering i vanskelige
finansielle og økonomiske tider. Jeg er interesseret i bemærkningen om mærkning eller
stempling af æg. Jeg er i besiddelse af et nyere brev fra Kommissionen, hvoraf det rent
faktisk fremgår, at et ekstra mærke kun ville gavne lidt eller slet ikke, fordi Kommissionen
ikke mente, at forbrugerne rent faktisk ville skelne.

Jeg vil derfor gerne bede Kommissionen oplyse, om den har skiftet mening i dette spørgsmål,
eller om den ganske enkelt ikke ved det. Jeg vil gerne bede Kommissionen oplyse, om den
agter at fortsætte ad vejen mod et handelsforbud inden for EU. Jeg har virksomheder i min
valgkreds, der er afhængige af import af æg fra andre europæiske lande. Skal de ganske
enkelt tvinge disse selskaber til at benytte import fra tredjelande? Æggene der vil helt sikkert
være blevet produceret under langt mindre strenge velfærdssystemer.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Hr. formand! Det kan ikke diskuteres, at
landmændene skal tilpasse sig direktivet fra 1999. Vi kan forstå de landmænd, der allerede
har investeret penge i modernisering af burene. Vi taler ikke om at give nogle landmænd
mere tid end andre, som en af de tidligere talere sagde, men om at give alle den samme tid
til at opfylde de krav, der stilles til dem, og til at sikre, at der leves op til standarderne.

Ordene "ulovlig produktion" og "forbrugerpleje" lyder rigtig godt, men jeg vil gerne vide,
hvorfor vi ikke udviser den samme beslutsomhed, når det gælder beskyttelse af forbrugerne
mod forbrug af importerede æg produceret under forhold, der ikke lever op til de krav, der
er indført i EU. Jeg forsøger altid at forstå den situation, som forskellige grupper af
landmænd befinder sig i i de enkelte lande, og jeg går ind for løsninger, der hjælper dem,
da jeg ved, at de som gruppe oplever en vanskelig situation med hensyn til indkomst. Det
er en skam, at andre her i Parlamentet ikke deler det samme synspunkt.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. formand! Det må stå klart for os alle, at vores dyrs sundhed
og dermed menneskers sundhed må være vores primære bekymring. I det videnskabelige
udvalg for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), hvor vi
gennemfører vurderinger af teknologiske projekter, har vi også projektet "Bedre liv", der
ser på, hvordan de fremtidige vilkår inden for ernæring og foder kan forbedres. Derfor vil
jeg, navnlig i forbindelse med ottende forskningsrammeprogram, gerne bede kommissæren
arbejde på at sikre, at forskningsprogrammer inden for foderstoffer styrkes, så forskningen
i sikre foderstoffer og dyrs og menneskers sundhed på dette område forbedres, og så vi
kan udarbejde hensigtsmæssige dokumenter her for borgerne i Europa i fremtiden.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Hr. formand! Mange tak for Deres overbærenhed.
Jeg ville gerne nævne to andre punkter i mit bidrag. Spørgsmålet om æg i skal er helt synligt
og klart. Der er dog et stort marked for forarbejdede æg i konfektionssektoren, og vi må
vide, hvilken form for mærkningskrav der vil være for dette produkt.

Jeg mener, at det er der, vi har grund til den største bekymring, for flere og flere æg ender
i forarbejdningssektoren, og jeg frygter, at vi vil eksportere vores bure fra EU og så importere
flydende æg og tørrede ægprodukter fra de selv samme systemer i tredjelande.

Jeg ser nogen, der nikker. Dette er et meget reelt problem for EU.

Min anden bekymring vedrører parallelle produktionssystemer og et enormt problem på
markedet, hvis vi får berigede bure i produktionen, mens de aktuelle systemer forbliver i
produktion. Det kunne medføre store problemer for producenter og i sidste ende for
forbrugerne. Så det vil være en stor balanceakt for Kommissionen at gøre det rigtige.

16-12-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA36



Androulla Vassiliou,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det er indlysende,
at der ikke er enighed om dette emne. Jeg har hørt medlemmer her tale for, at der ikke skal
være nogen undtagelser og ikke nogen dispensationer, og på den anden side har jeg hørt
medlemmer tale for en forlængelse. Det afhænger af, hvilket land de kommer fra, og af
udviklingsstadiet i de enkelte medlemsstater.

Lad mig understrege Kommissionens holdning. Jeg vil gerne gentage, at traditionelle bure
fra januar 2012 skal være udskiftet med berigede bure eller alternative systemer. Derfor
vil æg fra traditionelle bure ikke kunne markedsføres lovligt efter januar 2012. Det er vores
holdning.

Kommissionen gør alt, hvad der er muligt, og vi koncentrerer vores indsats om at støtte
medlemsstaterne i at leve op til direktivet. Hvad gør vi? For det første opfordrer vi
medlemsstaterne til at udarbejde og færdiggøre nationale planer i samarbejde med industrien
og større interessenter, og vi modtager nationale planer, der også omfatter sanktioner for
disse industrier eller de landmænd, som ikke lever op til direktivet.

For det andet udveksler vi information med medlemsstaterne om god tilsynspraksis for
indberetning af fremskridt med håndhævelsen. Vi tilrettelægger besøg af Kommissionens
eksperter for at se, at direktivet gennemføres, og vi tilrettelægger passende møder med
interessenter. Som jeg sagde, vil vi den 19. januar 2011 holde et møde med interessenterne,
hvor repræsentanter for medlemsstaterne vil drøfte den aktuelle situation, og vi vil se på,
hvordan vi bedst kan støtte de medlemsstater, som ikke lever op til kravene, så de kan
fuldføre deres opfyldelse inden udgangen af 2011.

Det er vores holdning. Hvis der efter januar 2012 fortsat findes æg, der ikke er produceret
lovligt, kan disse æg ikke markedsføres, og hvis det påvises, at de ikke lever op til kravene,
kan Kommissionen naturligvis træffe alle de foranstaltninger, der findes under den aktuelle
retlige ramme – indlede overtrædelsesprocedurer for at sikre en korrekt håndhævelse af
EU-lovgivningen. Alternativer til overtrædelsesprocedurer undersøges med henblik på at
forhindre en eventuel ulovlig cirkulation af æg produceret i traditionelle bure efter januar
2012.

Medlemmerne af Parlamentet fremsatte mange andre bemærkninger, og jeg vil sørge for
at overbringe dem alle til kommissær Dalli, som, jeg er sikker på, vil tage seriøst hensyn til
dem.

Esther de Lange (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg ved, det er ret uortodokst at tage ordet,
efter at kommissæren har talt. Jeg er meget glad for det, kommissæren har sagt.
Konklusionen om, at vi står splittede her i Parlamentet i dette spørgsmål, er dog ikke rigtig.
Jeg vil gerne bede kommissæren se på resultatet af den endelige afstemning, før hun afgør,
om Parlamentet står splittet i dette spørgsmål eller ej.

Formanden.   Jeg har modtaget fire beslutningsforslag (1)  fremlagt i medfør af
forretningsordenens artikel 115, stk. 5.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted lige om lidt.

(1) Se protokollen
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James Nicholson (ECR).   – (EN) Hr. formand! Må jeg først og fremmest tilslutte mig det
fru de Lange lige har sagt. Må jeg også bede kommissæren om måske at sende os en skriftlig
erklæring, hvis hun ikke kan tale i dag, for jeg tror ikke et øjeblik, at Parlamentet står splittet.

Jeg vil gerne bede hende uddybe det, hun sagde om, at æg fra tredjelande, der ikke lever op
til standarder svarende til EU-standarderne ikke må importeres og skal mærkes separat.
Hvordan foreslår hun, at de æg i EU, der ikke må være forsynet med et lovligt mærke efter
den 1. januar 2012, skal mærkes?

Formanden.   – (EN) Hr. Nicholson, jeg beklager, men det var ikke en bemærkning til
forretningsordenen. Som jeg har sagt, er forhandlingen afsluttet. De havde lejlighed til at
give udtryk for deres bekymring, inden vi afsluttede forhandlingen.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg ville blot gerne takke Parlamentets tjenestegrene
for, at vi har sluttet på eksemplarisk vis i dag 15 minutter før afstemningen, så vi vil undgå
kaos på plenarforsamlingen. Denne ordentlige procedure sender det rette signal til
offentligheden. Jeg vil gerne give udtryk for min taknemmelighed over for Parlamentet
tjenestegrene.

Formanden.   – Hvis blot tingene altid var sådan. Mange tak.

(Mødet udsat kl. 11.40 og genoptaget kl. 12.00)

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Paolo Bartolozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) I Rådets direktiv 1999/74/EF fastsættes
minimumsstandarder for beskyttelse af æglæggende høner under forskellige
opdrætssystemer med det ekstra mål at beskytte mod unfair konkurrence blandt
producenter i de forskellige medlemsstater. Selv om jeg støtter principperne i dette direktiv,
må man ikke tage let på, at mange europæiske producenter, sådan som tingene er – de har
indledt processen med at omstille deres faciliteter – er løbet ind i reelle problemer med at
fuldføre omstillingen og risikerer ikke at være parate den 1. januar, der er slutdatoen for
opfyldelse af direktivet.

Hvis vi også husker på de reelle problemer, som mange producenter har med at opnå
finansiering til støtte for omstillingsprocesserne og andre alvorlige økonomiske problemer,
de stadig må slås med i dag – med alvorlige indvirkninger på deres virksomheders stabilitet
og på beskæftigelsesniveauerne – er jeg overbevist om, at noget må gøres. Medlemsstaterne
bør gribe ind for at fremme foranstaltninger, der kan hjælpe de europæiske producenter
inden for fjerkræsektoren, som i et ønske om at tilpasse sig den nye europæiske lovgivning
har indledt processen med at omstille deres faciliteter, men som højst sandsynligt ikke vil
kunne fuldføre denne proces inden starten af 2012.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

5. Støtte til styrkelse af EU's forbud mod "finning" af hajer – Øget støtte fra EU til
breddeidrætten – En EU-strategi for hjemløshed (skriftlige erklæringer)

Formanden.   – Skriftlige erklæringer 0071/2010, 0062/2010 og 0061/2010 er blevet
underskrevet af et flertal her i Parlamentet og vil derfor i medfør af forretningsordenens
artikel 123, stk. 3 og 4, blive fremsendt til adressaterne og offentliggjort i de vedtagne
tekster for dette møde sammen med underskrivernes navne.
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Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! På vegne af mine medunderskrivere, Ivo Belet,
Hannu Takkula, Mary Honeyball og Joanna Senyszyn, vil jeg gerne takke medlemmerne
for at have underskrevet denne erklæring. Det var væsentligt, at næsten 50 % af
underskriverne var kvinder, så jeg vil gerne takke dem hjerteligt for deres samarbejde og
også rette en særlig tak til Joanna Senyszyn. Hun har udført et solidt stykke arbejde, og
hun vil måske selv sige et par ord.

Så tak alle sammen og hav det sjovt og lav masser af sport i julen.

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er skriftlig erklæring 61/2010.

Karima Delli (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Det er med nogen
sindsbevægelse, at jeg på vegne af mine kolleger fru Thomsen, fru Lynne, fru Figueiredo
og hr. Protasiewicz, gerne vil sige hjertelig tak for deres støtte til skriftlig erklæring 61/2010
om en EU-strategi for hjemløshed.

I dag fremlægger Kommissionen sit flagskibsinitiativ – en europæisk platform mod
fattigdom og udstødelse – men denne erklæring sender et kraftigt budskab fra Parlamentet
til Kommissionen og medlemsstaterne.

Tiden er ikke længere inde til blot at tale. Tiden er nu inde til at handle. Specifikke forslag
kan nu gennemføres. Lad os sikre os, at vi har sat en stopper for husvilde inden 2015.

Jeg ønsker alle en glædelig jul, og jeg tror, vi vil komme godt fra start næste år.

(Bifald)

Formanden.   – Hr. Besset har bedt om ordet. Værsgo.

Jean-Paul Besset (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand! På vegne af mine tre kolleger, fru
Pietikäinen, fru Sârbu og hr. Davies, vil jeg gerne rette en hjertelig tak til de 410 medlemmer
af Europa-Parlamentet, der har underskrevet skriftlig erklæring 71/2010 om støtte til
styrkelse af EU's forbud mod "finning" af hajer, som vi har fremlagt.

Denne sårbare art er som mange andre udsat for en veritabel massakre i havet på grund af
finning, og bortsmidning af kroppene i havet efter lemlæstelsen.

Tak for den overvældende støtte til denne skriftlige erklæring. Den sender et stærkt signal
til Kommissionen om at indføre en styrkelse af reglerne om beskyttelse af denne art.

(Bifald)

6. Afstemningstid

Formanden.   – Næste punkt er afstemningstiden.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

6.1. Europæisk kulturarvsmærke (A7-0311/2010, Chrysoula Paliadeli) (afstemning)

6.2. Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet
for livslang læring (A7-0334/2010, Doris Pack) (afstemning)

6.3. Medlemsstaternes kontrol af Kommissionens udøvelse af sine
gennemførelsesbeføjelser (A7-0355/2010, József Szájer) (afstemning)
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6.4. Menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik
(A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (afstemning)

– Efter afstemningen om ændringsforslag 12:

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand! Det, nogle medlemmer
forsøger at foreslå – da det er torsdag, og dette er den sidste afstemning – er, at hvis De blot
siger "godkendt" eller "forkastet", så er det fint. Der er ingen grund til at sige "452 stemte,
53 imod, 22 for og så videre".

– Før afstemningen om punkt 54:

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Fru formand! Det er et faktisk spørgsmål. Vi ønsker
ganske enkelt at fjerne ordene "i Kroatien". Jeg mener ikke, at dette er kontroversielt i
forhold til de øvrige grupper.

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

– Før afstemningen om ændringsforslag 25:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Fru formand! Da det ikke er anført på vores stemmeliste,
ønskede jeg blot at påpege, at der er fri afstemning om anden del af dette beslutningsforslag
og det næste.

– Før afstemningen om ændringsforslag 7:

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Der er to tilføjelser til denne tekst.
Efter "liste over personer, der er ansvarlige for" indsættes "alvorlig". Dernæst ændres det
efterfølgende sætning, så der står: "menneskerettighedskrænkelser, såsom tortur, censur,
voldtægt og udenretlige henrettelser i Iran".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Laima Liucija Andrikienė,    ordfører . – (EN) Fru formand! Vi har et mundtligt
ændringsforslag til ændringsforslag 7. Teksten vil komme til at se sådan ud: "opfordrer
indtrængende Kommissionen til at lave en liste over personer, der er ansvarlige for alvorlige
menneskerettighedskrænkelser, såsom tortur, censur, voldtægt og udenretlige henrettelser
i Iran, ikke mindst i kølvandet på valget i 2009, og til at overveje at indføre sanktioner mod
dem i form af indefrysning af aktiver og indrejseforbud".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

– Før afstemningen om punkt 140:

Laima Liucija Andrikienė,    ordfører . – (EN) Fru formand! Der er sket en positiv udvikling
i Rusland, og vi vil derfor gerne ændre den sætning, der starter med "beklager, at Strategi
31-demonstrationerne hidtil er blevet nægtet tilladelse fra myndighederne". Forslaget går
ud på at erstatte ordet "hidtil" med "undtagen den allersidste den 31. oktober 2010".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

6.5. En ny strategi for Afghanistan (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (afstemning)

– Før afstemningen om punkt 30:
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Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Fru formand! Gruppen De Grønne/Den
Europæiske Fri Alliance vil gerne have, at det første ord i sidste sætning i punkt 30 ændres,
idet "glæder sig over" erstattes med "bemærker".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

– Før afstemningen om punkt 66:

Pino Arlacchi,    ordfører. – (EN) Fru formand! Efter samtaler med de øvrige politiske
grupper foreslår jeg, at teksten i punkt 66 ændres til: "bemærker den pakistanske
efterretningstjenestes engagement i oprøret, som skal sikre, at Pakistan også opnår et
tilfredsstillende resultat af en eventuel fredsdividende".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

– Før afstemningen om punkt 71:

Pino Arlacchi,    ordfører. – (EN) Fru formand! Jeg foreslår, at hele teksten i tredje del af
punkt 71 ændres til: "og til at sikre, at droner, specialstyrker og lokale militser mod
Talebanledere anvendes i henhold til general Petraeus' ordrer om nul tolerance over for
tab af uskyldige civiles liv".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

6.6. Oprettelse af en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet
i euroområdet (afstemning)

– Før afstemningen:

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Fru formand! Som medforfatter til
ændringsforslag 9 har jeg den tekniske tydeliggørelse, at når der står "ESM", skal det læses
som "ESM/EMF".

Glædelig jul til alle.

– Før afstemningen om ændringsforslag 12:

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne fremsætte dette ændringsforslag
på vegne af S&D, PPE, den liberale og den grønne gruppe. "opfordrer Det Europæiske Råd
til at komme med det politiske signal til en kommissionsundersøgelse af et fremtidigt
europæisk obligationssystem med en klar specifikation af de betingelser, der skal være
opfyldt for, at et sådant system vil være gavnligt for alle de deltagende medlemsstater og
for euroområdet som helhed".

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

6.7. Situationen i Côte d'Ivoire (B7-0707/2010) (afstemning)

6.8. Velfærd for æglæggende høner (afstemning)

7. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer
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Betænkning: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil blot gerne sige, at jeg stemte for
denne fremragende betænkning. Fru Paliadeli har udført et fantastisk stykke arbejde med
at etablere europæisk kulturarv og dens helt eget mærke.

Efter min mening er dette et fremragende bevis på, hvordan vi i sidste ende kan opnå særlig
merværdi i Den Europæiske Union med meget få udgifter. Jeg mener, at de steder, der vil
få et europæisk kulturarvsmærke, absolut vil drage fordel heraf. Det vil kunne ses i det antal
turister, de modtager, og vil bidrage til at gøre Europa bedre kendt.

Det er meget vigtigt, at vi husker på, at Europa er forenet i mangfoldighed, og det er vigtigt,
at vi sikrer, at befolkningerne i de forskellige europæiske lande kan opdage den europæiske
identitets mosaik på et bredere grundlag.

Det er, hvad jeg ønskede at sige. Når folk forlader Parlamentet her, er det lidt svært at
koncentrere sig, men jeg håber, de vil have hørt, hvad jeg havde at sige.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det europæiske
kulturarvsmærke er af grundlæggende betydning for et kontinent, der har størstedelen af
UNESCO-stederne, og det fremhæver endelig de naturlige, arkæologiske, bymæssige og
kulturelle steder, som har spillet en vigtig rolle i EU's historie, kultur og integration.

Godkendelse af mærket er et vigtigt skridt i processen mod samhørighed på EU-plan, og
det er også undervisende og skaber kulturel dialog. Man kan også se, hvordan denne
beslutning er et godt mantra for fremtidige generationer, som i stigende grad har en delt
vision af europæisk kulturarv, som kan bringe dem sammen historisk og kulturelt.

Sammen med min tak til ordføreren for hendes arbejde vil jeg gerne overbringe hende min
hjerteligste lykønskning med de forhandlinger, hun har gennemført med Kommissionen
for at nå frem til et vellykket resultat i forbindelse med dette direktiv, som er så vigtigt for
den fremtidige bevarelse af europæisk kultur.

Henstilling: Doris Pack (A7-0334/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil gerne sige, at programmet for livslang
læring er en af Europas succeshistorier, og fru Pack bør takkes for hendes fremragende
arbejde. Jeg stemte for denne betænkning, og jeg glædede mig især over, at dem, der er
meget imod europæisk integration, også kan se, at der er behov for projekter som
programmet for livslang læring.

Det er meget vigtigt, at dette program kan udvides udadtil, og nu vil Schweiz deltage. Det
vil desuden ikke koste os skatteydere i EU noget, da Schweiz selv betaler for sin deltagelse.
Det er vigtigt, at denne bedste praksis og de bedste programmer, der findes i EU, udvides
på denne måde. Programmet for livslang læring og programmet "Aktive unge" er gode
eksempler. I denne forbindelse vil jeg også gerne byde Schweiz velkommen til de europæiske
ungdoms- og kulturprogrammer.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne stille Parlamentet et spørgsmål.
Hvorfor klarer Schweiz sig så godt? Man skulle have troet, at et land, der er særligt udsat
for den finansielle sektor, ville have lidt meget under den seneste bankkrise, men Det
Schweiziske Forbund havde i 2009 et BNP pr. indbygger på 214 % af BNP i EU. Dets
befolkning er dobbelt så rig som borgerne i medlemsstaterne.
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Det afspejler til dels den aftale, som Schweiz har indgået med Bruxelles. De er på det frie
marked, de er omfattet af den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser og så videre,
men de er ikke med i den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, de kontrollerer
deres egne grænser, de løser deres egne menneskerettighedsspørgsmål, de betaler kun et
symbolsk bidrag til budgettet, og de kan frit underskrive aftaler med tredjelande på
handelsområder.

Hvilken fantastisk model for Storbritannien! Hvis syv millioner schweizere, der er afhængige
af bilaterale frihandelsaftaler, kan give deres befolkning den højeste levestandard på
kontinentet, hvor meget mere kunne vi så ikke opnå som en nation med 60 millioner, en
søhandelsnation, hvis koloniserings- og iværksætterenergi har berørt alle kontinenter?

Og vi bør ikke overlade det til vores forbindelser med Bruxelles! Når vi har fået magten
tilbage, bør vi kopiere Schweiz' system med lokal fokusering og direkte demokrati og
skubbe magten ned til det lavest mulige niveau.

Betænkning: József Szájer (A7-0355/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg stemte ikke
ved dagens afstemning om denne betænkning om komitologi, for endnu en gang forsøger
folk at gøre antidumpingprocedurerne uanvendelige eller knytte dem til skønsmæssige
politiske valg, der som bekendt stadig er et af de få brugbare defensive instrumenter til at
forebygge unfair konkurrence.

Selv om hr. Szájer fandt frem til et kompromis med Rådet, skal det virkelig understreges,
at dette forslag ikke kunne ligestille handelspolitikken med komitologiprocedurer, særlig
i den del der vedrører handelspolitikker, som skader europæiske virksomheder på et
tidspunkt med alvorlig krise, og skaber ny arbejdsløshed og en ny bølge af udflytninger.

Uden passende regler mod kopivarer er der ingen grund til at tale om foranstaltninger til
at sætte skub i den europæiske økonomi igen.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg vil udtrykke mig så enkelt, som jeg kan.
Irske skatteydere og EU-skatteydere fuppes for at afstive det europæiske banksystem og
den fælles valuta. I går vedtog underhuset i mit land en bilateral lånepakke til Irland, som
jeg tror, blev støttet af oprigtige og generøse parlamentsmedlemmer, der troede, at de hjalp
et venligt stillet land.

Men man hjælper ikke en forgældet ven ved at presse flere lån ned over ham til ruinerende
renter. Irland er blevet ruineret af den fælles valuta. Mellem 1998 og 2007 havde det
realrentesatser på -1 %. Enhver irsk økonom kunne se sammenbruddet komme, men der
var ikke noget, de kunne gøre, fordi der ikke længere var nogen irske rentesatser. Der var
ingen satser, der kunne hæves. Nu hvor sammenbruddet er kommet, forværres det af den
manglende mulighed for at devaluere. En nation dømmes muligvis til en generation med
deflation, gæld og emigration, så vi kan holde vores projekt i live.

I stedet for at hjælpe med at redde euroen i Irland, burde vi hjælpe Irland med at komme
ud af euroen og genindføre sin egen valuta, muligvis med en midlertidig tilknytning til det
engelske pund, således at det kan betale af på sine lån og genetablere sig selv som en
uafhængig og velstående stat.
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Betænkning: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at lykønske fru
Andrikienė for hendes arbejde med denne betænkning. Jeg vil også gerne sige, at jeg stemte
for ændringsforslag 25 i dets helhed, da jeg føler at hele klimaet med straffrihed i Rusland
er yderst farligt.

Det er EU's mål på den internationale scene at forsvare de samme principper, som ligger
til grund for dets arbejde internt, nemlig demokrati, retsstatsforhold og
menneskerettigheder. Under alle omstændigheder står det helt klart, at talrige
menneskerettighedsaktivister er blevet dræbt i de seneste år, hvilket sætter spørgsmålstegn
ved udviklingen af et reelt demokrati i Rusland.

Det budskab, vi ønskede at formidle til de russiske myndigheder via ændringsforslag 25,
er, at der er et presserende behov for at undersøge Sergey Magnitskys død. Svaret fra
myndighederne i Moskva på dette initiativ viser rent faktisk, at russerne lytter til budskaber
fra Europa-Parlamentet. Det er en anden grund for os til på det kraftigste at fordømme den
manglende undersøgelse af denne sag. Vi opfordrer Rådet til at undersøge dette spørgsmål
nøje og til at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis der ikke sker fremskridt.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru formand! EU forsvarer de svageste medlemmer
af samfundet og dem, der er udsat for diskrimination, og hjælper de svageste og dem, der
har brug for hjælp. Vi tildeler Sakharovprisen til modtagere fra hele verden. EU undlader
imidlertid hyppigt at håndhæve respekt for menneskerettighederne på dens eget område.
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på det vedvarende problem med diskrimination
mod mindretal, herunder polske mindretal i Litauen, en EU-medlemsstat, der har
underskrevet internationale aftaler og traktater om beskyttelse af menneskerettigheder og
minoriteter. Litauens parlament skulle træffe en beslutning i dag om, hvorvidt mulighederne
for at modtage undervisning på et minoritetssprog skulle begrænses. Det har udskudt
beslutningen til en gang i nær fremtid.

Endnu en gang opfordrer jeg medlemmerne af Europa-Parlamentet og Kommissionen til
at sikre, at overholdelse af de demokratiske principper og respekt for mindretals rettigheder
håndhæves effektivt i EU's medlemsstater. Begrænsninger af antallet af timer i
modersmålsundervisning i skoler og foranstaltninger, der sigter mod at lukke polske skoler
i Litauen, er intet mindre end diskrimination mod et nationalt mindretal.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg støttede også ændringsforslag 25, navnlig
anden del, hvori Parlamentet foreslår, at "overveje et EU-indrejseforbud for de russiske
embedsfolk, der er indblandet i denne sag, og tilskynder de retshåndhævende myndigheder
i EU til at samarbejde om at indefryse bankkonti og andre aktiver tilhørende disse russiske
embedsfolk i alle EU-medlemsstaterne".

Jeg mener, at det er et absolut afgørende spørgsmål for både Rusland og EU, og jeg opfordrer
på det kraftigste Kommissionen og Rådet til at følge Parlamentets råd. Europa-Parlamentets
beføjelser er for nylig blevet udvidet. Tiden er nu inde til at ophøre med at erklære og til at
handle i stedet, for at skabe virkelig smerte og problemer for dem, der er ansvarlige for
menneskerettighedsovertrædelser.

Jeg mener, at samarbejdet mellem Rusland og EU kun har reelle udsigter, hvis der findes
en gennemsigtig løsning på Magnitsky- og Khordorkovsky-sagerne, og de ansvarlige
straffes.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg stemte for fru Andrikienės betænkning.
Jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi taler om menneskerettighedsspørgsmål og bringer
dem frem i lyset. Det er et centralt punkt for EU.

Vi må også sikre, at vi praktiserer, som vi taler. Dette er måske noget af et problem. Vi har
naturligvis mange beslutninger, men udfordringen er, hvordan vi lever op til dem.

Det hele starter med praktiske realiteter. Måske skulle jeg have taget ordet for at fremsætte
en bemærkning til forretningsordenen vedrørende hr. Arlacchis betænkning. Der var
omkring 50 i den side af Parlamentet, der rejste sig op. Mine kolleger og jeg talte dem. Vi
fandt ud af, at der var under 40 af dem, så der var ikke noget resultat. Hvis vi behandler
folk på denne måde her i Parlamentet, folk, hvis holdninger måske er forskellige fra vores
egne eller fra flertallets, er der ikke nogen egentlig grund til, at vi kritiserer lande, hvor der
er et demokratisk underskud.

Vi i EU må være meget omhyggelige med at sikre, at alt det arbejde, vi udfører her, er i
overensstemmelse med lovgivningen, EU-reglerne og alle juridiske bestemmelser om
menneskerettigheder. Derfor tror jeg, at der er plads til forbedring her, så vi kan være
troværdige, når vi forklarer disse spørgsmål over for Rusland og resten af verden. Vi må
selv sikre, at vi ikke diskriminerer mod nogen minoriteter. Alle, der arbejder i EU, skal have
lejlighed til at nyde godt af fulde menneskerettigheder.

Betænkning: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Fru formand! I denne forhandling følger Parlamentet
endnu en gang en alt for velkendt vej. Amerikanske NATO-tropper laver rod i Afghanistan,
og EU må så træde til som den beskyttende engel og tage initiativet i dette spørgsmål.

Hvad er så mange af parlamentsmedlemmernes standardreaktion? Hvis EU gjorde blot lidt
mere, så ville alt være fint igen! Denne tankegang bliver endnu værre, hvis man læser punkt
63 i betænkningen, hvori det anbefales, at Iran inddrages i at finde frem til en løsning på
problemerne i Afghanistan. Jeg måtte læse dette tre gange blot for at sikre mig, at jeg ikke
havde drømt det, men det står der virkelig: "anbefaler Irans engagement"! Jeg er sjældent
stødt på et forslag så mærkeligt som dette. Det svarer næsten til at bruge Beelzebub til at
uddrive djævlen. Derfor stemte jeg absolut imod denne betænkning.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg havde den ære at besøge Afghanistan
tidligere i år sammen med de britiske styrker. Jeg mødte ikke kun vores egne tjenestemænd,
men også soldater fra Estland og Danmark, der deler deres lejr. Jeg vil gerne starte med at
sige, at jeg ikke stærkt nok kan give udtryk for min taknemmelighed over for de mænd og
kvinder fra forskellige medlemsstater og fra vores oversøiske allierede, som lægger deres
energi i at forsøge at bringe fred til dette ulykkelige, om end smukke, land.

Jeg vil gerne sige en ting vedrørende denne betænkning. Vi ser ud til at begå en fejl som en
vestlig alliance, og det er i forbindelse med vores politik for at udrydde valmuen. De
medlemmer, der repræsenterer valgkredse i landdistrikter, ved, at der ikke er nogen i verden,
der er mere konservative end små landmænd, men med vores politik med at ødelægge
valmuehøsten i Afghanistan har vi taget en befolkning, der tidligere havde en stærk interesse
i orden og ejendomsret, og gjort den til banditter på grund af vores politik med at ødelægge
en afgrøde, som der er et marked for. Der er en verdensomspændende mangel på opiater
og morfin.
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Hvis vi blot kunne genoprette ejendomsrettigheder, ville vi begynde at give Afghanistan
grundlaget for et blomstrende civilt samfund med en uafhængig dømmende magt og med
tiden en repræsentativ regering.

Forslag til beslutning B7-0733/2010

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Fru formand! Jeg stemte imod beslutningen om indførelse
af en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet, for i
Irland og Grækenland ser vi, at virkeligheden bag sådanne mekanismer er at redde kriseramte
finansielle systemer domineret af spekulanter og forskellige profitsøgende hajer på
bekostning af den arbejdende befolkning, pensionisterne og de fattige.

I dag vil Det Europæiske Råd her i Bruxelles sandsynligvis beslutte at ændre
Lissabontraktaten for at give sig selv større beføjelser til at underlægge enhver finansiel
bistand, der gives til medlemsstaterne, stramme betingelser, og således institutionalisere
den doktrin, at samfundet skal betale for krisen. Jeg advarer den irske regering om, at den
ikke skal tro, at den kan trække denne ændring af Lissabontraktaten ned over hovedet på
det irske folk uden en folkeafstemning. Den irske regering har allerede gjort vores land til
en vasalstat under IMF, som handler skamløst på vegne af spekulanterne og de finansielle
markeder. Vi kræver en folkeafstemning om enhver ændring af Lissabontraktaten, så det
irske folk vil have lejlighed til at afvise at blive gjort til de finansielle markeders træl på fuld
tid.

Skriftlige stemmeforklaringer

Betænkning: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Kommissionens forslag om at
udvide det oprindelige europæiske kulturarvsmærke fra en mellemstatslig foranstaltning
til en formel EU-foranstaltning som et bidrag til en stærkere europæisk identitet. Jeg stemte
sådan, fordi jeg mener, at det foreslåede mål med dette mærke ikke blot bør være at fremme
intern samhørighed i EU, men også at fremvise europæisk enhed og europæiske værdier
uden for dets grænser. Mærket bør evalueres og indføres i praksis efter en effektiv
demonstration af resultaterne i EU.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig  .  – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om
Kommissionens forslag om at anvende det europæiske kulturarvsmærke som et redskab
blandt andre mere effektive redskaber til at bygge bro mellem EU og dets borgere for at
understrege, at europæisk historie er resultatet af den forskelligartede, men dog rige og
supplerende, fælles kulturarv. Jeg er enig i, at medlemsstaternes beslutning om at indsætte
det europæiske kulturarvsmærke i en EU-ramme ikke blot vil bidrage til at øge dets
synlighed, prestige og troværdighed, men også til at realisere de længe ønskede idealer om
samhørighed og solidaritet mellem de europæiske borgere. Jeg støtter ordførerens holdning
om, at tværnationale steder på grund af mærkets symbolværdi som et bidragende element
til europæisk integration bør fremmes, da de fremmer fællesskab. De fremmer
netværkssamarbejde og fremmer samarbejde mellem stater og regioner. Jeg mener, at
tanken om et EU kulturarvsmærke, der sigter mod at øge de europæiske borgeres følelse
af at dele en fælles arv (gennem kendskab til historie og deltagelse i aktiviteter, der fremmer
interkulturel dialog) og mod at se opbygningen af EU som en lang og løbende proces, er
et skridt i denne retning.
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Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I 2007 skabte flere af EU's medlemsstater sammen
et europæisk kulturarvsmærke. Dette initiativ skulle "øge europæernes støtte til en fælles
europæisk identitet og fremme en følelse af tilhørsforhold til et fælles kulturelt rum" ved
at udvælge en række særlige områder på hele kontinentet. I 2008 fremlagde Rådet sine
konklusioner for Kommissionen, hvori det opfordrede Kommissionen til at fremsætte et
lovgivningsforslag, der ville sætte os i stand til, som det var tilfældet med det europæiske
kulturbyinitiativ at omdanne dette mellemstatslige initiativ til et egentligt EU-mærke.
Kommissionen iværksatte på grundlag af Rådets forslag en konsekvensvurdering og en
offentlig høring. Efter denne høring udarbejdede Kommissionen et forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en EU-foranstaltning for det
europæiske kulturarvsmærke. Det er den tekst, jeg støttede.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig  .  – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
europæisk historie er resultatet af den forskelligartede, og dog rige og supplerende fælles
kulturarv. Dette viser endnu en gang, at EU har rødder i stærke værdier såsom frihed,
demokrati, respekt for menneskerettighederne, kulturel mangfoldighed, tolerance og
solidaritet. Takket være den europæiske kulturs bredt anerkendte bidrag til verden,
godkender Parlamentet tanken om et mærke, der vil strække sig uden for EU's grænser, og
som kan anvendes som et ambitiøst redskab i udenrigspolitikkerne. For at nå sit politiske
mål bør det nye europæiske kulturarvsmærke fokusere på kulturarvssteders symbolik
og/eller undervisningsmæssige værdi. Det bør desuden lægge vægt på et tæt samarbejde
mellem steder med et mærke, så de udveksler bedste praksis og iværksætter fælles initiativer.
Jeg vil gerne understrege, at medlemsstaternes beslutning om at indsætte det europæiske
kulturarvsmærke i en EU-ramme ikke blot vil bidrage til at øge dets synlighed, prestige og
troværdighed, men også vil bidrage til at realisere de længe ønskede idealer om samhørighed
og solidaritet mellem de europæiske borgere.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) En af de ting, som Europa er meget rig på, er kulturel
mangfoldighed, hvilket afspejles perfekt i dets kulturelle, kunstneriske, arkitektoniske og
sproglige arv. Det er denne mangfoldighed, der sammen med en rig historie og stor respekt
for kulturarven og dens bevarelse gør Europa til et enestående sted. Selv om vi alle deler
et meget rigt og forholdsvis lille område, er sandheden dog den, at vi i mange tilfælde ikke
er særlig tæt på eller interesserede i hinanden. Jeg mener derfor, at dette initiativ vil kunne
føre til tættere bånd mellem de europæiske borgere og øge kendskabet til den europæiske
arv og de fælles værdier, der er vores alle sammens, og derved gøre Europa til en virkelig
mangfoldig union.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Generelt har de ændringsforslag, som
ordføreren har fremsat, forbedret Kommissionens oprindelige forslag. Der er dog nogle
negative aspekter. Med hensyn til fremme af flersprogethed, berører de af ordføreren
fremsatte forslag ikke det centrale spørgsmål, og de korrigerer derfor heller ikke den
alvorlige mangel ved det oprindelige forslag. En reel og effektiv fremme af flersprogethed
opnås, ikke "ved brug af flere EU-sprog", men snarere ved at bruge EU's forskellige sprog.
Hvad der er endnu vigtigere end betænkningens specifikke målsætninger, er dog de
misforståelser, der ligger til grund for denne opfattelse. Det europæiske kulturarvsmærke
(eller EU's kulturarvsmærke) er baseret på udvikling af vildfarelsen om en enkelt europæisk
identitet og en enkelt europæisk kultur og desuden på værdier såsom frihed, demokrati
osv.

Der er ikke nogen enkelt "europæisk kulturarv". Hele Europas kulturhistorie bygger, lige
som dets historie generelt, ikke blot på mangfoldighed og beundringsværdig kreativ og
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progressiv energi, men også på voldelige, antagonistiske konflikter, på intolerance og på
flere former for kulturel dominans i forskellige sammenhænge. Kulturarven er særlig
følsom, fordi den er tæt forbundet med historie, hvilket giver anledning til alvorlig
bekymring for, at dette vil resultere i foruroligende processer med omskrivning af den
historie, vi har været vidner til på det seneste.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) EU's og dets institutioners image i borgernes
øjne er af afgørende betydning. Desværre viser opinionsundersøgelser, at følelsen af
europæisk identitet og enhed bliver stadig sjældnere i den europæiske befolkning, og
situationen er den samme, når det gælder tillid til EU-institutionerne. Fremme af kendskabet
til vores fælles historie og vores fælles kulturelle rødder kan være særlig gavnligt i processen
med at bringe EU tættere på borgerne og også i opbygningen af en følelse af samhørighed
og solidaritet mellem dem. Det nye kulturarvsmærke kan være gavnligt i netop denne
henseende. Strømlining af procedurerne og standardisering af kriterierne for tildeling af
mærket vil gøre det mere prestigefyldt og forbedre EU's image, samtidig med at borgernes
tillid til institutionerne, f.eks. Europa-Parlamentet, øges.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    skriftlig. – (PL) I dag stemte jeg for forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en EU-foranstaltning for det
europæiske kulturarvsmærke. Jeg mener, at dette er et interessant og værdifuldt initiativ,
der vil hjælpe til at fremme europæisk kultur og europæiske resultater og bidrage til
udviklingen af turisme og af de enkelte regioner. Det bør hilses velkomment, at vi i
Parlamentet har understreget, at det europæiske kulturarvsmærke skal fungere som
supplement til andre kulturarvsinitiativer såsom UNESCO's verdensarvliste og Europarådets
kulturruter og ikke kopiere disse initiativer.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over Kommissionens forslag om
at bruge det europæiske kulturarvsmærke som et redskab blandt andre mere effektive
metoder til at bygge bro mellem EU og dens borgere, som en metode til at understrege, at
europæisk historie er resultatet af den mangfoldige, og dog rige og komplementære fælles
kulturarv, og som en metode til at anerkende, at EU har rod i stærke værdier såsom frihed,
demokrati, respekt for menneskerettighederne, kulturel mangfoldighed, tolerance og
solidaritet. Medlemsstaternes beslutning om at indsætte det europæiske kulturarvsmærke
i en EU-ramme vil ikke blot bidrage til at øge dets synlighed, prestige og troværdighed,
men vil også bidrage til at realisere de længe ønskede idealer om samhørighed og solidaritet
mellem de europæiske borgere.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Vi er glade for Kommissionens forslag om
sammen med andre initiativer at anvende det europæiske kulturarvsmærke som et redskab
til at bygge bro mellem EU og dets borgere, som en metode til at understrege, at europæisk
historie er resultatet af en forskelligartet, men dog rig og komplementær, fælles kulturarv.
Det er en anerkendelse af, at EU har rødder i stærke værdier såsom frihed, demokrati,
respekt for menneskerettighederne, kulturel mangfoldighed, tolerance og solidaritet.

Medlemsstaternes beslutning om at indsætte det europæiske kulturarvsmærke i en
EU-ramme vil ikke blot bidrage til at øge dets synlighed, prestige og troværdighed, men
vil også bidrage til endelig at realisere de længe ønskede idealer om samhørighed og
solidaritet mellem de europæiske borgere i stor skala, hvorved der skabes en fælles europæisk
identitet, og borgernes interesse for EU og dets oprindelse vil øges – to grundlæggende
udfordringer for de europæiske institutioner.
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Det nye mærke skal dog fokusere på symbolværdi og uddannelsesmæssig værdi frem for
på et steds skønhed, og der skal lægges vægt på et tæt samarbejde mellem de steder, der
modtager et mærke, med henblik på udveksling af bedste praksis og indledning af fælles
forsknings- og udviklingsprojekter.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Sammen med andre initiativer er det europæiske
kulturarvsmærke en ekstra metode til at bringe EU tættere på dets borgere og til at styrke
deres tilhørsforhold til Europa. Det vil også gøre det muligt for os at fremme deres forståelse
af Europas fælles historie og arv. Mærket vil hjælpe til at fremme flersprogethed og dialog
mellem kulturer og vil støtte etableringen af netværk, der sigter mod at fremme europæisk
arv. Det vil fremme den økonomiske tiltrækningskraft, navnlig via kulturturisme. Ved at
støtte dette mærke vil vi forbedre den multikulturelle dialog.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg mener, at effektiviteten af det europæiske
kulturarvsmærke er tvivlsom, netop fordi medlemsstaterne selv kan beslutte, om de ønsker
at deltage i ordningen eller ej. Derudover – og her er jeg enig med ordføreren – betyder de
foreslåede udvælgelseskriterier og det store antal steder, der ville kunne få mærket, at
kvaliteten og prestigen kunne gå tabt. Et tæt samarbejde med eksisterende initiativer på
kulturarvsområdet såsom UNESCO's verdenskulturarv kan være en mere effektiv strategi.
Jeg stemte ikke for betænkningen, fordi den ikke tilstrækkeligt detaljeret beskæftiger sig
med behovet for at indføre et kulturarvsmærke baseret på de fastsatte målsætninger.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Beslutningen om at bringe det europæiske
kulturarvsmærke ind i en EU-ramme vil sikre, at borgernes følelse af at tilhøre Den
Europæiske Union vil vokse, hvilket fremmer idealerne om samhørighed, solidaritet og
integration. Jeg stemte for betænkningen om det europæiske kulturarvsmærke, fordi Europa
har sat sig som mål at skabe en fælles identitet, som bringer EU tættere på borgerne gennem
kendskab til denne rige og mangfoldige historiske og kulturelle arv, som alle identificerer
sig med, og gennem hvilken unge kan lære at finde deres egen identitet og dele den med
andre unge europæere. En formalisering af dette mærke vil også bidrage til at fremme de
steder, der har skabt historie i Europas tilblivelse.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg hilser med stor glæde forslaget til
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et europæisk kulturarvsmærke
velkommen. Målet om at skabe en fælles europæisk identitet og fremme EU's interesser er
afgørende for fred og social samhørighed.

Den foreslåede foranstaltning til fremme af europæisk kulturarv ved hjælp af et tværnationalt
websted appellerer til unge europæere og vil kunne tilskynde dem til at finde ud af mere
om kontinentets historie, til at gøre sig bekendt med den multinationale arv og den fælles
kulturarv og til at finde ud af mere om de mennesker og idéer, der har ført til oprettelsen
af selve EU.

Denne foranstaltning har stor symbolværdi og uddannelsesmæssig værdi og vil præsentere
europæisk historie og kultur som en helhed. Jeg støtter de intentioner, der kommer til
udtryk i betænkningen om beskyttelse af Europa-Parlamentets og Rådets effektive deltagelse
i udvælgelsen af steder og det indhold, der præsenteres, for at sikre, at initiativet er meget
gennemsigtigt og demokratisk.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske fru Paliadeli med hendes
fremragende arbejde. Parlamentet har i dag givet grønt lys for det europæiske
kulturarvsmærke, et register over historiske steder, hvis betydning går på tværs af nationale
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grænser. EU har omkring 500 mio. indbyggere, som for det meste føler, at de først og
fremmest er borgere i deres egne oprindelseslande og ikke europæiske borgere. Fraværet
af en stærk europæisk identitet kan ses som en hindring for europæisk integration, men
det er slet ikke overraskende. Det europæiske kontinent er et stort kludetæppe af sprog og
skikke, og forskellene mellem de lande, der udgør det, er ofte mere synlige end de fælles
tråde.

Dette initiativ vil muliggøre en styrkelse af følelsen af at tilhøre Europa og skabe større
samhørighed mellem borgerne i de forskellige lande. Derfor er det vigtigt at fremhæve de
steder, der fejrer og symboliserer europæisk integration, og dem, der fejrer de idéer og
værdier, der ligger til grund for EU. Derudover skulle de steder, der er forsynet med det
europæiske logo, lige som de steder, der står på UNESCO's verdensarvliste, tiltrække flere
turister med gavnlige virkninger for den lokale økonomi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Udvikling af en fælles europæisk
identitet og skabelse af større interesse for Den Europæiske Union og dens tilblivelse er
blandt de udfordringer, som de europæiske institutioner står over for i deres indsats for at
opnå bred samhørighed og solidaritet. Der er helt sikkert andre, mere radikale og indlysende
måder at øge europæernes tillid til Den Europæiske Union og dens ledere på (som den
seneste tids finansielle krise har vist, kan der stadig gøres meget på de øverste
forvaltningsniveauer). Ikke desto mindre kan et større kendskab til vores kontinents historie
og dets multinationale, og dog fælles kulturarv og en forstærket indsats for at gøre den
yngre generation bekendt med de ideer og mennesker, der førte til opbygningen af Den
Europæiske Union, rent faktisk bidrage til at bygge bro over kløften mellem EU og dets
borgere.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Som medlem af Kultur- og Uddannelsesudvalget
stemte jeg for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en
EU-foranstaltning for det europæiske kulturarvsmærke. Tanken om at indføre et EU-mærke
er vigtig for at gøre borgerne mere bevidste om EU's historie og kulturarv og om
opbygningen af en europæisk identitet og etableringen af forbindelser mellem landene.

Ved at udvælge steder i de enkelte medlemsstater, der har ansøgt om at få tildelt EU's
europæiske kulturarvsmærke, vil vi gøre folk mere bekendt med den omstændighed, at
Europas historie berører os alle, uanset hvor vi bor, og uanset vores sprog eller vores kultur.
At gøre det europæiske kulturarvsmærke til et EU-initiativ vil bidrage til at gøre det mere
troværdigt, synligt og prestigefyldt. Dette kan igen resultere i økonomiske og sociale fordele
bl.a. ved at gøre de steder, der tildeles mærket, mere tiltrækkende for turister. Udvælgelse
af de steder, der skal tildeles mærket, vil også bidrage til at øge den yngre generations
interesse for og kendskab til idéerne og menneskene i Europa og vil dermed bringe Europas
indbyggere tættere på hinanden.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det europæiske kulturarvsmærke skal
fremme byer, mennesker og aktiviteter, der har bidraget til den europæiske
integrationsproces. Målet er at gøre borgerne mere bekendt med de grundlæggende værdier
såsom demokrati, solidaritet, kulturel mangfoldighed og tolerance, som vores Union er
baseret på. Listen over steder, der har fået tildelt et europæisk kulturarvsmærke, vil fungere
som en form for kort over vores kontinents traditioner og kultur og et kort over steder,
der har spillet en nøglerolle i dannelsen af den europæiske identitet. Europas fælles og dog
mangfoldige arv kan styrke dets borgeres følelse af denne identitet og den europæiske
samhørighed. Dette initiativ vil skabe en platform for samarbejde mellem lande og regioner
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i Europa. Desuden kan det have en positiv indvirkning på turistsektoren ved at bidrage til
at gøre regionerne mere tiltrækkende og samtidig forbedre deres økonomiske situation.
Jeg er enig i, at ordningen bør blive et officielt initiativ under EU's ledelse, da dette vil gøre
det mere bredt anerkendt, mere troværdigt og mere prestigefyldt. Ordningens øgede
synlighed vil gøre det muligt for et større antal borgere at identificere sig med mærkerne,
der symboliserer og højtideligholder den europæiske integration.

Ordningen bør fungere parallelt med og som supplement til UNESCO's internationale
ordning og de europæiske kulturbyer, da det europæiske kulturarvsmærke fungerer på
grundlag af den uddannelsesmæssige værdi og symbolværdien og i mindre grad på grundlag
af æstetiske og arkitektoniske kvaliteter. Vi bør søge metoder til at styrke borgernes
tilhørsforhold til Europa.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg mener, at europæiske værdier såsom de gamle
ungarske runeskrifter har stor betydning, og anerkendelsen heraf via priser er uundværlig.
I dette tilfælde må vi dog bevare traditionen med at give denne pris til værdier, der rent
faktisk er beliggende i EU. Det er uacceptabelt at udvide den til at omfatte tredjelande, da
vi ved at gøre dette blot kopierer UNESCO's verdensarvsliste. På den anden side håber jeg,
at denne pris vil hjælpe os til at vende tilbage til traditionelle europæiske værdier, og tildeling
af mærket vil være et ægte udtryk for anerkendelse. Jeg stemte ikke på grund af ovennævnte
modsigelser i betænkningen.

Henstilling: Doris Pack (A7-0334/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for henstillingen om betingelserne
for Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang
læring, fordi jeg mener, at det er en positiv faktor i den europæiske ungdomsstrategi.
Årsagen hertil er, at det er en fase i samarbejdsprocessen med dette land om sektorbaserede
politikker i EU. Da Schweiz er villig til at deltage i menneskelig, økonomisk og social
henseende i dette projekt, der involverer unge mennesker, kan EU kun drage fordel af at
inddrage unge fra tredjelande som Schweiz i processen med at øge kendskabet til EU's
integrationsproces blandt de yngre generationer.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne henstilling, fordi
jeg ikke er i tvivl om, at EU's samarbejde med Schweiz inden for uddannelse, videnskab og
ungdomsanliggender vil være til gensidig fordel for forbedringen og en effektiv
gennemførelse af politikker på disse områder. Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive
unge" og handlingsprogrammet for livslang læring 2007-2013 vil give disse programmer
en ekstra drivkraft og vil skabe muligheder for udvekslinger mellem deltagere, for at udveksle
erfaringer og samtidig beskytte EU's finansielle interesser og andre interesser.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Programmet "Aktive unge" har til formål at udvikle
og støtte samarbejde i EU på ungdomsområdet. Det sigter mod at fremme deltagelse af
unge i det offentlige liv, særlig de unge med færre muligheder eller med handicaps, og at
fremme initiativlyst, iværksætterånd og kreativitet. Programmet for uddannelse og livslang
læring bidrager til udvikling af EU som et avanceret videnbaseret samfund i
overensstemmelse med målene i Lissabonstrategien. Det støtter og supplerer
medlemsstaternes indsats og sigter mod at fremme udvekslinger, samarbejde og mobilitet
mellem EU's uddannelses- og erhvervsuddannelsesordninger, så de bliver en international
reference for kvalitet. Schweiz, der ikke er en EU-medlemsstat, deltager ikke i øjeblikket i
disse foranstaltninger. Jeg mener, at det modsatte bør være tilfældet, og at vi må inddrage
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vores schweiziske naboer i disse politikker inden for en åben Union. Derfor stemte jeg for
denne lovgivningsmæssige beslutning, der inddrager Schweiz i disse vigtige foranstaltninger.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne henstilling udarbejdet
af Europa-Parlamentet, fordi jeg tilslutter mig Rådets udkast til afgørelse om Schweiz'
deltagelse i programmet "Aktive unge" og handlingsprogrammet for livslang læring. Selv
om Schweiz har valgt ikke at tilslutte sig Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
samarbejder det alligevel tæt med EU på områderne uddannelse, erhvervsuddannelse og
ungdomsanliggender. Denne aftale er hensigtsmæssig, fordi Schweiz er forpligtet til at
overholde de krav og bestemmelser, som Kommissionen har fastsat. Desuden vil de projekter
og initiativer, der fremsendes af deltagere fra Schweiz, være underlagt de samme betingelser,
regler og procedurer, som gælder for projekter fra medlemsstaterne. Schweiz vil leve op
til EU's finanskontrol og revisionsbestemmelser. I overensstemmelse med den bilaterale
aftale opretter Schweiz et nationalt kontor, der skal koordinere gennemførelsen af
programmerne på nationalt plan, og betaler et årligt bidrag til hvert program (i 2011
1,7 mio. EUR til programmet "Aktive unge" og 14,2 mio. EUR til handlingsprogrammet
for livslang læring).

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Samarbejde med Schweiz om uddannelsesspørgsmål
er et vigtigt skridt i forbindelserne mellem EU og Schweiz. De to pågældende programmer
støtter livslang læring og inddragelse af unge i den europæiske integration gennem tolerance
og solidaritet mellem unge europæere. Aftalen mellem Kommissionen og Schweiz er
passende, da de schweiziske deltagere i disse programmer ansøger på lige fod med alle
andre unge europæere, og da Schweiz har forpligtet sig til at iagttage EU-bestemmelserne
og europæisk tilsyn samt til at bidrage finansielt til begge programmer.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over vedtagelsen af
denne betænkning i min egenskab af formand for Europa-Parlamentets delegation for
forbindelserne med Schweiz. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU's
medlemsstater er enige om at oprette programmet "Aktive unge" til gennemførelse af den
retlige ramme til støtte for uformel læring for unge. Formålet med dette forslag er at åbne
mulighed for Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og handlingsprogrammet
for livslang læring. Schweiz er det eneste europæiske land, der deltager i disse programmer
uden at være medlem af EØS, et kandidatland eller et potentielt kandidatland. Selv om
Schweiz har valgt ikke at tilslutte sig Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
har det udvist vedholdende interesse for at samarbejde tættere med EU på områderne
uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi er alle helt klar over, at et godt
uddannelsessystem, der sikrer, at unge modtager den bedst mulige uddannelse, er enormt
vigtigt for alle lande. Et godt kvalifikations-, videns- og uddannelsesniveau har direkte
indflydelse på kulturen og på arbejdsmarkedet og som et resultat heraf på borgernes
levestandard. Alle lande ønsker at være stolte af deres unge mennesker, og alle unge ønsker
muligheden for lære nye kulturer og sprog at kende og at opnå erhvervsfaglige
kvalifikationer i udlandet. EU kan være stolt af sin veludviklede udviklingsordning for
studerende, og af sine åbne arbejdsmarkeder, der betyder, at alle unge europæere har rigtig
mange muligheder for intellektuel og faglig udvikling. Schweiz' deltagelse i programmet
"Aktive unge" viser, at samarbejde med EU, særlig på uddannelsesområdet, har stor
betydning for landet. Vi bør ikke forhindre unge schweiziske borgere i at nyde godt af de
privilegier og muligheder, som en fællesskabsuddannelse indebærer.
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Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Der fokuseres i stødt stigende grad på
uddannelse og erhvervsuddannelse, forskning og navnlig på den ressource, som EU har i
sine unge. Ved at stille nye muligheder for at lære til rådighed ønsker vi at tilbyde vores
borgere flere muligheder. Programmer inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur,
forskning og ungdomsanliggender er et nøgleelement i denne strategi. Målet med
programmet "Aktive unge" er at inspirere til en følelse af aktivt europæisk statsborgerskab,
solidaritet og tolerance mellem europæere fra ungdomsårene til voksenårene.

Programmet fremmer mobilitet både i og uden for EU's grænser og fremmer inddragelse
af alle unge, uanset deres uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle baggrund. Som medlem
af delegationen for forbindelserne med Schweiz og Norge stemte jeg for denne betænkning,
da jeg mener, at den aftale, der er underskrevet mellem Kommissionen og de schweiziske
myndigheder er helt passende og i begges gensidige interesse. Dette vil sætte os i stand til
at hjælpe så mange unge som muligt til at erhverve nye færdigheder og til at tilbyde dem
muligheder for læring med en europæisk dimension.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Selv om Schweiz har valgt ikke at blive medlem af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har landet vist en vedholdende interesse
i et tættere samarbejde med EU inden for områderne uddannelse, videreuddannelse og
unge mennesker. Oprindeligt gav retsgrundlaget for EU’s uddannelses-, videreuddannelses-
og ungdomsprogrammer ikke mulighed for, at Schweiz kunne deltage, men dette ændrede
sig i 2006 med Parlamentets og Rådets vedtagelse af afgørelserne om oprettelse af
programmet "Aktive Unge" og programmet for livslang læring for perioden 2007-2013.
I februar 2009 godkendte Rådet, at Kommissionen indledte forhandlinger om schweizisk
deltagelse i de to programmer. I august 2009 opnåedes enighed om en aftale, og Rådet har
allerede vedtaget en afgørelse, hvormed det godkendte undertegnelse og foreløbig
anvendelse af aftalen fra 2011. Jeg støttede dette forslag.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Som et land, der har valgt ikke at være en del af EU,
kan Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang
læring ikke udelukkes på forhånd, men bør evalueres nøje. Jeg støtter derfor bestemmelserne
i den aftale, der er indgået mellem Kommissionen og den schweiziske regering, så jeg stemte
for fru Packs betænkning. Det er rigtigt at udstrække programmernes fordele til at omfatte
Schweiz, men det er også rigtigt at beskytte alle EU's finansielle og øvrige interesser.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Selv om Schweiz ikke er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, har landet vist en vedholdende interesse i et tættere
samarbejde med EU inden for områderne uddannelse, videreuddannelse og unge mennesker.
Indgåelsen af denne aftale om Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring er en meget positiv konsekvens heraf. Begrebet
uddannelse og livslang læring er afgørende for den videnbaserede økonomis
konkurrenceevne.

Det kan anvendes på alle niveauer af uddannelse og erhvervsuddannelse, det vedrører alle
faser af livet og alle de forskellige former for læring. Vi må udvikle og styrke udvekslingerne,
samarbejdet og mobiliteten. Desuden er det vigtigt at tilskynde unge til at tage del i det
offentlige liv, navnlig dem med færre muligheder eller med handicaps, og at fremme
initiativlyst, iværksætterånd og kreativitet for at fremme en følelse af et aktivt europæisk
statsborgerskab, udvikle solidaritet og fremme tolerance.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Forståeligt nok ønsker Schweiz, der yder en del af
den finansielle støtte til programmet "Aktive unge" og handlingsprogrammet for livslang
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læring, nu at deltage i disse programmer. Når det gælder læring, kunne det også være en
positiv udvikling, hvis EU ville tage ved lære af Schweiz i forbindelse med direkte demokrati.
Når den schweiziske befolkning beslutter, at der ikke skal rejses minareter, så accepteres
denne beslutning. Det samme gælder det nye initiativ om udvisning af udenlandske
kriminelle. De schweiziske myndigheder er klar over, at nå befolkningen siger "nej", så
mener den "nej", så de fortsætter ikke blot med at holde folkeafstemninger, indtil de får det
resultat, de ønsker, for derefter at give udtryk for overraskelse, når valgdeltagelsen falder.
Schweiz' eksempel bør give os alle tid til at tænke over de bekymringer, folk har. Jeg kan
ikke fuldt ud tilslutte mig de bestemmelser, der er beskrevet i denne betænkning, og derfor
stemte jeg imod den.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for henstillingen om udkast
til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det
Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i
programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013),
fordi jeg mener, at den aftale, som Kommissionen har indgået med de schweiziske
myndigheder, er ret positiv, øger programmets gavnlige virkninger i Schweiz og beskytter
EU's interesser, ikke mindst dets finansielle interesser.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag vedtog vi på plenarforsamlingen udkastet
til lovgivningsmæssig beslutning om Schweiz' deltagelse i programmet "Aktive unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring. Selv om Schweiz har valgt ikke at blive medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har landet gentagne gange vist sin
interesse i et tættere samarbejde med EU inden for områderne uddannelse, videreuddannelse
og unge mennesker. Med denne henstilling har vi indgået en aftale mellem EU og Schweiz,
der giver sidstnævnte mulighed for at deltage i programmet "Aktive unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Selv om Schweiz har valgt ikke at
blive medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har landet vist en
vedholdende interesse i et tættere samarbejde med EU inden for områderne uddannelse,
videreuddannelse og unge mennesker. Oprindeligt gav retsgrundlaget for EU’s uddannelses-,
videreuddannelses- og ungdomsprogrammer ikke mulighed for, at Schweiz kunne deltage,
men dette ændrede sig i 2006 med Parlamentets og Rådets vedtagelse af afgørelserne om
oprettelse af programmet "Aktive Unge" og programmet for livslang læring for perioden
2007-2013. I februar 2009 godkendte Rådet, at Kommissionen indledte forhandlinger
om schweizisk deltagelse i de to programmer. I august 2009 opnåedes enighed om en
aftale, og Rådet har allerede vedtaget en afgørelse, hvormed det godkendte undertegnelse
og foreløbig anvendelse af aftalen fra 2011. I medfør af artikel 218, stk. 6, i TEUF skal
Rådet indhente Europa-Parlamentets godkendelse, før aftalen kan træde i kraft. Med
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om oprettelse af programmet "Aktive Unge" og
handlingsprogrammet for livslang læring, der blev vedtaget i 2006, har man allerede
principielt godkendt schweizisk deltagelse. Den aftale, som Kommissionen har forhandlet
med de schweiziske myndigheder, er passende: Den lader Schweiz drage nytte af
programmernes fordele, samtidig med at den sikrer EU’s interesser af økonomisk og anden
art. Ordføreren anbefaler derfor, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Schweiz er et land, der kæmper med
problemet med ulige adgang til højere uddannelse til trods for, at det har fremragende
uddannelsesprogrammer. Lad os håbe, at samarbejdet med EU vil betyde, at unge
schweizere, særlig dem fra indvandrerbefolkningen, vil have en bedre chance for at få
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adgang til uddannelse. Medlemsstaternes erfaringer med programmer, der letter
uddannelsesmæssige udvekslinger for unge, viser klart, at de ikke blot fremmer god
uddannelse, men også spiller en positiv rolle med hensyn til europæisk integration, takket
være tilegnelsen af de enkelte landes sprog, kulturer og traditioner. Samtidig er programmet
for livslang læring en fremragende lejlighed til at henlede opmærksomheden på kvindernes
rolle i Schweiz. Landet var det sidste land i Europa, der gav kvinderne ret til at stemme ved
forbundsvalg, i 1970'erne, og i lang tid har kvinderne udgjort en samfundsgruppe, der
finder det svært ikke blot at deltage fuldt ud i det civile samfund, men også at få adgang til
uddannelse og erhvervsfaglig selvtilfredsstillelse.

I dag står midaldrende kvinder, der ønsker at komme ud på arbejdsmarker, ofte over for
det problem, at de mangler kvalifikationer eller erfaring, da en stor del af dem er blevet i
hjemmet for at passe deres familier på grund af de høje udgifter til børnepasning.

Betænkning: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (EL) De to betænkninger om
menneskerettigheder i EU og i verden er en udfordring for arbejdstagere, der, efterhånden
som den kapitalistiske krise udvikler sig, kvæles under barbariske angreb på deres rettigheder
og liv fra EU, kapitalen og borgerskabets regeringer, der forsøger at få dem til at betale
omkostningerne i forbindelse med krisen og beskytte monopolernes profit. Det kræver
en stor del frækhed, når kapitalens politiske repræsentanter proklamerer EU som vogter
af menneskerettighederne, når det er ved at vedtage den nye og endnu mere reaktionære
NATO 2020-doktrin og står forrest, når det gælder udnyttelse af mennesker og
naturressourcer og støtte til marionetregimer og reaktionære regimer. I alle EU's
medlemsstater slagtes arbejdsmarkedsrettigheder og sociale rettigheder opnået gennem
hårde og blodige kampe, græsrøddernes og arbejdskraftens kampe nedkæmpes voldsomt,
jagten på indvandrere og racismen er voksende, grundlæggende græsrodsfrihedsrettigheder
og demokratiske rettigheder begrænses, kommunistpartierne gøres ulovlige, og
kommunistiske symboler forbydes i en række lande. Standardhenvisningen til de påståede
overtrædelser af menneskerettighederne i Cuba og andre lande, der gør modstand mod
imperialistiske planer er rå trusler, tvang og pres for at nedbryde folkets vilje, så de opgiver
deres ret til frit at bestemme deres egen skæbne.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Traditionelt er plenarmødet i december delvist
helliget menneskerettigheder. En af de rituelle begivenheder, der sætter punktum for mødet
bortset fra tildeling af Sakharovprisen, er vedtagelsen af beslutningen om Parlamentets
årsberetning om menneskerettigheder i verden og EU's politik på dette område. En af EU's
internationale forpligtelser er også at fremme demokrati og menneskerettigheder rundt
om i verden. I beretningen i år bemærkes videreførelsen af alvorlige overtrædelser på dette
område og en situation, der forværres af den økonomiske krise, klimaændringer, nye
teknologier og bekæmpelsen af terrorisme. I beretningen anbefales det, at målene i
Lissabontraktaten gennemføres, navnlig via den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil.
Fru Andrikienė, der er ordfører for betænkningen, fastslår, at en konsekvent
EU-udenrigspolitik skal have indsatsen for demokrati og menneskerettigheder som øverste
prioritet.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for årsberetningen om
menneskerettigheder i verden i 2009 og EU's politik på området, fordi den undersøger,
vurderer og i særlige tilfælde kommer med en analyse af EU's arbejde inden for
menneskerettigheder og demokrati og fremtidige udfordringer. Med hensyn til vold mod
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kvinder udtrykker Europa-Parlamentet sin dybe bekymring over den rodfæstede
kønsbaserede forskelsbehandling og vold i hjemmet, der foregår i flere lande, og påpeger,
at kvinder, som lever i landdistrikter, udgør en særlig sårbar gruppe. Jeg kan derfor tilslutte
mig Parlamentets krav om, at kvinders rettigheder udtrykkeligt skal behandles i alle
menneskerettighedsdialoger, herunder især bekæmpelse og afskaffelse af samtlige former
for diskrimination og vold imod kvinder og piger, herunder kønsbestemte aborter som
det mest fremtrædende eksempel, alle former for skadelig traditionel praksis eller skik,
f.eks. kvindelig kønslemlæstelse og for tidligt eller tvungent ægteskab, alle former for
menneskehandel, vold i hjemmet og kvindedrab, udnyttelse på arbejdspladsen og
økonomisk udnyttelse. Da millioner af børn stadig er ofre for voldtægt, vold i hjemmet og
fysisk, psykisk og seksuel mishandling, er jeg enig i, at EU hurtigt må træffe supplerende
foranstaltninger mod børnearbejde og bør gøre mere effektiv brug af de instrumenter, der
står til dets rådighed.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) EU's rolle som forsvarer for menneskerettigheder er et
grundlæggende kendetegn, som institutionerne ikke må give afkald på, og som skal forblive
en prioritet i det diplomatiske arbejde. Bilag I til denne betænkning er det bedste bevis
herpå, da der heri oplistes alle de tilfælde af overtrædelser af menneskerettighederne, som
vi i Europa har taget afstand fra eller ikke har veget tilbage fra at fordømme. Fra Afghanistan
til Somalia, fra Rusland til Iran. Vi vender ikke det blinde øje til eller begraver hovedet i
sandet, selv når strategiske partnerskaber står på spil, for individuelle interesser kan ikke
sættes før forsvar for frihed og menneskerettigheder.

Efter min mening skal EU's stilling fortsat være som følger: interventionistisk og modig i
kampen for menneskerettigheder og demokrati.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning udgør en del af en
tilbagevendende øvelse i flertallets rene hykleri domineret af højrefløjen og af
socialdemokraterne, der gør krav på rollen som "ambassadør" for forsvar for
menneskerettigheder. Dette er en øvelse, der afslører sig selv, efterhånden som den går
igennem de indlysende selvmodsigelser, den indeholder, og ikke mindst gør brug af et
påstået forsvar for menneskerettigheder for at fremme intervention i lande, hvor dets egne
interesser står på spil, og hvor dets allierede, navnlig USA, hvidvaskes og støttes.

Som eksempler herpå kan nævnes de såkaldte CIA-flyvninger og mange EU-landes
regeringers medskyldighed i kidnapning, tortur og ulovlig overførsel af fanger til
Guantanamo og NATO-styrkernes fortsatte besættelse af Afghanistan og de stadige
massakrer på civilbefolkningen under påskud af at bekæmpe terrorisme. Andre eksempler
omfatter opretholdelse af Israels apartheidpolitik over for det palæstinensiske folk og støtte
til Marokkos fortsatte besættelse af Vestsahara og støtte til USA's ulovlige blokade af Cuba,
som FN's generalforsamling har fordømt ved 18 på hinanden følgende lejligheder. Disse
politikker efterlader lige som de flertal, der støtter dem, en dårlig smag i munden. Tiden
nærmer sig, hvor folk vil være i stand til at afvise dem.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af
menneskehandel sigter mod at skabe et mere fjendtligt klima for menneskesmuglere ved
at straffe de kriminelle og sikre en stærkere forebyggelse og beskyttelse af ofrene. Det er
uacceptabelt, at menneskehandel stadig er et faktum i Europa, der berører hundredtusindvis
af mennesker, hovedsageligt fra sårbare sociale grupper såsom minoriteter, kvinder og
børn med henblik på seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, moderne slaveri med mere. Jeg
fordømmer på det stærkeste enhver udnyttelse af ofrene for menneskehandel, og derfor
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går jeg ind for at styrke beskyttelsen af ofrene og indføre strengere sanktioner for smuglerne.
Forbedring af samarbejdet mellem EU-landene og en styrkelse af koordineringen mellem
forskellige institutioner og organisationer på europæisk, nationalt og regionalt plan er af
særlig betydning for en vellykket gennemførelse af direktivet. EU bør udnytte sine
internationale forbindelser til at forpligte sine partnere til at bremse menneskehandel og
sikre, at ofrenes rettigheder respekteres på internationalt plan. Desuden bør det inddrage
de politiske normer, standarder og principper i de internationale
menneskerettighedsordninger for bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel i sine
politiske dialoger med tredjelande.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Jeg stemmer for denne beslutning og forslaget
om, at der fremsættes et kategorisk krav over for de russiske myndigheder om, at de bringer
de personer, der var skyldige i mordet på den russiske advokat, Sergei Magnitsky, for retten,
og jeg opfordrer Parlamentet til at overveje muligheden for at nægte russiske embedsmænd
indblandet i denne sag adgang til EU og for at indefryse disse embedsmænds bankkonti og
andre aktiver i alle medlemsstaterne. Et sådant krav ville sende et stærkt signal til de russiske
myndigheder om, at EU-borgerne finder de alvorlige mangler ved det russiske retssystem,
den selektive anvendelse af lovene i myndighedernes interesse og den omstændighed at
personer, der er skyldige i angreb på forsvarere for menneskerettigheder, uafhængige
journalister og advokater eller endog deres død, fortsat alt for ofte forbliver ustraffede,
uacceptabel. Dette signal ville bekræfte EU's støtte til forsvarere for menneskerettigheder
i Rusland, som opererer under særlig vanskelige omstændigheder.

Bogusław Liberadzki (S&D),    skriftlig. – (PL) Overholdelse af menneskerettighederne
er en af EU's grundlæggende værdier og en værdi, som Gruppen for Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet lægger særlig vægt på, da den står på dagsordenen
for næsten alle de møder, der holdes i vores gruppe. Det er vigtigt, at Parlamentet som
helhed også lægger vægt på dette emne. Vi ser nogle forbedringer, skønt langsomme, i
situationen verden over. Der er stadig lande, hvis regeringer vedholdende overtræder
menneskerettighederne, men der er også lande, hvor der er ændringer på vej. Ordførerens
mundtlige ændringsforslag afspejlede disse positive tendenser i Rusland. Situationen i Cuba
giver dog stadig anledning til bekymring, hvilket prisuddelingsceremonien for
Sakharovprisen 2010 vidnede om. Jeg stemte for betænkningen med overbevisning.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Årsberetningen om menneskerettigheder er
uundgåeligt en bagudskuende øvelse, men jeg hilser den alligevel velkommen. Denne
betænkning omhandler perioden juli 2008 til december 2009, lige før Lissabontraktatens
ikrafttræden. Jeg glæder mig meget over Cathy Ashtons engagement i menneskerettigheder
og hendes forsikring under forhandlingen om, at menneskerettighederne vil blive
indarbejdet i arbejdet i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Jeg håber, dette vil betyde, at
vi, når vi drøfter beretningen om menneskerettighederne til næste år, vil være i stand til at
fastslå, at EU har anlagt en mere sammenhængende og konsekvent strategi over for
menneskerettighederne.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Denne årsberetning har til formål at understrege
Europa-Parlamentets stærke beslutsomhed og langvarige indsats for at forsvare
menneskerettigheder og demokrati i verden via udvikling af en stadig mere integreret og
effektiv europæisk politik, der kan sikre større sammenhæng og konsekvens på alle
politikområder, uanset om det er via bilaterale forbindelser med tredjelande eller via støtte
til internationale og lokale organisationer i civilsamfundet. Vi insisterer navnlig på at
gennemføre en grundig vurdering af menneskerettighedsaspekterne i den europæiske
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naboskabspolitik, som navnlig bør vedrøre de eksisterende mekanismers kohærens og
effektivitet, f.eks. handlingsplaner, statusrapporter, menneskerettighedsdialoger og
beslutningsprocessen vedrørende opgradering af forbindelserne med tredjelande.

Vi vil gerne gøre EU's fremtidige tiltrædelse af den europæiske
menneskerettighedskonvention mere synlig som en lejlighed til at bevise dets engagement
i forsvar for menneskerettigheder inden for og uden for dets grænser. Vi opfordrer derfor
alle medlemsstaterne til at støtte dette og forpligte deres borgere hertil.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Betænkningen om menneskerettighederne i verden
i 2009 og EU's politik vedrørende spørgsmålet udgør et yderst vigtigt redskab til styrkelse
af Tjenesten for EU's Optræden Udadtils rolle med hensyn til menneskerettighedspolitikken.
Disse ting har altid været det varemærke, der gør, at EU skiller sig ud i verden.

Jeg er enig med fru Andrikienė, når jeg understreger, at religions- og trosfrihed udgør en
af de vigtigste og grundlæggende af alle menneskerettigheder, at de skal overholdes, og at
betingelser vedrørende menneskerettigheder, som indgår i de bilaterale aftaler med
tredjelande, bør håndhæves mere effektivt og med større virkning. Det er derfor passende
at opfordre den højtstående repræsentant til at integrere religions- og trosfrihed i EU's
menneskerettighedspolitik og fremlægge en grundig evaluering af situationen vedrørende
religions- og trosfrihed i EU's årsberetning om menneskerettigheder. Jeg stemmer for fru
Andrikienės betænkning.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    skriftlig.  –  (EL) EU skal gøre alt, hvad det kan for at
sikre, at de principper og frihedsrettigheder, der ligger til grund for menneskerettighederne,
anvendes, så det kan spille en førende rolle inden for dette område. Der skal oprettes en
særlig menneskerettighedstjeneste, og endnu vigtigere skal EU overvåge områder, hvor
der er EU-repræsentanter. EU skal også føre tilsyn med og nøje overvåge overtrædelser af
menneskerettighederne i medlemsstaterne.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg støttede ikke denne betænkning, da den
ikke beklager eller kritiserer EU's dobbeltstandard med hensyn til respekt for og fremme
af menneskerettighederne både i medlemsstaterne og i tredjelande, som det har særlige
politiske og handelsmæssige forbindelser med. Det fremgår ikke som sådan af
betænkningen, at EU's regeringer har udformet og gennemført politikker, der er radikalt
i strid med menneskerettighederne på områder såsom indvandring med masseudvisninger
og tilbageholdelser baseret på race eller sikkerhed, og tillader alvorlige overtrædelser af
menneskerettighederne såsom ulovlig tilbageholdelse af mennesker og overførsel af dem
til hemmelige fængsler, hvor de bliver tortureret.

EU selv har vedtaget direktiver, der er i strid med menneskerettighederne, som f.eks.
hjemsendelsesdirektivet, og det har indledt eller udviklet særlige handelsmæssige eller
politiske forbindelser med regeringer i lande som Marokko, Colombia eller Israel, som
systematisk tilsidesætter menneskerettighederne. Selv om jeg sætter pris på, at
menneskerettighedssituationen i de ikke selvstændige territorier i Vestsahara er medtaget,
støtter jeg ikke denne betænkning på grund af udeladelen af alle ovenstående elementer
og af den negative indvirkning, som EU's frihandelsaftaler har på menneskerettighederne,
for ikke at nævne dens uberettigede og overdrevne kritik af lande som Cuba og Venezuela.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Beretningen om menneskerettighederne i verden
2009 er meget detaljeret og omhandler en lang række spørgsmål. Desværre får jeg på en
eller anden måde det indtryk, at der er gjort et desperat forsøg på at tage alle mulige
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spørgsmål med her uden, at man har fulgt en klar strategi. Faktum er, at fremme af
demokrati verden over skal være et vigtigt emne for EU. Dette kræver dog en klar
fremgangsmåde og en fast, konsekvent strategi for løsning af disse problemer, hvoraf nogle
er yderst vanskelige. Da der her ikke er nogen tegn på en sådan strategi, stemte jeg ikke ved
den endelige afstemning.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Selv om det er over 60 år siden,
at verdenserklæringen om menneskerettigheder blev underskrevet, er der stadig mange
steder i verden, hvor denne erklæring blot er et stykke papir. Desværre er der også mange
sådanne steder i Europa, et kontinent, hvor beskyttelse af menneskerettighederne, som et
af de principper, som demokratiet bygger på, har sin oprindelse. EU, som vi modigt kan
sige er verdens førende inden for menneskerettigheder, udfolder store bestræbelser på at
sikre, at i det mindste minimumsstandarder for beskyttelse af menneskerettigheder opfyldes
andre steder rundt om i verden. Jeg kan derfor takke min kollega, fru Andrikienė, for, at
hun har udarbejdet en virkelig omfattende beretning, og for, at hun har henledt
opmærksomheden på den komplekse situation på verdensplan. Jeg håber, at denne
betænkning vil bidrage til at forbedre situationen, og at sådanne betænkninger vil blive
kortere i fremtiden.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette års betænkning om
menneskerettigheder fra Europa-Parlamentet, fordi den omfatter både lande, der ligger
geografisk tæt på og langt fra EU. I betænkningen opfordrer Parlamentet Kina – det land,
der har det højeste antal henrettelser – til at offentliggøre sine statistikker over henrettelser,
så analyse af og debat om dødsstraf kan foregå på et gennemsigtigt grundlag. Dette skulle
tilskynde landet til hurtigt at forbyde denne barbariske form for straf. På den anden side
er det skammeligt, at dødsstraffen stadig den dag i dag anvendes i det demokratiske USA.
I betænkningen gives der udtryk for betænkeligheder i forbindelse med børn, der er
involveret i eller på anden måde berørt af væbnede konflikter eller endog tvinges til at tage
aktivt del i dem. I mine ændringsforslag til denne betænkning, som Udvalget om
Udenrigsanliggender har vedtaget, opfordrer jeg indtrængende Kommissionen og Rådet
til at sikre en obligatorisk overholdelse af EU's retningslinjer om børn og væbnede konflikter
i alle forbindelser med tredjelande. Jeg opfordrer også til, at EU's og FN's institutioner straks
tager skridt til at afvæbne, rehabilitere og genintegrere børn, som har taget aktivt del i krige.

Jeg opfordrer de nordkoreanske myndigheder til at tage konkrete og mærkbare skridt i
retning af en forbedring af menneskerettighedssituationen. Jeg opfordrer Pyongyang til at
tillade, at uafhængige internationale eksperter fører tilsyn af enhver art med
fængselsfaciliteter, og til at tillade FN's særlige udsendinge at besøge lande. Jeg opfordrer
ligeledes de nordkoreanske myndigheder til at fjerne restriktionerne for det internationale
personales tilsyn med fordelingen af bistand og til at sikre, at den internationale bistand
når ud til dem, der har behov for den.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) I denne betænkning om årsberetningen
om menneskerettigheder i verden (2009) og EU's menneskerettighedspolitik gøres der
detaljeret og udtømmende rede for overtrædelserne af menneskerettighederne i hele verden.
Parlamentet uforanderlige beslutsomhed og langvarige indsats for at forsvare
menneskerettighederne og demokratiet over hele verden ved at anvende en fast og effektiv
politik til forsvar for menneskerettighederne i EU bør nævnes her.

Lissabontraktatens ikrafttræden udgør en historisk anledning til at udfylde de resterende
lakuner i EU's politik for fremme af menneskerettighederne og demokratiet. Jeg tilslutter
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mig derfor ordføreren og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at overholde
Lissabontraktatens formål og ånd og sikre, at respekt for og fremme af
menneskerettighederne stilles i centrum for de forskellige områder i Unionens eksterne
politik.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) I går tildelte Parlamentet Sakharovprisen for
tankefrihed til den cubanske statsborger Guillermo Fariñas, der var fraværende. Hans stol
var tom, fordi den cubanske regering ikke ville have tilladt ham at vende hjem igen. Dette
er et chokerende og symbolsk eksempel, der tjener som en brutal påmindelse om, at
menneskerettighedssituationen i verden ikke bliver bedre. Eksekvering af dødsstraf tæt på
os i Belarus, hængninger og steninger i Iran, kvindelig kønslemlæstelse i Somalia,
massevoldtægter i Den Demokratiske Republik Congo, mord på journalister i Rusland,
215 mio. børn i arbejde, vilkårlige fængslinger, uretfærdige retssager, censur, og så mange
andre barbariske handlinger, der kræver, at EU står fast og ikke går på kompromis.

Den betænkning, vi har vedtaget i dag, kræver, at vi gør menneskerettighederne til det
centrale i EU's eksterne indsats, i dets udviklings-, forsvars-, handels-, fiskeri-, immigrations-
og retspolitikker. Disse værdiers universelle karakter må have forrang for geopolitik, der
endnu en gang kynisk blev afsløret den 10. december 2010, hvor 15 lande reagerede
kujonagtigt på Kinas udtrykkelige anmodning om, at de boykottede tildelingen af Nobels
fredspris til den kinesiske statsborger, Lu Xiaobo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske fru Andrikienė med
hendes fremragende arbejde. Parlamentets årsberetning om menneskerettigheder – i år
vedrørende 2009 – er et referencepunkt for alle dem, der er interesserede i spørgsmålet.
Denne udgave er endnu vigtigere, fordi den er den første siden Lissabontraktatens
ikrafttræden, der indrømmer EU større beføjelser på det udenrigspolitiske område. Det
største håb for menneskerettighederne er gennemførelsen af Lissabontraktaten med hensyn
til udenrigspolitikken, idet EU-Udenrigstjenesten skal afspejle prioriteterne og ånden i
traktaten.

En af prioriteterne i en sammenhængende udenrigspolitik bør være fremme af demokrati
og menneskerettigheder. Endelig noterer jeg mig, at Parlamentets årsberetning om
menneskerettighederne ikke blot indeholder en lang liste over problemer. Den foreslår
også løsninger. I betænkningen noteres fjernelsen af dødsstraf i adskillige lande, de
fremskridt, der er gjort i forbindelse med vold mod kvinder, beskyttelsen af børn,
bekæmpelsen af tortur, beskyttelse af menneskerettighedsaktivister, fremme af demokrati
og religionsfrihed osv.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Som sædvanlig indeholder den
endelige tekst godt og skidt nyt. Blandt de positive punkter kan nævnes for det første
ændringsforslaget i to dele vedrørende Magnitsky blev vedtaget med et stort flertal (318
for, 163 imod og 95 hverken for eller imod). S&D's og ALDE's ændringsforslag blev alle
vedtaget (bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, dødsstraf/dødelig indsprøjtning).
To ændringsforslag fra GUE blev vedtaget (lige adgang til sundhedspleje/-behandling og
Colombia). Blandt de negative punkter skal desværre nævnes de to ændringsforslag fremsat
af ordføreren (PPE) vedrørende det europæiske initiativ for demokrati og
menneskerettigheder og behovet for at hellige flere projekter til demokrati i stedet for
menneskerettigheder blev vedtaget.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Andrikienės betænkning, fordi jeg
mener, at vi endnu en gang bør understrege, at respekt for menneskerettighederne afspejler
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et moderne samfund. Alle mennesker er født frie og lige, og det er helt klart vores pligt at
gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at dette også er tilfældet verden over. Selv om EU's
udenrigspolitik har gjort nogle store fremskridt i de senere år, er vejen mod en fælles og
sammenhængende politik for fremme af menneskerettigheder stadig lang.

For det første skal Rådet og Kommissionen forbedre EU's kapacitet til at reagere hurtigt på
overtrædelser i tredjelande. Begyndende med den faste fordømmelse af dødsstraf i hele EU
må vi dagligt stræbe efter og bekræfte menneskerettighederne. I denne forbindelse vil jeg
gerne slutte med at sige, at beskyttelse af menneskerettighederne, som Mahatma Gandhi
sagde, er en nødvendig forudsætning for fred. Det må vi aldrig glemme.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Betænkningen om årsberetningen om
menneskerettighederne i 2009 og EU's menneskerettighedspolitik giver et næsten
fuldstændigt overblik over menneskerettighedsproblemerne i verden. Betænkningen
omfatter også nye former for menneskerettigheder såsom beskyttelse af
menneskerettigheder og bekæmpelse af terrorisme. Takket være ændringsforslagene fra
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance er der medtaget et kapitel om
menneskerettighedernes rolle i den nyoprettede EU-Udenrigstjeneste. Dette er meget vigtigt,
da Udenrigstjenesten som et nyt instrument kan give os mulighed for at tage EU's
menneskerettighedspolitik op og forsvare menneskerettighederne verden over på en mere
sammenhængende og beslutsom måde. Jeg støtter derfor 100 % forslaget om at udpege
en højtstående repræsentant, som sammen med hans/hendes tjeneste skal koordinere EU's
menneskerettighedspolitik på permanent basis. Det centrale budskab er klart.
Menneskerettighederne skal indtage en central plads i EU's udenrigspolitik. Der er stadig
lang vej tilbage, men Parlamentet vil beholde fingeren på pulsen. Det er en yderst positiv
ting.

Betænkning: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om en ny strategi
for Afghanistan. Jeg mener, at den internationale bistand skal kanaliseres direkte til de
afghanske myndigheder, således at mellemmænd undgås. Med hensyn til fredsprocessen
bør EU's rolle være at tillade Karzai-regeringen selv at vælge sine samtalepartnere, og
samtidig insistere på, at følgende forudsætninger er opfyldt. Al-Qaeda skal forbydes,
valmuedyrkning skal udryddes, og der skal vises vilje til at etablere en grundlæggende
respekt for grundlæggende menneskerettigheder. Hvad angår faglig uddannelse af
politistyrken er jeg enig i målene om ikke blot at fokusere på at øge antallet af politifolk
og soldater, men hovedsageligt på uddannelse, organisering og politistyrkernes forbindelser
med parallelle retlige institutioner.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning og
støttede en pragmatisk strategi over for Afghanistan og den nye oprørsbekæmpelsespolitik,
som har til formål at beskytte lokalbefolkningen og genopbygge områder, hvor sikkerheden
er genoprettet. Den nye oprørsbekæmpelsespolitik skal have tid til at vise resultater, der
bør være en politisk løsning, og der bør gennemføres forhandlinger med alle sider. Jeg er
overbevist om, at enhver langsigtet løsning skal omfatte konkrete foranstaltninger til
udryddelse af fattigdom, underudvikling og diskrimination mod kvinder, øget respekt for
menneskerettighederne og retsstatsforhold, styrkelse af forsoningsmekanismerne, sikring
af en afslutning på opiumsproduktionen, indledning af en solid statsopbygning og en
fuldstændig integration af Afghanistan i det internationale samfund samt forbud mod
Al-Qaeda i landet. Vi må ære de tjenestemænd og -kvinder i alle de allierede styrker, som
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har mistet livet i forsvaret af frihed, og kondolere deres familier og familierne til alle de
uskyldige afghanske ofre.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Situationen i Afghanistan giver stadig anledning
til bekymring. Næsten 10 år efter, at den vestlige koalition drev Taleban fra magten, er fred
og velstand stadig langt fra at være dagligdagen for afghanerne. Den strategi, der er blevet
anvendt i landet i årevis, er forkert og må ændres. EU må stå fast på sine synspunkter om
emnet og notere sig USA's militærpolitis nederlag i regionen. Vores tropper er næsten gået
i stå, og intet håb om nogen exit synes muligt under sådanne omstændigheder. Derfor
støttede jeg Parlamentets beslutning, hvori der opfordres til en ny strategi for Afghanistan.
Det system, der har eksisteret indtil nu, må ændres. Vi må håndtere korruption og spild,
så den internationale bistand endelig kan opfylde sin rolle. Fred vil vende tilbage via en
civil indsats. Koalitionen skal kontrollere disse midler strammere. På den anden side må
vi ophøre med at gribe ind i afghanske anliggender. Den afghanske regering skal frit kunne
finde sin modus vivendi med alle de grupper, der udgør det afghanske samfund. Vejen til
udvikling er fortsat lang, og vi må ikke bringe disse sårbare balancer i fare.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (EL) Jeg stemte ikke ved afstemningen om
betænkningen om en ny strategi for Afghanistan. Betænkningen indeholder faktisk adskillige
positive punkter, og den anerkender de yderst uheldige aspekter ved den nuværende
situation og det internationale samfunds ansvar, særlig NATO's, EU's og medlemsstaternes,
der på forskellig måde er involveret i krigen i Afghanistan og "forvaltningen" af dets
"genopbygning". I betænkningen understreges også den omstændighed, at fordelingen af
penge og international bistand ikke når frem til den afghanske befolkning. Den illustrerer
også, hvor negativt og absurd det er, at de udenlandske tropper forbliver i Afghanistan, da
det bortset fra aspektet om menneskelige ofre beviser, at situationen er blevet værre med
hensyn til det afghanske folks fattigdom, respekten for kvinders rettigheder, den svimlende
stigning i opiumsafgrøderne og endog fremkomsten af mafiaorganisationer og korruption
via det privatiserede sikkerhedssystem, som USA anvender. Desværre har
ændringsforslagene fra de konservative kræfter, der er i strid med den oprindelige tekst,
ændret den. Den hilser den "nye oprørsbekæmpelsesstrategi" velkommen, godkender
præsident Obamas tidsplan, opfordrer til, at EU identificerer sig mere med NATO og USA,
og erkender effektiviteten af og behovet for, at tropperne bliver og sikrer området.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Ni år efter starten på den militære intervention i
Afghanistan er det muligvis den største udfordring Europa og dets allierede står over for
med hensyn til udenlandsk intervention og global sikkerhed. Sandheden er, at sikkerheden
i Afghanistan er blevet ringere i det sidste tiår til trods for den stærke – og uafbrudte –
internationale tilstedeværelse i landet. Terrorister støttes og uddannes fortsat og hertil
kommer, at de vigtigste socioøkonomiske indikatorer er utilfredsstillende. I øjeblikket bør
det internationale samfunds og Europas hovedmål derfor være at tilskynde til oprettelse
af en stærk og stabil regering, så fredsprocessen fortsat støttes, når de tre grundlæggende
forpligtelser i betænkningen overholdes: (i) Afghanistans tilsagn om at landsforvise al-Qaeda,
(ii) ophør med dyrkning af opiumsvalmuer og bekæmpelse af narkotikahandel og (iii) en
vilje til at sikre respekt for de grundlæggende menneskerettigheder.

Inden for disse rammer og i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, der er
indgået inden for rammerne af NATO, bør den militære tilstedeværelse i Afghanistan
gradvist nedbringes, samtidig med at den internationale støtte til fredsbevarende formål
og sikkerhed opretholdes med henblik på at skabe stabilitet efter interventionens ophør.
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Carlo Fidanza (PPE),,    skriftlig. – (IT) Denne betænkning er måske det bedste kompromis,
der kan nås i dag om den nye europæiske strategi i Afghanistan. Dette skyldes til dels de
talrige og afgørende ændringsforslag, som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige
Demokrater) har fremsat, og som gjorde den mindre ideologisk og mere pragmatisk og i
stand til at anerkende de kritisable punkter, der er opdaget i løbet af ni år med operationer
på afghansk område, samt at identificere de positive aspekter og udviklingslinjer, der skal
gøre det internationale samfunds tilstedeværelse mere effektiv og fremme overgangen til
en fuldstændig overdragelse af suveræniteten til de afghanske myndigheder.

En militær indsats kan ikke stå alene, det er rigtigt. Den er dog en vigtig forløber for at
svække Talebangrupperne og drive dem til at afskære alle forbindelser med al-Qaeda og
derfor sætte sig til forhandlingsbordet. Forhindring af massakrer på civile er naturligvis
fortsat en prioritet, men vi må ikke nægte os selv brugen af droner, som fungerer godt i
områderne omkring grænsen til Pakistan.

Den Europæiske Unions politimission i Afghanistans (EUPOL) engagement skal styrkes
for fortsat at uddanne en politistyrke, der er i stand til at opretholde ro og orden.
Uddannelsen af dommere og administrative embedsmænd bør intensiveres for at fremme
en styrkelse af de afghanske institutioner, nedbringe korruption og skabe betingelserne
for at overdrage Afghanistan til afghanerne.

Joe Higgins (GUE/NGL),    skriftlig. – (EN) Denne betænkning har sat fokus på mange af
de problemer, Afghanistan står over for. I betænkningen er man kritisk over for NATO's
og USA's besættelse samt over for menneskerettighedsovergreb i Afghanistan, især den
øgede undertrykkelse af kvinder og den stigende fattigdom. Antikrigsbevægelsen har
advaret om disse problemer, siden krigen begyndte. Jeg undlod imidlertid at stemme, da
jeg ikke kunne støtte betænkningens opbakning til besættelsen og den 'bølge',
Obama-regeringen har forestået. Jeg undlod at stemme om ændringsforslag med krav om
mere støtte til den afghanske stat. Jeg går ind for at respektere det afghanske folks
suverænitet, men Karzai-regimet er korrupt og afspejler ikke interesserne hos flertallet i
den afghanske befolkning. Jeg opfordrer til, at al bistand skal under demokratisk kontrol
forestået af Afghanistans husmænd, arbejdere og fattige. Jeg bemærker betænkningens
hyldest til de almindelige soldater, der er blevet dræbt, og til det afghanske folk, som er
krigens ofre. Jeg er imidlertid ikke enig i udsagnet om, at militært mandskab er omkommet
'under forsvar for friheden'. Dette er en krig, der føres af hensyn til de store imperialistiske
magter og ikke af hensyn til almindelige mennesker.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    skriftlig. – (FI) Hvor forsvinder vores penge hen i
Afghanistan? Jeg er glad for beslutningsforslaget om en ny strategi for Afghanistan.
Betænkningen belyser meget godt de mange problemer, landet er ramt af.

Der findes ingen militær løsning i Afghanistan, hvilket også anføres i betænkningen. Hvis
tropperne ikke har formået at bringe fred til Afghanistan, så har de penge, vi har postet i,
heller ikke. Der står endog i betænkningen, at mellem 2002 og 2009 blev international
bistand på mere end 40 mia. USD kanaliseret ind i landet. Af disse 40 mia. gik kun seks mia.
til den afghanske regering, de resterende 34 mia. blev kanaliseret ind i landet andetstedsfra.
Helt op til 70-80 % af denne bistand kom aldrig frem til de rette modtagere, det afghanske
folk.

Ydermere beløb omkostningerne til krigen i Afghanistan i perioden 2001-2009 sig til
mere end 300 mia. USD. Disse enorme pengebeløb får det afghanske folk dog ikke noget
ud af. I stedet er det f.eks. våbenindustrien, lejesoldater og internationale virksomheder,
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der nyder godt af de penge, der bruges i Afghanistan. Det er vigtigt, at man i betænkningen
faktisk fremhæver dette utilfredsstillende faktum.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Jeg bakker helt op om betænkningen, hvor den
opfordrer til genopbygning af Afghanistan og forbedringer i menneskerettighedsforholdene.
Det kan ikke benægtes, at sikkerhedssituationen i Afghanistan i dag er langt bedre, end
den var for ni år siden. Folk lever i et friere samfund, piger kan komme i skole, og der er
bedre adgang til lægebehandling end under Talebanregimet. Men der er stadig alvorlige
problemer, hvor der ikke er sket fremskridt med hensyn til løsningen af dem. Det gælder
især krigen mod stoffer, som man med rette lægger vægt på i betænkningen. Ifølge en
ekspertvurdering kommer 92 % af verdens opium fra Afghanistan, hvorfra den distribueres
i hele verden, også EU. Vi er nødt til at tage højde for, at dyrkningen af opiumsvalmuer
udgør en betydelig indtægtskilde i landbrugsområderne, hvor det er svært at finde andre
måder at tjene til livets ophold. Derfor er det ikke nogen effektiv løsning at ødelægge
plantager med opiumsvalmuer uden at tilbyde alternative indtjeningsmuligheder.

Regeringen i Afghanistan skal gøre mere formålsbestemt brug af den internationale bistand
til at udvikle små virksomheder og landbrug i regioner, hvor der dyrkes opium i øjeblikket.
EU's investeringer i genopbygningen af Afghanistan er betydelige, men der er stadig meget
mere, der skal gøres. Det vigtigste er at garantere sikkerhed. Jeg vil gerne understrege, at
en for tidlig tilbagetrækning af styrker fra Afghanistan ikke blot ville være farlig for den
lokale befolkning og en trussel mod den demokratiske verden, men det ville også ødelægge
alt det gode, der er opnået i Afghanistan. Folk har betalt en høj pris for fred i Afghanistan,
og vi må ikke svigte dem.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Ordføreren har besluttet udelukkende at fokusere
på fire områder, hvor en målrettet indsats efter hans opfattelse kan føre til reelle ændringer,
nemlig international bistand, følgerne af den for nylig indledte fredsproces,
politiuddannelsens virkning og ophør med dyrkning af opiumsvalmuer. Selv om jeg ikke
bakker op om alle hans konklusioner, stemte jeg for dette velgennemtænkte og nyttige
bidrag til forhandlingen om Afghanistan.

Mario Mauro (PPE),    skriftlig. – (IT) Betænkningen om en ny strategi for Afghanistan bør
generelt set vurderes positivt, så jeg stemmer for den. De enorme problemer, der stadig er
i dag i Afghanistan, og som hver for sig er forskellige og overordentlig vigtige for dette
mellemøstlige lands fremtid, skal håndteres under anvendelse af en ny tilgang, hvor man
definerer prioriteringsområderne anderledes end hidtil.

Det primære spørgsmål, som korrekt klarlagt i den betænkning, vi skal stemme om, er, at
'der ikke kan opnås stabilitet eller fred i Afghanistan, hvis borgernes sikkerhed ikke
garanteres af staten selv som førsteprioritet'. I denne henseende håber jeg, at ordføreren
vil genoverveje den del, hvori han taler om at bruge droner, måske via et mundtligt
ændringsforslag.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Denne betænkning maler et katastrofalt
billede af konsekvenserne af en krig i Afghanistan under NATO's ledelse, som EU har været
medskyldig i og støttet. Det er beklageligt, at man i betænkningen ikke fordømmer selve
krigen og vakler mellem at opretholde militære NATO-styrker på stedet og at fortsætte
deres nødvendige tilbagetrækning. Trods dette vil jeg, i betragtning af alle de væsentlige
kritikpunkter, den indeholder, undlade at stemme.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) En af hovedårsagerne til, at jeg ikke støttede
denne betænkning, er, at ikke alene foreslås det i den at trække de europæiske tropper
tilbage omgående, man 'glæder sig over og støtter' planen om at styrke EU's engagement.
Tilsvarende sættes der knap nok spørgsmålstegn ved den rolle, den internationale
sikkerhedsstyrke (ISAF) har spillet, og de alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne,
der er begået. Jeg finder det positivt, at betænkningen indeholder general Stanley
McChrystals udtalelser, hvori han benægter, at der er tilstrækkelig al-Qaeda-tilstedeværelse
til at retfærdiggøre indsættelse af tropper i Afghanistan. Jeg mener også, det er positivt, at
man i betænkningen opfordrer til, at politiuddannelsen snarest muligt fratages de private
kontrahenter, og at man under punkterne fremfører, at der ikke er nogen åbenbar afslutning
på krigen i Afghanistan i sigte på grund af den militarisme og det krigsmageri, der har
fundet sted hidtil. Jeg støttede ikke betænkningen, fordi min faste og konsekvente
forpligtelse i forhold til pacifistiske værdier fik mig til at kritisere denne betænkning, hvis
ånd og fokus går helt imod behovet for at afmilitarisere EU's udenrigspolitik og dets
udenrigsforbindelser.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Generelt har ordføreren helt rigtigt anerkendt
situationen i Afghanistan. Han er klar over, at ressourcer og tropper anvendes og indsættes
fuldstændig forkert i Afghanistan, og at yderligere ressourcer og tropper ikke vil ændre på
det. Han har korrekt anerkendt, at koalitionens tilstedeværelse og ringeagtende opførsel
er den primære grund til, at den lokale befolkning helt og aldeles har afvist den. Han er
også klar over, at det ikke er muligt at påtvinge det afghanske folk demokrati og vestlige
værdier. Ordføreren skal imidlertid kritiseres for til stadighed at vende tilbage til emner
som f.eks. kvinders rettigheder, der, om end de er meget vigtige, er aldeles uacceptable på
lokalt plan og derfor gør hele fredsprocessen endnu mere utopisk.

Desuden opfordrer ordføreren til at indsætte flere tropper i og bruge flere ressourcer i
Afghanistan, selv om han klarlægger deres negative effekt. Jeg er overbevist om, at den
afghanske konflikt er en uretfærdig krig, og at den fortsatte besættelse af landet ikke er til
gavn for hverken Europa eller Afghanistan selv. Europas forreste forsvarslinje ligger ikke
ved Hindu Kush. Af den grund har jeg stemt imod denne betænkning.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) De medlemsstater i EU, som kæmper på USA's
side i krigen i Afghanistan, bør trække deres tropper tilbage fra dette land hurtigst muligt.
Den afghanske krig har snart varet i ni år, og der er stadig ingen tegn på forbedringer i
sikkerhedssituationen. Tværtimod bliver det islamistiske Taleban stadig stærkere. EU spilder
sine ressourcer i stedet for at bruge dem dér, hvor der er stærkt behov for dem, f.eks. ved
EU's grænser i Balkan. Det er svært at se, hvilke EU-interesser det er, der faktisk skal forsvares
i Hindu Kush. Det kunne se ud, som om det primære anliggende ikke er at indføre demokrati
i Afghanistan efter vestlig model, sådan som amerikanerne hævder. I stedet spiller
økonomiske interesser en central rolle, ifølge New York Times navnlig fordi det anslås, at
der ligger naturressourcer begravet i Afghanistan til en værdi af omkring 1 mia. USD. Det
er klart, at der er behov for EU til at hjælpe amerikanske virksomheder med at udnytte
disse rigdomme uden forstyrrelser. Af den grund har jeg stemt imod denne betænkning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning om en ny strategi
for Afghanistan er udarbejdet i forlængelse af mødet i Udenrigsrådet, hvor det blev drøftet,
hvordan man skulle fortsætte gennemførelsen af handlingsplanen for Afghanistan og
Pakistan, og hvor den første halvårlige gennemførelsesberetning blev fremlagt.
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Jeg bakker fuldt op om en strategi til beskyttelse af befolkningen og genopbygning af
områder, hvor der garanti for sikkerhed, såvel som politiske løsninger, hvor alle involverede
parter bliver indkaldt til forhandlinger. Jeg bifalder målet om gradvist at overføre ansvaret
for sikkerheden til de afghanske styrker fra nu og frem til 2014.

Jeg støtter uforbeholdent Parlamentets opfordring til Kommissionen om at sikre fuldstændig
gennemsigtighed i den økonomiske bistand til den afghanske regering, internationale
organisationer og lokale ngo'er. Kun med et gennemsigtigt system kan vi opretholde en
sammenhængende bistand og få held til at genopbygge og udvikle Afghanistan, hvilket er
det endelige mål.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske hr. Arlacchi. I den
betænkning, der er vedtaget i dag, foreslås det, at den nye EU-strategi for Afghanistan
baseres på fire nøglefaktorer, nemlig fuld støtte til fredsforhandlinger mellem
Karzai-regeringen, Taleban og andre oprørsgrupper, en omfattende uddannelsesplan for
det afghanske politi, ophør med dyrkning af opiumsvalmuer og standsning af den
internationale bistandsskandale, hvor 80 % af bistanden forsvinder på rejsen fra
donorlandene til Afghanistan. Hvad angår det sidste punkt, bemærkes det, at den
internationale bistand til Afghanistan ender med at blive brugt i forbindelse med bestikkelse,
forskellige former for 'legaliseret korruption' og al slags tyveri, ofte til finansiering af fjenden.

Siden 2002 har EU alene brugt 8 mia. EUR på dette forpinte land, og alligevel er
børnedødeligheden steget, læse- og skrivefærdighederne er blevet ringere, og antallet af
mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, er steget med 130 % bare i løbet af de
seneste seks år. For at rette op den manglende koordinering og kommunikation mellem
de internationale donorer opfordrer EU til, at der oprettes en central database over al
EU-bistand, og at der tildeles midler direkte til specifikke projekter, der gennemføres
sammen med afghanske institutioner.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Den betænkning, der er vedtaget i
dag, er baseret på de omfattende samråd, ordføreren har deltaget i det seneste halve år om
situationen i Afghanistan og landets forbindelser med det internationale samfund i et forsøg
på at forklare, hvorfor der er opnået så lidt i Afghanistan på trods af det enorme forbrug
af penge og kræfter igennem de sidste ni år. Kløften mellem håb og virkelighed i Afghanistan
er blevet mere iøjnefaldende end nogensinde før, og en ny EU-strategi i dette land bør
derfor påbegyndes ud fra dette udgangspunkt. I betænkningen fokuseres der udelukkende
på fire områder, hvor et målrettet engagement kunne resultere i reelle ændringer, nemlig
international bistand, følgerne af den for nylig igangsatte fredsproces, politiuddannelsens
virkning og ophør med dyrkning af opiumsvalmuer.

Geoffrey Van Orden (ECR),    skriftlig. – (EN) Denne betænkning indeholder nogle nyttige
referencer til NATO/ISAF-missionen, til de alvorlige problemer med analfabetisme og
mishandling af kvinder, til den endemiske korruption og behovet for nytænkning. Man
kunne være stoppet her. Imidlertid har man ikke kunnet modstå en konstant kritik af
koalitionen og, uudtalt, af USA. Man forsøger at finde måder at højne EU's rolle. Man taler
for at øge 'EU-midlerne', selv om der tydeligvis ikke er brug for flere penge, men for bedre
kontrol med og brug af de massive beløb, der allerede er stillet til rådighed. ECR undlod
derfor at stemme.
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Betænkning: József Szájer (A7-0355/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
jeg mener, at dette dokument betyder, at Parlamentet styrker sin rolle i forhold til
Kommissionen. Jeg er enig med Udenrigsudvalget i, at det er af den største vigtighed, at
Parlamentet fuldt ud og rettidigt kan udøve sin ret, at Kommissionen aktivt orienterer
Parlamentet om ethvert forslag til foranstaltning, ændrede forslag til foranstaltning og
endelige forslag til foranstaltning, som den agter at vedtage i henhold til artikel 291 i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Heri hedder det, at når ensartede
betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, og
Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser, tilkommer kontrollen med
Kommissionens udøvelse af disse gennemførelsesbeføjelser udelukkende medlemsstaterne.
I lyset af de særlige kendetegn ved og den politiske følsomhed af de gennemførelsesretsakter,
der skal vedtages som led i instrumenterne for ekstern finansiel bistand, og den praksis,
der er fastlagt med den demokratiske kontroldialog, mener jeg, at Parlamentet bør have
mulighed for at bidrage til den procedure, der fører til fastlæggelse af indholdet af de forslag
til gennemførelsesretsakter, der skal vedtages under de eksterne instrumenter til finansiel
bistand.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I EU's arkitektur ligner Kommissionens rolle den
rolle, en regering i en typisk stat har. Kommissionen har lovgivningsinitiativet, men også
beføjelse til at gennemføre forordninger, direktiver og beslutninger. Kommissionen kan
derfor betragtes som Unionens direktionsafdeling. Den har afledte beføjelser, som gør, at
den kan træffe foranstaltninger til at gennemføre tekster, der er vedtaget via den almindelige
lovgivningsprocedure. Lige så vel som franske forordninger og cirkulærer skal være i
overensstemmelse med gældende love, er Kommissionens gennemførelsesretsakter ikke
uafhængige af EU-lovgivningen. Det er imidlertid muligt, at Kommissionen under udøvelse
af denne helt naturlige gennemførelsesbeføjelse måske overskrider sine beføjelser, i de
fleste tilfælde uden nødvendigvis at søge at gøre det. Af demokratiske årsager er det andre
EU-institutioner, der skal overvåge Kommissionens aktiviteter, således at fordelingen af
beføjelser respekteres. Derfor har jeg stemt for dette forslag til forordning om de generelle
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af
gennemførelsesbeføjelser.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg kunne ikke stemme for denne betænkning,
fordi den ofrer nogle af Parlamentets hårdt tilkæmpede nye beføjelser på området for
international handel til gengæld for formålstjenligheden af en aftale med Rådet om
gennemførelsesbeføjelser på andre områder.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Kommissionens forslag er et
koordineret angreb på demokratiet. I denne betænkning slår man sig til tåls med at ændre
det uden faktisk at fordømme dette faktum. Kommissionen er den eneste gruppe
embedsmænd i verden, der er uden for sin regerings, dvs. Rådets, kontrol. Jeg vil stemme
imod dette nyeste diktatoriske træk.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Der har altid været bestræbelser på at centralisere
kontrollen i EU. Disse bestræbelser synes at være øget på det seneste samtidig med øget
bureaukrati, trods alle erklæringer om det modsatte. Det skal forblive et anliggende for
medlemsstaterne at beslutte, hvilke beføjelser de ønsker at afgive til EU og/eller
Kommissionen. Det kan ikke ændres af afgørelser i EU-Domstolen, som i sine afgørelser
i årevis synes at have forfulgt princippet om en centraliseret stat. Ligeledes kan
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Lissabontraktaten ikke udnyttes til dette formål, og sådanne formål kan heller ikke forfølges
under påskud af krisestyring. Teoretisk set er der en klar accept af subsidiaritetsprincippet.
Imidlertid bliver det i praksis ofte ignoreret eller undgået. Jeg stemte for betænkningen,
fordi den grundlæggende går imod denne tendens.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Det indgåede kompromis betyder, at
handelspolitikken, herunder de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, kan omfattes
af de generelle komitologirammer. Denne tilgang er helt i overensstemmelse og i tråd med
både ånden og bogstavet i Lissabontraktaten. Jeg bakker navnlig helt og holdent op om
behovet for at styrke beslutningstagnings- og gennemførelsesprocessen, idet Kommissionen
får de nødvendige instrumenter til fælles bedste for EU, medlemsstaterne og alle
erhvervsdrivende. Jeg støtter princippet om, at Kommissionen bør vedtage endelige
antidumping- og udligningsforanstaltninger, og at medlemsstaterne bør stemme på grundlag
af kvalificeret flertal.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser,
er begrundet i de nye regler om gennemførelsesretsakter, der er indført i kraft af
Lissabontraktaten.

Det er et ømtåleligt anliggende, ikke mindst hvad angår landbrugs- og fiskerispørgsmål.
Under det nuværende system med udvalgsprocedurer vedrører de fleste retsakter den fælles
landbrugspolitik.

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden skal de eksisterende forordninger om
udvalgsproceduren erstattes af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold
til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Problemer med at tilpasse eksisterende lovgivning til Lissabontraktatens bestemmelser er
af største betydning, især for politikker – som f.eks. dem på landbrugs- og fiskeriområdet
– der ikke er vedtaget under proceduren for fælles beslutningstagning.

Kun en test af den nye lovgivning, der er kraftigt ændret af Parlamentet og Rådet, vil kunne
vise, om den udstukne kurs vil medføre, at EU-politikkerne effektiviseres og gennemføres.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Generelt set blev betænkningen
godt forstået af alle grupper, og de ændringsforslag, udvalget har stillet, afspejler den aftale,
der er indgået med Rådet og Kommissionen i forbindelse med en aftale ved førstebehandling.
Vores gruppe går ind for aftalen.

Forslag til beslutning B7-0733/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi
der er behov for en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i
euroområdet. Den europæiske stabilitetsmekanisme og/eller en europæisk monetær fond
bør være baseret på solidaritet, underlagt strenge betingelser og finansieret, blandt andre
kilder, af de bøder, medlemsstaterne pålægges som resultatet af en procedure for behandling
af uforholdsmæssigt store underskud, overdreven gæld eller store ubalancer. Jeg mener,
det også er vigtigt, at finansieringen af den permanente krisemekanisme skal baseres på
princippet om, at forureneren betaler, hvilket vil sige, at medlemsstater, der skaber større
risici på grund af deres underskud og gældsbyrder, bør finansiere en større del af de samlede
aktiver. Disse bøder ville være ét af midlerne til at undgå finansielle og økonomiske kriser
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i eurolandene, som f.eks. den, der opstod i Grækenland for nogle få måneder siden, og som
fortsætter endnu.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Krigen mod arbejdere,
selvstændige og mindre landbrug er et strategisk valg, de småborgerlige regeringer og EU
har truffet for at støtte kapitalens rentabilitet. Gæld og underskud er simpelthen et påskud.
Alle de nationale regeringer i medlemsstaterne i euroområdet og EU opfordres til at
fremskynde vedtagelse og anvendelse af foranstaltninger, der er koordineret af EU, ECB
og IMF, foranstaltninger, som er stadig mere hensynsløse og barbariske, og som er arbejder-
og græsrodsfjendtlige. På topmødet vil der blive skabt en 'støttemekanisme', som i bund
og grund er en konkursmekanisme. Diskussionen om ressourcer og deltagelse af privat
kapital er blår i øjnene på arbejderne. Målet er at sikre, at plutokratiet ikke går fallit. Kapital
gør markederne mere synlige for den enevældige kontrolmyndighed for
fællesskabsmekanismer og ændrer Lissabontraktaten i den retning, således at dens profitter
sikres ved at drive rovdrift på arbejderne og udplyndre den velstand, de frembringer. Der
indføres nu en forstærket økonomisk styring for at kontrollere de kapitalistiske
omstruktureringer og fremskynde angrebet på arbejderes liv og rettigheder. I lyset af dette
fuldstændige angreb fra kapitalens og plutokratiets side er der et presserende behov for, at
græsrødder over en bred front går sammen for radikalt at få vendt magtforholdene til gavn
for græsrodsalliancen og for at opnå udmeldelse af EU, magt til græsrødder og en
græsrodsøkonomi.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Torsdag den 16. december 2010 blev stats- og
regeringscheferne enige om at opretholde de finansielle solidaritetsmekanismer, der blev
etableret for flere måneder siden som reaktion på krisen. Det sker for at sikre euroens
stabilitet som helhed i tilfælde af problemer i én eller flere medlemsstater i euroområdet.
Bevilling af finansiel bistand vil imidlertid stadig være underlagt strenge betingelser, hvilket
jeg finder nødvendigt. I lighed med Parlamentets beslutning bifalder jeg denne forpligtelse
fra medlemsstaternes side, som viser virkelig europæisk solidaritet. Usvigelig solidaritet er
i dag det bedste svar, vi kan give markederne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Der er truffet vigtige beslutninger i år med
det formål at etablere en ramme i EU for økonomisk styring og finansiel overvågning. Man
vil opleve søsætningen i EU af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der er ansvarligt
for makrotilsynet med det finansielle system for at undgå perioder med omfattende finansiel
uro samt bidrage til et velfungerende indre marked og dermed sikre, at finanssektoren yder
et betydeligt bidrag til økonomisk vækst. Jeg bifalder forslaget om at etablere en permanent
europæisk stabilitetsmekanisme og dermed yderligere forstærke den økonomiske styring,
således at man kan sikre en effektiv og streng økonomisk overvågning og koordinering
med fokus på forebyggelse. Jeg er enig i det forslag, der er anført i beslutningen, om at
medlemsstater uden for euroområdet bør have mulighed for at blive inddraget i oprettelsen
af denne mekanisme, og at de bør få lejlighed til at opnå finansiel bistand, om nødvendigt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne parlamentsbeslutning,
der omhandler nødvendigheden af, at medlemsstaterne opretter en permanent
krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed. Hensigten
med dette instrument er en effektiv og streng økonomisk overvågning og koordinering,
som vil fokusere på forebyggelse, og som i væsentlig grad vil nedbringe sandsynligheden
for, at der opstår en krise i fremtiden. For at forenkle de nuværende processer for
samordning af den økonomiske politik og fjerne overlapninger for at sikre, at EU-strategien
er forståelig for markedsaktørerne og borgerne, er det nødvendigt at gå i retning af mere
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integrerede fremgangsmåder og skabe en forandring i beslutningsprocessen. Jeg er enig i,
at vi skal styrke inddragelsen af Parlamentet i lovgivningsprocedurerne i forbindelse med
denne krisemekanisme for at styrke den demokratiske ansvarlighed og udnytte ekspertisen,
uafhængigheden og upartiskheden i Kommissionen. Da den europæiske
stabilitetsmekanisme skal supplere den nye ramme for styrket økonomisk styring, opfordrer
Parlamentet Kommissionen til at komme med en meddelelse, i samråd med Den Europæiske
Centralbank, hvori den udførligt beskriver denne permanente krisemekanisme.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Parlamentets beslutning om
at oprette en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i euroområdet,
idet en sådan mekanisme er blevet en nødvendighed under den aktuelle økonomiske og
finansielle krise.

Jeg støtter også beslutningen, fordi den indeholder en opfordring til, at mekanismen
modelleres efter fællesskabsmetoden, hvilket kræver beslutningstagning på fælles EU-niveau.
En permanent krisemekanisme vil være til gavn for alle medlemsstater, også dem, der
endnu ikke er gået over til euroen, på grund af den gensidige afhængighed blandt EU's
økonomier.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne beslutning, fordi vi
er uenige i holdningerne til medlemsstaternes finansielle problemer, hvor man ikke tager
årsagerne i betragtning, og idet man ikke præsenterer grundlæggende foranstaltninger til
at finde en samlet løsning. Sådanne løsninger omfatter en øjeblikkelig afskaffelse af
stabilitets- og vækstpagten, en øjeblikkelig ændring af Den Europæiske Centralbanks
statutter og retningslinjer, en øjeblikkelig afslutning på liberaliseringen af kapitalmarkedet
og derivatmarkedet samt en øjeblikkelig afskaffelse af skattely.

Da EU ikke ønsker at træffe nogen af disse foranstaltninger, vælger man holdninger, som
gør, at det aktuelle problem knap nok mindskes, men som stadig i betydelig grad er
afhængige af finansmarkedet og de rigeste lande.

I beslutningen kræver man også, at der udstedes bøder til medlemsstater, som ikke lever
op til de fastlagte regler, navnlig i stabilitets- og vækstpagten, hvilket vil forværre den
generelle situation i de lande, der har svage økonomier.

Det betyder, at det vigtigste er interesserne i de store magter, som f.eks. Tyskland, og at
den højt besungne solidaritet stadig mangler.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness og Gay Mitchell (PPE),    skriftlig. – (EN)
Vi stemte imod det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, men ønskede ikke at
nedstemme andre vigtige aspekter i dette beslutningsforslag. Vores støtte til de generelle
bestemmelser er ikke en støtte til det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i beslutningsforslagene, fordi vi har
brug for en permanent krisemekanisme, der er troværdig, robust, varig og baseret på de
væsentlige tekniske realiteter samt inspireret af fællesskabsmetoden, således at der sikres
stabilitet på markederne og skabes større sikkerhed.

Iliana Ivanova (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for Parlamentets beslutning om en
permanent krisemekanisme netop på grund af, at man under drøftelserne i
Økonomiudvalget slettede de tekster, der vedrørte etableringen af en minimumssats for
selskabsskat i EU på 25 %. Jeg bakker fuldt og helt op om, at medlemsstaterne skal
opretholde deres nationale skattepolitikker. Det er afgørende at bevare skattekonkurrence
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som et værktøj til at fremme sammenhængskraften og sætte gang i den økonomiske vækst
i EU. Hvordan skal vi ellers sørge for konkurrencedygtighed i EU, hvis vi afskaffer et af de
bedste instrumenter til at fremme den, og hvad vil vi løse, hvis vi harmoniserer skatterne,
når det er tydeligt, at ikke alle medlemsstater er enige? Jeg støtter også forslaget om, at
medlemsstater, der skaber større risici ved deres underskud og gældsbyrder, skal bidrage
mere til aktiverne i krisemekanismen, for det vil afgjort tilskynde til en streng finansdisciplin
og bidrage til merværdien ved en ordentlig økonomi- og finanspolitik.

Bogusław Liberadzki (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg er meget optaget af oprettelsen af en
permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i euroområdet. Det er et
afgørende vigtigt spørgsmål for landene i euroområdet og for de øvrige EU-medlemsstater.
Flere end 150 mio. EU-borgere bor uden for euroområdet. En stabilisering af euroen vil
gøre det lettere for dem at indfri deres ønsker om at komme med i dette område og kan
måske beskytte hele systemet mod yderligere turbulens. Beslutningen løser ingen problemer
i og af sig selv, men den kan sende et kraftigt signal til Rådet og Kommissionen og
medlemsstaterne. Beslutningen er et udtryk for Parlamentets faste forsæt om at styrke
fællesskabstilgangen og solidariteten i EU. Jeg stemte for denne beslutning, og jeg venter
mig meget af den.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder denne beslutning og især Stephen
Hughes' mundtlige ændringsforslag, hvori Rådet opfordres til at sørge for det politiske
signal, der er nødvendigt, for at Kommissionen kan undersøge et fremtidigt
euroobligationssystem, med tydelig angivelse af de betingelser, hvorunder et sådant system
ville være til gavn for alle deltagende medlemsstater og euroområdet som helhed.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I denne beslutning støtter man
oprettelsen af en EU-mekanisme til sikring af den finansielle stabilitet og dermed de sociale
nedskæringer, det vil medføre. Den kræver fuld overholdelse af Den Internationale
Valutafonds regler og giver Kommissionen kontrol over de nationale budgetter. Jeg vil
derfor stemme imod dette beslutningsforslag, som jeg også fordømmer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Det forslag til beslutning, vi har foran os i dag, og
som bærer den besnærende titel 'oprettelse af en krisemekanisme', er faktisk
EU-imperialisternes desperate forsøg på at binde alle EU-medlemsstaterne sammen i en
fælles europæisk skæbne efter devisen om, at enighed gør stærk. Lige fra begyndelsen har
euroen været et totalt fejlbedømt projekt, der var dømt til at mislykkes. Det er ikke muligt
at tvinge stater med helt forskellige nationale økonomier ind under én fælles møntenhed.
Da der ikke er noget ønske om større integration eller skatteoverførsler mellem
befolkningerne i EU, vil det være nødvendigt at afskaffe den eksisterende monetære union
og etablere en hård valutaunion. Af den grund går jeg ind for at gøre en ende på denne
historie i stedet for at lade den slingre fra den ene katastrofe til den næste. Jeg stemmer
derfor imod dette beslutningsforslag.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne gentage, hvad der blev sagt i går under
forhandlingen, og sige, at jeg er meget glad for vedtagelsen af ændringsforslag 12, selv om
jeg gerne ville have tilføjet en reference, der var endnu mere direkte. Vi skal finde nye og
nyskabende instrumenter til at finansiere krisemekanismen. Ved at udstede euroobligationer,
ville krisemekanismen blive finansieret på markederne, idet fremmed kapital og investorer
bliver tiltrukket, uden at de nationale budgetter påvirkes negativt. En mekanisme, der er
baseret udelukkende på pro rata-bidrag i form af rene reservehensættelser, ville være en
stor byrde for medlemsstaterne, som ville skulle finde de likvider eller den kapital, der
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skulle deponeres, uden at få noget afkast eller nogen forrentning heraf. I en situation som
nu, hvor medlemsstaterne bliver bedt om på den ene side at gennemføre alvorlige
budgetpolitikker for at nedbringe underskud og gæld og på den anden side at betale bidrag
for at deltage i stabiliseringsfonden, er der en reel risiko for kollaps.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) I denne beslutning opfordres der
bl.a. til, at Det Europæiske Råd snarest muligt klarlægger de traktatændringer, der er
påkrævet for at oprette en permanent ESM. Parlamentet minder om, at det har bifaldet
indførelsen af en mekanisme til finansiel stabilitet, der gør det muligt at håndtere risikoen
for statsbankerot, delvis ved anvendelse af EUF-traktatens artikel 122 som retsgrundlag
for denne plan, og at det har bemærket det demokratiske underskud og den manglende
ansvarlighed i Rådets krisepakkeafgørelser, som Europa-Parlamentet ikke har haft mulighed
for at afgive udtalelse om. Det kræver også, at Europa-Parlamentet inddrages som
medlovgiver i fremtidige forslag og afgørelser om krisepakker og understreger, at ud fra
en rationel, praktisk og demokratisk synsvinkel kan behandlingen af lovgivningspakken
om den økonomiske styring ikke adskilles fra Det Europæiske Råds afgørelse om at oprette
en permanent krisemekanisme.

Forslag til beslutning B7-0707/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, hvori
der opfordres til, at der genoprettes demokratiske tilstande i Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten)
efter præsidentvalget, der fandt sted den 28. november 2010. Côte d'Ivoires forfatningsråd,
hvis medlemmer udnævnte den afgående præsident, har truffet en ulovlig beslutning om
at ændre de resultater, valgkommissionen havde erklæret, i strid med en lov, som
forfatningsrådet har pligt til at gennemføre, og det er imod det ivorianske folks vilje, som
den blev udtrykt ved stemmeafgivningen under valget. Denne beslutning skal omgøres,
ellers vil landet være ude af stand til at komme fri af det politiske dødvande efter valget, og
de voldshandlinger, der allerede foregår nu, vil stige i antal. Af hensyn til det ivorianske
folks velfærd og til freden i landet støtter jeg derfor appellen og opfordringen til Laurent
Gbagbo om at træde tilbage og overgive magten til Alassane Ouattara, som vælgerne gav
deres stemmer som tegn på deres tillid.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I mange år har Côte d'Ivoire været arketypen på
vellykket afkolonisering. Som eksemplarisk elev med nyfunden uafhængighed oplevede
landet en betydelig vækst i 1970'erne og 1980'erne. Desværre har en latent politisk krise
gradvist undermineret Côte d'Ivoire. Ved det sidste præsidentvalg kom oppositionslederen,
hr. Ouattara, til magten. Den afgående præsident, hr. Gbagbo, nægtede at afgive magten.
Lige siden er landet druknet i en ufattelig uro. To partier kæmper om magten, og alvorlige
hændelser har kostet livet for tilhængere fra begge sider. Jeg stemte for Parlamentets
beslutning om at opfordre hr. Gbagbo til at respektere valgresultaterne og straks give plads
for sin retmæssige efterfølger. I teksten bakker man også op om indsatsen i Den Afrikanske
Union, som i øjeblikket lægger pres på landet for at sikre en tilbagevenden til demokratiske
tilstande.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Omstændighederne under anden runde af
præsidentvalget i Côte d'Ivoire er beklagelige. Vold, der resulterede i dødsfald og
tilskadekomst, medførte til sidst, at de internationale observatører blev evakueret. Det sår
stor tvivl om den korrekte gennemførelse af denne valghandling, men også om udviklingen
i landet efter valget.
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Jeg håber, at dette land, der engang var et mønsterdemokrati på det afrikanske kontinent,
vil få held til at komme ud af denne blindgyde med valgmæssige konfrontationer.

Den store deltagelse ved valgurnerne trods spændingerne er et udtryk for ivorianernes
store bekymring for deres lands fremtid. Jeg finder det derfor afgørende vigtigt, at man
respekterer borgernes vilje, som den er udtrykt gennem stemmeafgivelser i et valg, der
tidligere er blevet aflyst seks gange.

Côte d'Ivoire har en mulighed for at gøre en ende på et tiår med provisoriske regeringer
og politiske og militære kriser, der har splittet landet i et loyalt syd og et oprørsk nord. Den
eneste bæredygtige løsning er, at vælgernes vilje respekteres.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Situationen i Côte d'Ivoire må fordømmes på alle
niveauer. Det er bekymrende at se, at vælgernes suveræne vilje ikke respekteres, og at den
præsidentkandidat, som ifølge Côte d'Ivoires uafhængige valgkommission vandt valget,
er blevet forhindret af forfatningsdomstolen i at indtræde i sit embede. Der blev meldt om
tilfælde af alvorlige angreb på frihedsrettighederne under den anden valgrunde, herunder
ikke mindst om et klima med spændinger og vold med adskillige døde og tilskadekomne
til følge. Den politiske situation i Côte d'Ivoire er uholdbar, forfatningsdomstolens holdning
er uacceptabel, og hr. Gbagbos dårlig-taber-attitude strider mod de demokratiske principper
og retsstatsprincippet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter fuldt og helt opfordringen i denne
beslutning til hr. Gbagbo om at træde tilbage og overgive magten til Alassane Ouattara,
den demokratisk valgte præsident i Côte d'Ivoire.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Vi har pligt til at sikre, at man respekterer de
valgresultater, der kommer fra valgstederne, for de udtrykker det ivorianske folks vilje. De
resultater, forfatningsrådet i Côte d'Ivoire har udsendt, er i modstrid med disse menneskers
vilje. Vi kan ikke acceptere dette forfatningsstridige og antidemokratiske røveri. Den 28.
november 2010 blev hr. Ouattara erklæret retmæssig vinder af præsidentvalget af den
uafhængige valgkommission for Côte d'Ivoire (CEI) og af næsten hele det internationale
samfund. Det er bydende nødvendigt for stabiliteten i landet og underregionen som helhed,
at der hurtigst muligt bliver sat en stopper for hr. Gbagbos forhalingsstrategi.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Den politiske situation i Côte d'Ivoire er yderst
kritisk. Principielt mener jeg, det ikke er EU's job at fungere som global politistyrke, eftersom
fremmede lande skal kunne afgøre deres egne skæbne uden at behøve EU's eller USA's
velsignelse. I dette tilfælde står vi imidlertid ikke over for det ivorianske folks vilje, men en
etableret elites tyranniske undertvingelse af folket. For nogle år siden havde vi en situation
i Europa, hvor folk blev tvunget ind i en højst tvivlsom statsform af politiske kræfter, som
rådede over de nødvendige militære midler. Det er vigtigt, at disse kræfter ikke bliver tvunget
væk fra deres positioner med voldelige midler. Det er dog lige så vigtigt, at der anvendes
fredelige midler til at lægge pres på disse personer, så det gøres svært for dem at fortsætte
deres uretfærdige politikker. Af den grund har jeg stemt for dette forslag til beslutning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne beslutning er motiveret af den
alvorlige politiske og institutionelle krise i Côte d'Ivoire efter den anden runde af
præsidentvalget den 28. november 2010.

Valget, som blev overvåget af FN og EU, fandt sted på generelt set tilfredsstillende vis. De
resultater, som Côte d'Ivoires uafhængige valgkommission fremlagde, da den bekendtgjorde
hr. Outtaras sejr, er imidlertid blevet forkastet a landets forfatningsdomstol, som har
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omstødt resultatet under påberåbelse af svig i nogle områder og udråbt den nuværende
præsident, Laurent Gbagbo, som vinder.

Da den eneste kilde til demokratisk legitimitet er det almindelige valg, hvis resultat blev
bekræftet af FN, anvender Parlamentet denne beslutning, som jeg stemmer for, til at kræve,
at hr. Gbagbo træder tilbage og overgiver magten til Alassane Ouattara, og til kraftigt at
fordømme tilfældene af intimidering af EU-observatører. Med denne beslutning bifalder
Parlamentet Det Europæiske Råds beslutning om at vedtage særlige foranstaltninger mod
dem, der hindrer fredsprocessen og national forsoning, samtidig med at det støtter EU's
beslutning om at indføre sanktioner mod Laurent Gbagbo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Enorm enstemmighed i dag i
afstemningen om situationen i Côte d'Ivoire. I Parlamentets beslutning, som blev stemt
igennem med et stort flertal, står der, at Parlamentet betragter almindeligt valg som den
eneste kilde til demokratisk legitimitet, og at valgresultatet er blevet bekræftet af FN.
Parlamentet kræver derfor, at hr. Gbagbo træder tilbage og overgiver magten til Alassane
Ouattara; opfordrer indtrængende alle politiske kræfter og væbnede styrker i Côte d'Ivoire
til at respektere folkets vilje, som den kom til udtryk i resultatet af valget den 28. november
2010, der blev bekendtgjort af CEI og bekræftet af FN's generalsekretærs særlige
repræsentant; beklager dybt de voldelige sammenstød, der gik forud for bekendtgørelsen
af valgresultaterne fra anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire, og udtrykker sin
dybeste solidaritet med ofrene og deres pårørende; beklager også tilfældene af politisk
obstruktion og intimideringsforsøg mod medlemmer af CEI, hvilket i sidste ende forårsagede
en forsinkelse af offentliggørelsen af de foreløbige resultater, således at forløbet af den
demokratiske valgproces blev besværliggjort.

Forslag til beslutning B7-0705/2010

Sonia Alfano (ALDE),    skriftlig. – (IT) Jeg synes, det var en god idé, at Kommissionen
mødte op i Parlamentet i dag for at berette om forbuddet mod brug af ikke-stimulusberigede
bure til æglæggende høner, som vil træde i kraft fra januar 2012. Oplysningerne om status
for gennemførelsen er ikke særlig lovende, og der er således brug for en meget kraftig
reaktion over for medlemsstater, som på grund af magelighed ikke har gjort fremskridt i
nogen tid. Forbuddet mod disse bure har været kendt siden 1999, og de medlemsstater,
der er kommet til senere, var udmærket klar over, at de var nødt til at reagere i forhold til
dette spørgsmål i overensstemmelse med præcise tidsforløb. Forsinkelser kan ikke
accepteres. Tidsfrister skal respekteres, for at EU's handlinger kan fremstå troværdige. I
henhold til EUF-traktaten skal EU håndhæve sine politikker, idet man tager vare på dyrs
velfærd og betragter dem som sansende væsener. Vi kan ikke altid gemme os bag problemet
med konkurrencedygtighed, der ikke bør betragtes som et spørgsmål om kvantitet og
priser, men frem for alt også om kvalitet, miljømæssig bæredygtighed og etik. Den kritiske
og bevidste forbruger skal være i centrum for en ny økonomisk model, som EU bør være
i spidsen for. Jeg håber derfor, at Kommissionen hurtigt og beslutsomt vil gå videre med
at gennemføre Rådets direktiv 1999/74/EF for at beskytte både dyr og forbrugere.

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, idet jeg er
fortaler for en vis fleksibilitet over for dem, der allerede har påbegyndt denne
tilpasningsproces, men som ikke har været i stand til at fuldføre den på grund af den aktuelle
krise. Fra 1. januar 2012 vil opdræt af æglæggende høner i ikke-stimulusberigede bure
være forbudt, og dermed vil minimumsstandarderne for beskyttelse af æglæggende høner
være fastlagt. Det er derfor vigtigt at vide, at Kommissionen kan vise, hvilke fremskridt
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medlemsstaterne har gjort med hensyn til at forberede sig til forbuddet mod opdræt af
æglæggende høner i konventionelle bure fra 1. januar 2012, hvilke foranstaltninger den
vil træffe i forhold til medlemsstater, hvis producenter ikke overholder reglerne, og hvilke
foranstaltninger den vil træffe for at forebygge en eventuel unfair konkurrence fra
tredjelande på markedet for æg i EU efter 1. januar 2012.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) For godt 10 år siden vedtog EU et direktiv, hvor
hensigten var at beskytte æglæggende høner mod de rædselsfulde forhold, de blev opdrættet
under af alt for mange landmænd. En række medlemsstater har anmodet om en revurdering
af direktivet, idet de begrunder anmodningen med den væsentlige forringelse af sektorens
vilkår, der er undermineret af stigende foderpriser på grund af spekulation på kornmarkedet.
Direktivet bør gælde senest fra 2012. To år før tidsfristen er der mange landmænd, der
langtfra lever op til de nye standarder. I sin aktuelle beslutning opfordrer Parlamentet
Kommissionen til at stå fast i spørgsmålet. Det bifalder, at Kommissionen har indledt en
rådslagning med professionelle inden for sektoren, men henstiller til Kommissionen, at
den afviser at bevilge den ekstra tid, nogle landmænd anmoder om. Det er 10 år, siden
direktivet trådte i kraft.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Fra 1. januar 2012 vil der ikke længere blive
solgt æg lagt af høner, der holdes i konventionelle bure på mindre end 550 cm. Mange
industrielle landbrug lever imidlertid endnu ikke op til standarden. Der vil kunne blive
mangel på æg, og forbrugerpriserne kan stige, i de tilfælde hvor nogle medlemsstater ikke
er parate til at overholde forbuddet. Det ville også medføre øget import af æg fra tredjelande,
som ikke altid overholder sundhedsstandarderne i EU. Derfor har Parlamentet råbt vagt i
gevær. Producenter og medlemsstater er blevet kaldt til orden, så de reagerer hurtigt, især
i betragtning af at de indtil nu har haft mere end 12 år til at overholde lovgivningen.
Producenter, som har foretaget investeringer for at overholde den, og opdrættere af
fritgående høns bør kunne konkurrere på fair vilkår i EU.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den sag, der her er bragt på bane, er grundlæggende,
ikke blot på grund af spørgsmålet om dyresundhed og -velfærd, men også på grund af
nødvendigheden af at sikre anvendeligheden og effektiviteten af direktiv 1999/74/EF,
således at potentielle konkurrenceforvridninger undgås. Det har allerede vist sig i andre
situationer i forbindelse med dyretransport, at visse producenters og distributørers
manglende anvendelse og overholdelse af EU-regler skaber unfair konkurrence og
markedsforvridninger. Det er derfor bydende nødvendigt, at Unionen viser handlekraft
med hensyn til at gennemtvinge anvendelse og overholdelse af sine direktiver i hele sit
område, således at markedet kan fungere mere effektivt uden fravigelser og forvridninger,
idet disse regler respekteres.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Forbuddet mod konventionelle bure i 2012 er en kæmpe
succes for dyrevelfærden. Disse fælles standarder skal imidlertid gælde i hele EU, ellers er
de formålsløse. Det er afgørende, at vi kæmper for denne tidsfrist i hele EU af hensyn til
dyrene og til de producenter, som allerede har investeret i alternative måder at drive landbrug
på. For at skabe lige konkurrencevilkår skal Kommissionen sikre, at æg, der ikke produceres
på den rigtige måde, ikke kommer ind på markedet i EU. Som minimum skal forbrugerne
kunne identificere æg og ægprodukter, der er produceret i overensstemmelse med
EU-standarder. Jeg var kristendemokraternes talsmand for dyrevelfærd i Forbundsdagen i
Tyskland, da Parlamentet vedtog dette forbud. Dengang forsvarede jeg beslutningen, fordi
den skulle gælde for hele EU. Jeg forventer, at Kommissionen træffer passende skridt til at
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sikre, at tidsfristen overholdes i alle medlemsstaterne. Det betyder, at der ikke bør findes
flere konventionelle bure i EU efter 2012.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Forbuddet mod opdræt af æglæggende høner i
konventionelle bure træder i kraft i januar 2012. Risikoen for, at mange virksomheder
ikke vil kunne overholde det, bekymrer os. Vi frygter også, at der vil blive mangel på
forsyninger, og at priserne på æg vil stige, idet det ikke vil være tilladt at sælge æg fra
landbrug, som ikke overholder Rådets direktiv 1999/74/EF. Jeg stemte for beslutningen,
fordi en udsættelse ville være utænkelig, men vi har støttet lande som f.eks. Spanien og
Portugal i at indføre et instrument, der garanterer en blød overgang for virksomheder, som
har påbegyndt ændringer af deres opdrætssystemer, men som ikke vil have fuldført
processen inden tidsfristen. Jeg ønsker ikke at skade dyrevelfærden og bede om udsættelse,
men at understrege nogle afgørende punkter, som der er behov for kraftigt at gentage. For
det første og ud fra gensidighedsprincippet anmodes Kommissionen om at gennemføre
et overvågningssystem for kontrol af kvaliteten af æg, der importeres til EU, og garantere,
at EU-standarder og -regler overholdes fuldt ud. Dernæst anmodes medlemsstaterne om
at indføre foranstaltninger i deres regionale udviklingsplaner for at støtte sektoren for
æglæggende høner i disse vanskelige tider.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder kraftigt denne beslutning, hvori det
kræves, at alle bestemmelser i direktiv 1999/74/EF om velfærd for æglæggende høner
bliver gennemført i fuldt omfang af alle medlemsstater inden fristen den 1. januar 2012.
Det tilkendegives, at enhver forlængelse af fristen eller indfasningsperiode for nogen
medlemsstats vedkommende er uacceptabel, i betragtning af at producenterne allerede
har haft 10 år til at overholde reglerne, samt at det ville få alvorlige følger for en vellykket
og rettidig gennemførelse af nogen form for dyrevelfærdsregler fremover. Kommissionen
anmodes også om at indlede omgående og effektive traktatbrudssøgsmål, og herunder
give store bøder med afskrækkende virkning, på grund af manglende overholdelse af alle
forhold i direktivet.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) 11 år efter at en bestemmelse er vedtaget er det
svært at forstå, at der er truffet så få skridt til at gennemføre den. Det kan hovedsagelig
tilskrives Kommissionen, som førhen ofte har udvandet sine tidligere bestemmelser, så de
ikke længere blev taget alvorligt. Hvis det faktisk viser sig også at blive tilfældet her, at der
indgås et dovent kompromis, vil det endnu en gang underminere EU's troværdighed. Jeg
ønsker inderligt, at der efter 1. januar 2012 ikke længere vil findes landbrug med ulovlige
æglægningsbure på markedet, eller at disse som absolut minimum vil blive ramt af så store
strafafgifter, at de ikke længere vil være i stand til at have en konkurrencefordel. Af den
årsag stemte jeg for beslutningsforslaget.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for ændringsforslag 2, der
blev stillet af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), fordi mange
producenter allerede er begyndt at investere med henblik på at modernisere deres
opdrætssystemer eller lige er ved at gå i gang med sådanne investeringer. Disse investeringer
kan ikke gennemføres fra den ene dag til den anden, og det ville være urimeligt at straffe
de pågældende producenter. Med dette ændringsforslag vil et betydeligt antal rumænske
– og ikke kun rumænske – producenter kunne påbegynde moderniseringsarbejder i den
kommende periode, så de ikke bliver nødt til at ophøre med deres aktiviteter.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) I Rådets direktiv 1999/74/EF fastlægges det, at
ikke-stimulusberigede bure ikke længere må anvendes fra 1. januar 2012. De europæiske
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landmænd vil skulle vælge, om de vil omdanne deres systemer til stimulusberigede bure
– som er større og forbedrer dyrenes velfærd – eller opdrætte æglæggende høner udenfor
på jorden eller i økologiske systemer. Ifølge nylige undersøgelser mener man, at 30 % af
EU-landmændene stadig bruger ikke-stimulusberigede bure. Der er iagttaget reelle problemer
med tilpasning til det nye system inden de tidsfrister, der er fastlagt i direktivet. Det er f.eks.
tilfældet i Italien. Via mødet i Landbrugs- og Fiskerirådet den 22. februar 2010 har
Kommissionen udtalt, at man ikke vil indrømme undtagelser fra forbuddet. Et
ændringsforslag til beslutningen betød imidlertid, at der blev fundet en mulig alternativ
løsning for de producenter, som er begyndt at udskifte deres opdrætssystemer til fordel
for de nye bure. Jeg stemte derfor for beslutningen.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Dyrevelfærd generelt og for æglæggende høner
i særdeleshed er en alvorlig affære. Som bevis herfor ikke blot lovgav EU om spørgsmålet
i et direktiv fra 1999, hvor man forbyder æglægningsbure for æglæggende høner fra 1.
januar 2012, men gennemførelsen af teksten i national ret skabte også uenighed mellem
vallonerne og flamlænderne i 2004. I denne diskussion er det vigtigt at være fornuftig og
finde en løsning, der tager hensyn til både dyrevelfærd og de økonomiske interesser, der
er på spil. De, der siger, at fællesskabets regler skal overholdes, at unfair konkurrence
mellem opdrættere skal undgås, og at en overgangsperiode på 12 år er tilstrækkelig tid til
at afskrive investeringerne, har ret.

Modstanderne kræver imidlertid lidt fleksibilitet i reglerne, navnlig i disse vanskelige tider,
og de siger, at en overgang til stimulusberigede bure eller systemer uden bure vil koste
fjerkræsektoren, der ikke modtager direkte støtte fra den fælles landbrugspolitik, enorme
summer, og de har også ret. Derfor støttede jeg de tre ændringsforslag stillet af Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), som afspejler hverdagens realiteter
for alle opdrætterne i EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Med vedtagelsen af denne beslutning
opfordrer Parlamentet Kommissionen til at fastholde forbuddet mod æglægningsbure fra
den 1. januar 2012, som fastsat i direktivet om æglæggende høners velfærd (1999/74/EF),
og kraftigt at modsætte sig ethvert forsøg fra medlemsstaterne på at sikre en udsættelse af
denne frist; det understreger principielt, at en udsættelse af dette forbud eller undtagelser
herfra vil få alvorlige konsekvenser for æglæggende høners velfærd, forårsage
markedsforvridninger og straffe de producenter, der allerede har investeret i systemer uden
bure eller systemer med stimulusberigede bure, og udtrykker sin dybe foruroligelse over,
at et væsentligt antal medlemsstater og ægproducenter ikke vil kunne overholde fristen i
2012.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg støtter afgjort tanken om, at der skal findes en
løsning i de tilfælde, hvor en producent allerede har påbegyndt en udskiftning af bure, men
sandsynligvis ikke vil kunne fuldføre denne proces inden udløbet af 12-årsperioden.
Sådanne landmænd skal have hjælp til at sikre, at de kan fuldføre opgraderingen af deres
landbrug snarest muligt trods deres knappe ressourcer. Af den grund stemte jeg for
ændringsforslaget.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte imod beslutningen, selv om jeg absolut
går ind for at beskytte dyrevelfærden. Det er ikke til diskussion, at der er brug for tilpasninger
for at overholde direktivkravene, der indeholder et forbud mod konventionelle bure, men
vi bør give alle medlemsstater lige meget tid til at gennemføre det. De problemer, mange
europæiske producenter har, hvad angår tilpasning til forordningerne, der skal træde i
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kraft den 1. januar 2012, vil medføre en mangel på konsumæg på markedet og en betydelig
prisstigning på sådanne æg, en ringere konkurrenceevne i sektoren i forhold til æg
importeret fra tredjelande, og, højst sandsynligt, at produktioner indstilles eller skæres
meget ned. Inden en endelig indførelse af forbuddet bør vi vurdere gennemførelsesstatus
for direktivet, da en vurdering af denne art kunne føre til forslag om overgangsløsninger,
hvor der sker en gradvis udfasning af ikke-stimulusberigede bure, uden at man skaber
ulemper for de producenter, der allerede har efterlevet forordningerne.

(Mødet hævet kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

8. Stemmekorrektioner og -intentioner: se protokollen

FORSÆDE: Rainer WIELAND
Næstformand

9. Velkomst

Formanden.   – Mine damer og herrer! Jeg byder velkommen til eftermiddagsmødet. Mødet
er genoptaget og er det sidste møde før juleferien og nytår. Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at sige velkommen til direktionen for den tyske kommission for krigsgrave (Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) fra Baden-Württemberg under ledelse af hr. Nothelfer.
Med base i Baden-Württemberg står kommissionen for vedligeholdelsen af gravstederne
for 90 000 ofre for krig og tyranni i Baden-Württemberg alene. Vi takker Dem for Deres
arbejde og byder Dem velkommen til Europa-Parlamentet.

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

10.1. Malaysia: anvendelsen af pryglestraf

Formanden.   – Det næste punkt er forhandlingen om seks beslutningsforslag om
Malaysia (2) .

Barbara Weiler,    forslagsstiller. – (DE) Hr. formand, kommissærer, mine damer og herrer!
Malaysia er et vidunderligt land med ældgamle traditioner og kulturelle rigdomme. Som
medlemmer af ASEAN-delegationen har vi selv jævnligt set, hvor hurtigt og
bemærkelsesværdigt dette land har udviklet sig. Den således øgede økonomiske magt har
medført, at Malaysia er kommet i top 10 med hensyn til vækstrater i verden, og det er vi
meget imponerede over. Det er årsagen til, at jeg på vegne af min egen gruppe, Gruppen
Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, såvel som alle her, der har underskrevet
beslutningsforslaget, gerne vil tilkendegive, at det er umuligt for os at forstå, hvorfor
Malaysia stadig praktiserer denne utidssvarende afstraffelsesmetode, som fører tankerne
hen på landets kolonitid, og som nærmest forekommer os europæere middelalderlig.

Vi er ikke alene om at fremføre denne kritik, idet advokater i Malaysia selv i lige høj grad
er imod denne praksis. Pryglestraf er en overtrædelse af alle FN's menneskerettighedsaftaler,
og vi finder, at forholdene skal ændres hurtigt.

(2) Se protokollen
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Vi bifaldt charteret fra ASEAN-staterne, hvori det i adskillige paragraffer og i præamblen
understreges, at fremme og beskyttelse af menneskerettighederne er ét af de afgørende
krav i ASEAN's charter, som også Malaysia har ratificeret.

Malaysia har længe støttet de demokratiske principper. Det indebærer imidlertid også
universelle standarder i henhold til retsstatsprincippet. Det er noget, vi skal gentage igen
og igen, når vi er i Malaysia og ASEAN-staterne, og Parlamentet vil understrege dette med
denne beslutning.

Marietje Schaake,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! Anvendelsen af pryglestraf, hvor
man slår en person med en stok, er en form for korporlig afstraffelse, der ofte anvendes i
Malaysia. Det giver anledning til bekymring, for titusindvis af mennesker bliver udsat for
denne form for afstraffelse, især indvandrere, og listen over forseelser, der kan medføre
pryglestraf, vokser. Malaysia krænker dermed sin forpligtelse i henhold til FN's
Menneskerettighedsråds resolution 8/8, hvori der står, at korporlig afstraffelse kan sidestilles
med tortur.

Der er ofte ingen rettergang før denne afstraffelsesform, og indvandrere bliver ikke
underrettet om de anklager, der rejses mod dem, eller de bliver nægtet ret til adgang til
advokatbistand.

Vi bifalder, at det malaysiske advokatsamfund, som repræsenterer 8 000 advokater, har
opfordret direkte til, at pryglestraf afskaffes. Parlamentet opfordrer de malaysiske
myndigheder til at udstede et moratorium mod pryglestraf og alle andre former for korporlig
afstraffelse, mens der arbejdes på at afskaffe denne lov formelt og i praksis.

Menneskerettighedskommissionen i Malaysia og det malaysiske lovreformudvalg bør
indgive passende anbefalinger til regeringen om afskaffelse af love om korporlig afstraffelse.

Barbara Lochbihler,    forslagsstiller. – (DE) Hr. formand! Med denne beslutning fordømmes
brugen af pryglestraf i Malaysia. Udtrykket pryglestraf skal ikke forstås som et utidssvarende
og harmløst opdragelsesinstrument, det er tværtimod en grusom, fornedrende og
ydmygende afstraffelse, som er forbudt i henhold til FN's konvention mod tortur. Enhver,
der tvivler herpå, bør kaste et blik på en video, der viser, hvordan denne afstraffelse udmåles
i Malaysia. Hvad brutalitet og grufuldhed angår, er disse billeder den rene dokumentation
for tortur. Malaysia anvender årligt denne forfærdelige og ydmygende praksis til at afstraffe
mindst 66 lovovertrædere, og ca. 1 000 mennesker prygles hvert år i landets fængsler.
Desuden er denne brutale behandling i de seneste år også blevet udvidet til at omfatte
indvandrere, der kommer ind i landet uden papirer, og narkomaner. Det anslås, at mellem
350 000 og 900 000 mennesker berøres. Vi opfordrer derfor den malaysiske regering
indtrængende til straks at ophøre med denne forfærdelige, fornedrende og ydmygende
praksis og afskaffe de relevante love på lidt længere sigt.

Malaysia er medlem af FN's Menneskerettighedsråd. Som den foregående taler påpegede,
sidestiller dette organ også anvendelsen af korporlig afstraffelse med tortur. Af den grund
vil Malaysia gøre klogt i at forblive i dette organ, men også i at respektere dets principper.

Charles Tannock,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! Malaysia har i de seneste år bevæget
sig hen imod en mere islamisk styreform. Det giver anledning til nogen bekymring, da
Malaysia kunne blive en vigtig alliancepartner for EU, idet det er et strategisk placeret og
demokratisk asiatisk land med en udviklet økonomi.
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Beklageligvis er de vestlige menneskerettighedsbegreber mindre udviklede i Malaysia. Jeg
er dog usikker på, hvorfor vi har peget på netop Malaysia her. Malaysia er et land med
muslimsk flertal, og sådanne afstraffelser er almindelige i mange lande, hvor lovene er
baseret på sharia og bemyndiget i Koranen, der er den øverste juridiske autoritet for alle
muslimer.

Faktisk er stokkeslag en relativt mild afstraffelse sammenlignet med nogle af de andre
ekstremt brutale afstraffelsesmetoder, der anvendes i nogle muslimske lande, herunder
amputation, stening og halshugning. Pryglestraf bør også ses i en kulturel kontekst i Asien.
F.eks. idømmer man også kriminelle pryglestraf i nabolandet Singapore, som er sekulært,
og den indonesiske Aceh-provins, som modtager megen EU-bistand, indførte for nylig
pryglestraf under sin sharialovgivning.

I EU-medlemsstaterne er den traditionelle anvendelse af korporlig afstraffelse med god
grund forbudt, og lad os håbe, at Malaysia en dag vil følge vores oplyste eksempel. Men i
mit hoved står det slet ikke klart, at pryglestraf er ulovligt i henhold til folkeretten, sådan
som det står anført i beslutningsforslaget.

Bernd Posselt,    forslagsstiller. – (DE) Hr. formand! Når man elsker nogen, har man visse
forventninger til dem. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om forhold mellem
stater. Stater, som vi har et særlig tæt forhold til, falder ikke ind under samme kategori som
visse grusomme diktaturer på andre kontinenter.

Malaysia er en værdsat og nær EU-partner. Dets forfatning er i nogle henseender et forbillede
for en europæisk forfatning. Derfor ser vi med så stor alvor på det, der foregår i Malaysia.

Pryglestraf i Malaysia blev ikke indført med sharialovgivningen, det er et levn fra den britiske
kolonitid, hr. Tannock. Lige så vel som der ikke længere er nogen britisk kolonimagt, og
som Storbritannien har forandret sig i mellemtiden, skal også Malaysia forandre sig og
forsøge at afskaffe denne forældede og barbariske afstraffelse, som er en krænkelse af
folkeretten og menneskerettighederne.

Jeg vil gerne sige dette meget tydeligt. Malaysia har i årtier været et land karakteriseret af
tolerance mellem de forskellige etniske grupper og religiøse samfund. Landet bør holde
sig på denne kurs og vil gøre det som en særlig tæt EU-partner, som vi håber, vil få held til
at forbyde denne barbariske afstraffelsesform.

(Taleren indvilgede i at besvare et blåt-kort-spørgsmål i henhold til artikel 149, stk. 8)

Charles Tannock (ECR).    – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne stille et spørgsmål til hr.
Posselt, som jeg nærer en meget stor respekt for.

Jeg er ikke international advokat, men jeg kan ikke se noget som helst bevis for, at folkeretten
forbyder pryglestraf. Der står meget klart, at der er forbud mod krigsforbrydelser,
forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab osv., men efter min opfattelse er pryglestraf
ikke forbudt i henhold til folkeretten. I konventionen mod tortur, som Malaysia faktisk
ikke har ratificeret, står der, at pryglestraf kan være tortur, men ikke nødvendigvis altid er
det. Så måske vil Bernd forklare mig, hvorfor pryglestraf er forbudt – sådan som han sagde
det igen, og sådan som det står anført i beslutningsforslaget – og imod folkeretten. Hvis vi
ikke holder os til fakta, bringer vi efter min mening Parlamentet i miskredit.

Formanden.   – Hr. Posselt! Det var faktisk ikke et spørgsmål fra hr. Tannock.
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Bernd Posselt,    forslagsstiller  .  – (DE) Hr. formand! Jeg fortolker dette sidste bidrag som
et spørgsmål og vil gerne anføre som svar, at pryglestraf faktisk er tortur, og at forbuddet
mod tortur er en integreret del af menneskerettighederne og folkeretten, uanset om et
bestemt land har ratificeret disse principper.

Marie-Christine Vergiat,    forslagsstiller. – (FR) Hr. formand! Malaysia er én af de stater,
hvor samarbejdet med EU, om end det er af ny dato og af relativt beskedent omfang, synes
at være temmelig positivt. Det er selvfølgelig navnlig sandt økonomisk set, men også i
relation til sociale forhold, uddannelse, kvinders rettigheder og de mest sårbare
befolkningsgrupper.

Når det gælder demokrati og menneskerettigheder, er situationen dog langt fra ideel. Der
er fortsat foruroligende tegn. Den situation, vi drøfter i dag, er et ulykkeligt eksempel herpå.

Mens Malaysia har underskrevet en række internationale konventioner, herunder
verdenserklæringen om menneskerettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former
for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og FN's konvention om barnets
rettigheder (CRC), nægter landet stadig at underskrive andre konventioner, herunder navnlig
den internationale konvention mod tortur. Malaysia er et af de lande, der anvender dødsstraf,
faktisk er det en ufravigelig straf, når folk domfældes for narkotikahandel. Korporlig
afstraffelse er almindelig praksis i Malaysia, og den kan tildeles alle, mænd, kvinder – især
dem, der anklages for ulovlige seksuelle forhold – og endog børn, skolebørn, der har gjort
sig skyldige i alvorlig ulydighed. Hvad værre er, når folk bliver idømt en sådan afstraffelse,
sker afstraffelsen med hjælp fra læger, der krænker deres lægeetik, idet disse læger er
ansvarlige for at genoplive lovovertræderne, så de kan udstå resten af deres straf. Endnu
værre er det, at det malaysiske parlament i de seneste år har udvidet listen over
lovovertrædelser, der kan straffes med stokkeslag. I dag er der mere end 60 sådanne
lovovertrædelser, herunder illegal indrejse i landet. Siden 2002, hvor denne lovovertrædelse
blev indført, er der desuden tusinder af flygtninge, der har lidt under denne afstraffelse,
denne tortur.

Den malaysiske regering må og skal standse denne praksis. På et tidspunkt, hvor EU's dialog
med Malaysia synes at bære frugt, skulle EU da ikke gøre alt, hvad der er muligt for at
overtale Malaysia til at gøre fremskridt på dette område?

Cristian Dan Preda,    for PPE-Gruppen. – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at
citere nogle oplysninger fra en undersøgelse, Amnesty International har foretaget her i
december 2010. Hvert år bliver mindst 10 000 domfældte og mindst 6 000 flygtninge
slået med stokke i Malaysia. Der er talrige tilfælde af pryglestraf i forvaringsinstitutioner,
og hr. Tannock har sagt, at Malaysia desværre ikke er det eneste land, hvor anakronistiske
afstraffelser af denne art anvendes, også Singapore nævnes.

Det, der imidlertid er problematisk i Malaysias tilfælde, er, at der kan idømmes pryglestraf
for et betydeligt større antal forbrydelser og lovovertrædelser, helt eksakt 66 i Malaysia
mod 30 i Singapore. Vi taler ikke kun om volds- eller seksualforbrydelser, men også om
narkotikamisbrug og navnlig overtrædelser af indvandringsloven. Jeg er på den anden side
enig i det synspunkt, min kollega, hr. Posselt, har fremført, idet han siger, at vi taler om
tortur, hvilket er absolut forbudt i henhold til folkeretten.

Anneli Jäätteenmäki,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Parlamentets beslutning
er betimelig og vigtig. Tusindvis af mennesker bliver udsat for pryglestraf i Malaysia hvert
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år. Pryglestraf er en umenneskelig og nedværdigende afstraffelsesform, som bør afskaffes
overalt i verden. Pryglestraf er en form for tortur.

Ifølge Amnesty International blev en muslimsk kvinde udsat for pryglestraf sidste år i
Malaysia, hvor man anvender sharialovgivning. Afstraffelsen skyldtes øldrikning. Amnesty
International har også rapporteret, at flygtninge og immigrantarbejdere i Malaysia er blevet
udsat for pryglestraf.

Vi henstiller indtrængende til den malaysiske regering, at den afskaffer pryglestraf. Vi
anmoder også den malaysiske regering om at ratificere protokollen til FN's konvention
mod tortur såvel som den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Zbigniew Ziobro,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Malaysias økonomiske udvikling
og det malaysiske folks forbedrede levevilkår glæder os. Samtidig er vi dog vantro over
Amnesty Internationals rapport, hvori man beskriver den udbredte brug af pryglestraf i
Malaysia. Det er virkelig en barsk afstraffelse, hvis brug ofte er skudt over målet, idet den
nogle gange udmåles for ubetydelige og meget tvivlsomme lovovertrædelser. Efter min
mening er det særlig grusomt at bruge denne straf over for illegale indvandrere eller
mennesker, som antræffes på malaysisk territorium uden gyldige dokumenter, herunder
politiske flygtninge fra Burma.

Denne afstraffelses skånselsløse natur skjuler imidlertid den uudtalte sandhed om de
traditionelle forhold i forbindelse med brugen af pryglestraf, som den bliver praktiseret i
Malaysia. Mange af de overtrædelser, som medfører pryglestraf, hænger sammen med
krænkelser af islamiske religiøse love og sædvaner i forbindelse hermed. Et eksempel herpå
er tilfældet med Kartika Sari Dewi Shukarno, som blev idømt pryglestraf i 2009 for at
drikke øl i en bar. Situationen kræver, at vi reagerer.

Jaroslav Paška,    for EFD-Gruppen. – (SK) Hr. formand! I den traditionelle islamiske
sharialovgivning, som anvendes selv i mange moderate islamiske lande, tillades korporlig
afstraffelse for overtrædelser af lovgivningen.

Der var det almindeligt kendte tilfælde fra Malaysia, hvor modellen Kartika Sari Dewi
Shukarno blev afstraffet med seks stokkeslag, fordi hun var blevet taget i at drikke øl. Efter
offentliggørelsen af straffen, som skulle have været tildelt med en rattanstok i et
kvindefængsel, en afstraffelse med seks stokkeslag til en 32-årig mor til to børn, blev straffen
dog ændret til tre måneders samfundstjeneste efter en kendelse fra den malaysiske sultan
Ahmed Shah, som overvåger overholdelsen af islamiske regler i Malaysia.

Noget værre gik det imidlertid for den 46-årige indoneser Nasarudin Kamaruddin, som fik
seks stokkeslag og et års fængsel for den samme overtrædelse. Dommer Abdul Rahman
Mohamed Yunos, som også fældede dom over Kartika Shukarno, sagde om dommen, at
målet med kendelsen er ikke at straffe, men at lære.

Et lignende argument blev brugt til forsvar for hans kendelse af viceundervisningsminister
Wee Ka Siong, da han retfærdiggjorde korporlig afstraffelse af skolebørn og tilføjede, at
afstraffelse kun kunne blive udført af skoleinspektører eller udpegede personer, at forældre
ville blive underrettet om en afstraffelse, og at et vidne ville være til stede, når afstraffelsen
blev udført.

Det, vi taler om her, er ikke noget eksotisk. Det er hverdag i den såkaldte moderate islamiske
verden. Vi skal derfor ikke tøve med at hjælpe mennesker i disse lande med at afskaffe
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sådanne middelalderlige afstraffelsesformer og sædvaner, hvis vi kan gøre det ved hjælp
af diplomati eller på andre måder.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Hr. formand! Vi bør afgjort fordømme pryglestraf og alle
former for korporlig afstraffelse og umenneskelig behandling. Malaysia kan ikke påberåbe
sig intern lovgivning, hvorunder mindst 66 forbrydelser medfører pryglestraf, for at
retfærdiggøre sine hensynsløse metoder, der kan sidestilles med tortur, og som betragtes
som ulovlige i henhold til folkeretten og konventioner. Amnesty Internationals rapporter
om et stigende antal flygtninge og emigranter, der udsættes for pryglestraf i de malaysiske
fængsler, er også alarmerende.

EU, som siden Lissabontraktatens ikrafttræden har haft mere effektive metoder til rådighed
til at fremme beskyttelsen af menneskerettighederne, bør vise større initiativ i kampen
mod den brutale behandling af mennesker i hele verden. Desuden bør overholdelse af
menneskerettighederne være en afgørende forudsætning for, at EU udvikler et nærmere
politisk samarbejde med Malaysia.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Hr. formand! Malaysia er en økonomisk tiger. Det er
et højt udviklet land, der fungerer som forbillede for hele regionen i Sydøstasien. Denne
tiger har dog et stort problem, nemlig brugen af pryglestraf. Man kan selvfølgelig tale om
respekt for kulturel identitet og om, at vi europæere bør være særlig følsomme, når det
drejer sig om at påtvinge andre kontinenter vores modeller. Her taler vi imidlertid reelt om
menneskerettighederne, som er udelelige, og som overskrider kontinenters, racers og
religioners grænser. Det er mit synspunkt, at Parlamentet ikke kun bør, men skal forsvare
den grundlæggende ret til menneskelig værdighed på resolut vis, og pryglestraf krænker
så absolut denne værdighed.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (EN) Hr. formand! At påføre fysisk smerte er fornedrende
for menneskers værdighed. Pryglestraf er en grov krænkelse af menneskerettighederne.
Den krænker retten til ikke at blive tortureret, men også retten til ikke at blive udsat for
umenneskelig og nedværdigende behandling eller afstraffelse.

I Malaysia lider mere end 10 000 mennesker hvert år under denne form for korporlig
afstraffelse. Beretninger viser, at smerten er så voldsom, at ofrene ofte mister bevidstheden.
Rapporter viser, at mange tjenestemænd, der udfører afstraffelsen, gerne modtager
bestikkelse for at skåne ofrene. Ud over grove krænkelser af menneskerettighederne står
vi således også med statstjenestemænd, der begår en forbrydelse ved at udnytte folks lidelser.

Jeg anmoder Kommissionen og Rådet, såvel som den malaysiske regering, om straks at
tage skridt til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for brugen af pryglestraf og følge det
op med en afskaffelse i lovgivningen. At folk bliver slået og pisket på en regerings vegne
skal bringes til ophør.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg finder det beklageligt, at brugen af
pryglestraf har antaget så stort et omfang i Malaysia og er i stigning. I stedet for at begrænse
denne praksis, tilskynder man til den fra den malaysiske regerings side.

Myndighederne påberåber sig et grundløst argument gående på, at pryglestraf er lovlig og
har en betydelig effekt, idet den mindsker de kriminelle aktiviteter. Tilmed modtager
tjenestemænd i fængslerne økonomiske belønninger for at slå fanger med stokke.
Beregninger viser, at situationen er bekymrende, idet mere end 6 000 flygtninge og 10 000
dømte er ofre for denne praksis hvert år. Jeg mener, det er meget vigtigt, at ofre fra lande
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uden for Malaysia får ret til en fair rettergang. I øjeblikket nægtes de grundlæggende ydelser
som f.eks. tolkebistand eller advokatrådgivning.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Hr. formand! Pryglestraf efter en domstolskendelse, hvor den,
der modtager straffen, bindes fast, og hans eller hendes ryg og balder bliver slået på med
en stok, er uetisk og krænker den menneskelige værdighed. I Malaysia har denne praksis
antaget et epidemisk omfang.

I en stat, der betragter korporlig afstraffelse som et effektivt middel til at forebygge
forbrydelser, gælder folkeretten ikke, og EU bør ikke give sådan et land ekstra handelsfordele.
Der bør sættes en stopper for den slags grusomme og umenneskelige afstraffelsesformer,
uanset i hvilket land de forekommer.

Med denne beslutning henstiller Parlamentet indtrængende og helt med rette til de
malaysiske myndigheder om straks at afskaffe korporlig afstraffelse og tortur, både i sit
retssystem og i praksis.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Hr. formand! Der er blevet anvendt
pryglestraf i Malaysia siden det 19. århundrede, da Storbritannien koloniserede området.
Den malaysiske regering har for nylig tilføjet endnu flere forbrydelser til listen over dem,
der straffes med stokkeslag, og afstraffelsen udmåles for så mange som 66 forskellige
overtrædelser. Fanger, der er idømt pryglestraf, tilbageholdes i fængsler uden nogen idé
om, hvornår deres afstraffelse vil finde sted. Amnesty International anslår, at der hvert år
afsiges omkring 10 000 domme, der indebærer pryglestraf, og at 60 % af de dømte er
illegale indvandrere, som ikke engang forstår straffen på grund af sprogbarrieren. Landets
myndigheder ser imidlertid ikke nogen grund til at ændre lovgivningen, idet de betragter
pryglestraf som en effektiv måde til bekæmpelse af kriminalitet.

EU har arbejdet tæt sammen med Malaysia i otte år. I det finansielle overslag for 2007-2013
blev 17 mio. EUR øremærket til udvikling af den malaysiske økonomi. Det er derfor
berettiget, at vi anmoder vores partner om at ratificere FN's konvention mod tortur, og at
vi utvetydigt fordømmer pryglestraf som uforenelig med holdningen i FN's
Menneskerettighedsråd.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Hvert år bliver mere end 10 000 borgere
pisket eller slået med stokke i Malaysia, hvor lovgivningen officielt foreskriver denne
afstraffelse for 66 overtrædelser. Listen over disse forbrydelser er blevet udvidet i de seneste
år, hvilket er en bekymrende udvikling. Ofrene er både lokale og udenlandske, og de
sidstnævnte bliver udsat for utallige og alvorlige overgreb, lige fra manglende påkrævet
information eller tolkebistand til lægers krænkelse af lægeetiske regler og manglende
juridisk bistand.

Også jeg henstiller indtrængende til EU-institutionerne om at intensivere deres bestræbelser,
hvad angår afskaffelse af denne afstraffelsesform, som i henhold til folkeretten sidestilles
med tortur, og at udøve pres for at sikre, at retten til en objektiv og fair retssag overholdes
i Malaysia, og at der gøres en ende på den modbydelige behandling af migranter og
asylansøgere.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Kommissionen fordømmer
brugen af korporlig afstraffelse, som er i modstrid med de internationale
menneskerettighedsprincipper og -normer, FN har fastlagt. Disse principper afspejles også
i EU's retningslinjer for EU's politik i forhold til tredjelande, hvad angår tortur og andre
former for brutal, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse.
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Den nylige rapport fra Amnesty International om brugen af pryglestraf i Malaysia er
bekymrende. Kommissionen vil imidlertid gerne foreslå, at beslutningsforslaget udvides
til at omfatte alle lande, hvor der beklageligvis stadig forekommer brug af stokkeslag som
afstraffelsesmetode i retssystemet.

EU har sammen med FN ganske jævnligt taget spørgsmålet om brugen af pryglestraf op
med Malaysia. Nogle medlemsstater gjorde det også i sammenhæng med ratificeringen af
FN's konvention mod tortur og under FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige
gennemgang, der fandt sted i februar 2009.

Så sent som i sidste uge ved FN's seminar i anledning af menneskerettighedsdagen blev det
henstillet indtrængende til Malaysia at ratificere flere FN-konventioner, navnlig FN's
konvention mod tortur. Først på året i 2010 rejste EU's missionschef det samme spørgsmål
direkte over for udenrigsministeren.

Det er et emne, vi fokuserer meget på. EU og Malaysia vil snart indlede forhandlinger om
en partnerskabs- og samarbejdsaftale, som vil indeholde bestemmelser om
menneskerettighederne. Når denne aftale træder i kraft, vil den udgøre et velfunderet og
formelt grundlag for en forstærket og regelmæssig dialog med Malaysia om
menneskerettighederne. I mellemtiden vil vi fortsat tage spørgsmålet op med de malaysiske
myndigheder.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen vil finde sted, når forhandlingerne er afsluttet.

10.2. Uganda: Bahati-loven og forskelsbehandling af LGBT-personer

Formanden.   – Det næste punkt er forhandlingen om seks forslag til beslutning om
Uganda: Bahati-loven og forskelsbehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle
personer (3) .

Véronique De Keyser,    forslagsstiller. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! For præcist et
år siden vedtog vi en beslutning her i Parlamentet omhandlende bøsser og lesbiske og
Bahati-lovgivningen i Uganda.

Hvorfor så komme tilbage et år senere med et næsten identisk beslutningsforslag?

Fordi problemet langtfra er løst. For det første har vækkelsesbevægelsen 'The Family', som
stod bag denne Bahati-lovgivning, ikke givet op, og vi ser stadig, at denne lov dukker op
igen i Uganda.

Den anden grund er, at den ugandiske avis Rolling Stones i oktober og november kørte en
smædekampagne, hvor den offentliggjorde en liste over homoseksuelle ugandere, som
øjeblikkelig blev jagtet og angrebet, og som i dag stadig lever i skjul som udstødte.
Forfatningsdomstolen i Uganda har standset udgivelsen af denne avis, men det er tydeligt,
at stemningen er blevet dårligere. Det er en menneskejagt.

For det tredje anerkendes homoseksuelles rettigheder kun i 13 afrikanske lande. De
resterende lande har meget forskellige lovgivninger, men nogle af dem – Sudan, det nordlige
Nigeria, Mauretanien – straffer stadig homoseksuelle med døden.

(3) Se protokollen
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Alligevel, og jeg slutter med dette, udsendte landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS) for ganske nylig en erklæring – som jeg finder temmelig ensidig – hvori de udtaler,
at de er klar over, at dette spørgsmål om homoseksuelle generede os lidt, men at disse
forhold var en del af deres kultur. Nej, det drejer sig om menneskerettigheder, om universelle
værdier, og vi ønsker virkelig, at disse universelle værdier bliver forsvaret kraftigt af
Kommissionen og af hele Den Europæiske Union.

Charles Tannock,    forslagsstiller. – Hr. formand! Samfundene i Afrika er generelt socialt
konservative. Desværre er homoseksualitet faktisk forbudt i mange afrikanske lande. Mange
mennesker i Afrika føler sig truet af bestræbelserne på at fremme homoseksualitet, især
når disse bestræbelser forestås af ngo'er og vestlige organisationer. Der hersker den udbredte
opfattelse i nogle dele af Afrika, at liberale demokratier forsøger at tvinge deres egne og
mere tolerante værdier ned over samfund med meget anderledes og gammeldags traditioner.

Hvordan det nu end forholder sig, undskylder eller retfærdiggør det ikke den uhæmmede
homofobi, der er vidt udbredt i nogle dele af Afrika. Beklageligvis vækkes denne homofobi
ofte af regeringer og deres talerør i medierne. Uganda er endnu en gang i nyhederne på
grund af nogle af sine lovgiveres ekstremisme og hysteri. De støtter et lovforslag, der vil
betyde dødsstraf eller livsvarigt fængsel for homoseksuelle, afhængig af arten af deres
såkaldte forbrydelse. I lighed med ECR-Gruppen forkaster jeg dette drakoniske lovforslag,
som ville være en oprørende krænkelse af de personlige rettigheder, og jeg opfordrer
præsident Museveni til at nedlægge veto imod det. Uganda er et land, hvor hovedparten
af befolkningen lever for en dollar om dagen. Landets lovgivere må dog være i stand til at
tjene det ugandiske samfunds interesser bedre på andre måder end ved at gøre bøsser til
genstand for strafferetlig forfølgelse.

Marietje Schaake,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! I det såkaldte
antihomoseksualitetslovforslag, der er fremlagt for Ugandas parlament, fastlægges det, at
homoseksuelle handlinger kan straffes med fængsel i syv år op til livstid eller endog med
dødsstraf. Parlamentet fordømmer kraftigt dette lovforslag, og ved at gøre dét påtvinger
vi ikke andre stater europæiske værdier, sådan som nogle har antydet, i et forsøg på at
undgå at påtage os ansvar for krænkelser af menneskerettighederne og ansvar for at beskytte
borgere mod at blive angrebet på grund af deres seksuelle orientering.

Den virkelige trussel og den frygt, der hersker, blev understreget i oktober- og
novemberudgaverne af Rolling Stone, en lokal avis, som oplistede navne på og personlige
oplysninger over mennesker, der angiveligt er homoseksuelle, og tilskyndede læserne til
at skade eller hænge dem. Adskillige mennesker blev følgelig angrebet.

Faktisk er homoseksualitet lovlig i kun 13 afrikanske lande, og det er en kriminel handling
i 38 andre. I Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria straffes det med døden.

I overensstemmelse med Cotonou-aftalen er Ugandas myndigheder forpligtet til at overholde
internationale rettigheder og menneskerettighederne, og Kommissionen, Rådet og Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil bør også fuldt ud anvende værktøjssættet til at fremme og
beskytte alle LGBT-personers menneskerettigheder.

Raül Romeva i Rueda,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand!
Antihomoseksualitetslovforslaget, der er fremsat af David Bahati i Ugandas parlament, og
i medfør af hvilket man kan straffe homoseksuelle handlinger med fængsling i syv år og
op til livstid, såvel som med døden, er ganske enkelt uacceptabelt.
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Vi skal huske, at i Afrika er homoseksualitet lovlig i kun 13 lande, og at det er en kriminel
handling i 38 lande, mens der er dødsstraf for homoseksualitet i Mauretanien, Sudan og
det nordlige Nigeria.

Derfor er vi endnu en gang nødt til at gentage, at seksuel orientering falder inden for
rammerne af den enkeltes ret til privatlivets fred. Det er garanteret i den internationale
menneskerettighedslovgivning, i henhold til hvilken ligestilling og ikke-diskrimination
skal fremmes, og ytringsfriheden garanteres. Derfor er vi endnu en gang nødt til at tage
afstand fra ethvert forsøg på at tilskynde til had og vold mod minoritetsgrupper, herunder
på grund af køn eller seksuel orientering. Vi skal minde de ugandiske myndigheder om
deres forpligtelser i henhold til folkeretten og til Cotonou-aftalen.

Derfor beder jeg også Kommissionen og Rådet samt Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
om, når de har med Uganda at gøre, fuldt ud at anvende værktøjssættet til at fremme og
beskytte lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transseksuelle personers ret til at nyde godt af
alle deres menneskerettigheder.

Filip Kaczmarek,    forslagsstiller. – (PL) Hr. formand! Tilfældene af diskrimination af
ugandiske borgere på grund af deres seksuelle orientering er en alvorlig sag. I dette
spørgsmål støttes Uganda af mange lande i Afrika, som ikke ønsker, at det internationale
samfund eller EU udøver pres på dem for at afkriminalisere homoseksualitet.

Misforståelsen bunder i, at vi mener, at et forbud mod diskrimination på dette område er
en universel menneskerettighed, som fru De Keyser sagde før. Flertallet af de afrikanske
lande ser det ikke på samme måde, og derfor er dialogen så vanskelig. Vi siger, at vi ikke
kan forholde os tavse i sådanne anliggender, og de siger, at vi blander os i ting, der ikke
vedkommer os.

Forslagene til ændringer i Ugandas lovgivning udgør faktisk en radikal ændring. Med dem
introduceres muligheden for at bruge dødsstraf for gentagne overtrædelser af de forbud,
der allerede eksisterer, eller for grove tilfælde af homoseksualitet, selv om det reelt ikke
står klart, hvad dette skal betyde. Vi er ikke enige i disse forslag, og vi håber, de ikke vil
blive vedtaget.

Marie-Christine Vergiat,    forslagsstiller. – (FR) Hr. formand! Uganda er en af de afrikanske
stater, hvor homoseksualitet stadig undertrykkes groft. Den har da også et af de mest
notoriske og barskeste omdømmer på dette område, efter at Uganda har iværksat et
veritabelt korstog mod homoseksuelle under ledelse af amerikanske fundamentalistiske
vækkelsesbevægelser, som den ugandiske regeringschef er tæt forbundet med. Vi kan ikke
længere holde tal på de mennesker, der er blevet udsat for forfølgelse og tortur simpelthen
på grund af deres seksualitet.

Muslimer og kristne er gået sammen – for første gang i landet – om at fordømme denne
vederstyggelighed. Christopher Senyonjo, en 70-årig anglikansk biskop, har af sine foresatte
fået forbud mod at forrette kirkelige handlinger, fordi han har været én af de få, der er stået
frem til fordel for de homoseksuelle.

Det lovforslag, der allerede er nævnt, kan bestemt dukke op igen når som helst. Man går
så vidt i forslaget, at man vil idømme dødsstraf til homoseksuelle, der er mistænkt for at
være HIV-positive eller for at have forbindelser til mindreårige, og opfordrer til, at de
anmeldes.
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Den lokale avis Rolling Stone, som ikke har noget at gøre med tidsskriftet af samme navn,
offentliggjorde oven i købet lister med navne og adresser på homoseksuelle ledere under
den modbydelige overskrift 'Hæng dem!' Der er udstedt et midlertidigt forbud mod at
udgive denne sprøjte, men skaden er sket, som det allerede er blevet sagt.

I Afrika anses homoseksualitet meget ofte for at være et onde fra Vesten, som er skyld i, at
Afrika mister sine nedarvede værdier. Ngo'er siger, at 500 000 af de 32 mio. indbyggere i
Uganda er bøsser og lesbiske. Mange af dem ansøger om asyl i de europæiske lande. Kunne
vi i det mindste ikke gøre vores bedste for at sikre, at der tages særligt hensyn ved
behandlingen af disse ansøgninger, ja faktisk til alle mænd og kvinder, som er ofre for
undertrykkelse og tortur?

Monica Luisa Macovei,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg er foruroliget over
anvendelsen af kriminallovgivning mod homoseksuelle forhold, der finder sted under
private former. Det er allerede en del af Ugandas lovgivning, og straffen kan være fængsel
på livstid. Bahati-loven ville dog gøre det endnu værre. Der ville kunne anvendes dødsstraf,
og loven ville medføre et effektivt forbud mod at forsamles om og udtrykke sig om
LGBT-forhold.

Den nye lov vil forværre den atmosfære af frygt og fjendtlighed, der hersker i et land, hvor
LGBT-personer allerede nu forfølges. Man ville kræve, at mennesker angiver hinanden om
private forhold. Disse menneskers liv vil være i fare. Den menneskelige værdighed vil være
uden betydning i Uganda, hvis en sådan lov vedtages. Vi må ikke lade det ske.

Michael Cashman,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Meget har naturligvis ændret
sig det seneste år. Den 23. november gentog Parlamentet selv princippet om
menneskerettighedernes universalitet, og at ikke-diskrimination er grundlaget for en
udbygning af vores partnerskab med Den Blandede Parlamentariske Forsamling. Parlamentet
opfordrede også til håndhævelse af princippet om, at klausulerne i menneskerettighederne
ikke er til forhandling, og at der indføres sanktioner, hvis sådanne klausuler ikke respekteres,
bl.a. hvad angår diskrimination osv. på grund af seksuel orientering.

Det er et faktum, at disse lande vælger at samarbejde med os. De vælger at indgå
partnerskaber med os. Vi har Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, vi har
Cotonou-aftalerne. Derfor beder vi dem dele de samme universelle principper med os.
Disse principper er ikke til forhandling. Hvis de ikke ønsker at fungere på det grundlag,
opfordrer jeg Kommissionen og Rådet til at anvende de nødvendige sanktioner for at
håndhæve, at vi har principper, som vi vil forsvare. Ligeledes henstiller vi i det fremtidige
strategiske partnerskab mellem EU og Afrika indtrængende til, at alle indsatsområder under
de forskellige partnerskaber bliver varetaget uden diskrimination af nogen art, herunder
på grund af seksuel orientering.

Det er ikke kolonialisme at forsvare andres rettigheder. Menneskerettighederne er universelle
og udelelige, og at forholde sig passivt, når en andens grundlæggende menneskerettigheder
angribes, er at være medskyldig i den handling. Man kan ikke fremme homoseksualitet i
Afrika. Enhver i Afrika, der vågnede op og sagde: 'I dag vil jeg være homoseksuel', ville
være vanvittig. De ville blive truet på livet, og deres familie ville være nødt til at stikke dem
til politiet. Forestil Dem, at De er den person, og træf de nødvendige skridt til at forsvare
disse rettigheder.

Alexandra Thein,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! I FN's
Menneskerettighedskonvention og EU's konvention til beskyttelse af menneskerettigheder
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og grundlæggende frihedsrettigheder såvel som i EU's charter om grundlæggende rettigheder
er diskrimination på grund af seksuel orientering forbudt. EU har forpligtelser, hvad angår
menneskerettighederne, og ikke kun på sit eget territorium, det har også på internationalt
plan pligt til at insistere på, at disse rettigheder overholdes, og til at kritisere misbrug og
overgreb, når EU har med tredjelande at gøre, især når vi yder finansiel bistand via Den
Europæiske Udviklingsfond til tredjelande som Uganda, der har indgået partnerskabsaftaler
med os.

Følgelig har vi faktisk ret til at kommentere det, når disse tredjelande ikke overholder de
menneskerettighedskrav, der er fastlagt i sådanne partnerskabsaftaler. Uganda skal således
respektere de internationale menneskerettighedsstandarder, fordi landet er med i
Cotonou-aftalen, hvori vores organiserede udviklingsbistand til AVS-landene er fastlagt.

For blot et år siden opfordrede vi Uganda til ikke at gennemføre sine planer om en lov, der
skulle kriminalisere homoseksuelle. Et år senere er situationen forværret. Der er stadig
trusler om lange fængselsstraffe eller endog dødsstraf. Sammen med andre demonstrerede
jeg selv foran Ugandas ambassade i maj i år. Det havde ikke nogen virkning. Vi ønsker at
understrege endnu en gang, at EU generelt er imod dødsstraf og homofobisk lovgivning
af denne art.

Ryszard Czarnecki,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Denne forhandling er
interessant og vigtig. Jeg vil gerne gøre opmærksom på to problemer. For det første er det
en kendsgerning, at Uganda ikke er en diskriminationens ø i et hav af respekt for
menneskerettighederne. Tre fjerdedele af de afrikanske lande har yderst barske lovregler
på dette område, som er ensbetydende med diskrimination. Det er ubestrideligt ikke så
meget Ugandas problem, som det er et problem af bredere omfang i den afrikanske kultur
på hele kontinentet. For det andet siger det sig selv, at Uganda ikke er førende med hensyn
til respekt for menneskerettighederne i Afrika. Vi kender til mange eksempler på krænkelser
af menneskerettighederne, hvilket betyder, at denne sag er en del af et større problem, og
vi skal naturligvis tale åbent om dette problem.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Vores beslutning er rettet mod ekstremt
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og beklageligvis er det normen i Afrika,
at homoseksualitet straffes som en kriminel handling. Det afspejles i lovgivningen i 38
stater, og kun 13 afrikanske stater betragter det som lovligt.

I denne sammenhæng udgør lovforslaget om indførelse af visse sanktioner i Uganda, fra
fængselsdomme til dødsstraf, et alvorligt angreb mod menneskerettighederne, herunder
retten til privatlivets fred. Offentliggørelsen i en lokal avis af en sortliste over 100 personer
anklaget for homoseksualitet og tilskyndelsen af læserne til at hænge dem er et eksempel
på en konkret trussel mod en gruppe, der stilles under anklage på grund af sin seksuelle
orientering.

Som det står anført i vores beslutningsforslag, er vores tiltag ikke, som vi ofte får skyld for,
rettet mod at påtvinge specifikt europæiske værdier, men mod at forsvare
menneskerettighederne, hvilket er et af EU's hovedformål. I den sammenhæng mener jeg,
at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og de andre EU-institutioner skal anvende alvorligere
sanktioner for at sikre, at de internationale aftaler, som Uganda har underskrevet,
overholdes.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Hr. formand! For adskillige måneder siden drøftede vi
også Uganda og homoseksualitet i Parlamentet. Siden da er der ikke sket noget væsentligt.
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Man siger rigtignok, at intet nyt er godt nyt, men i dette tilfælde er det imidlertid ikke rigtigt,
for selv om David Bahatis projekt ikke blev stemt igennem, blev det heller ikke trukket
tilbage. Det ligger blokeret i udvalget for retlige og parlamentariske anliggender, og på
trods af alt det internationale pres er det i sidste ende ikke lykkedes at få projektet trukket
tilbage.

Det, der i sandhed er forfærdende, hvilket nogle af mine kolleger i Parlamentet allerede har
berørt, er den kampagne mod bøsser og lesbiske, som er i gang i dette land. Vi stoler
åbenbart fortsat på myndighedernes dømmekraft og på, at det princip, der siger 'nej til
diskrimination', vil sejre til sidst.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Hr. formand! Hadkampagnen i Uganda mod bøsser og lesbiske
er i sandhed forfærdende. Nogle religiøse grupper og dele af medierne oppisker en ond og
reaktionær homofobisk kampagne, der omfatter trusler om at dræbe homoseksuelle. Det
betyder, at rigtig mange lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle personer i Uganda
nu lever med stor usikkerhed og i frygt. Det er foragteligt, at nogle politikere også udnytter
sagen, oppisker til had og endog foreslår, at man henretter bøsser og lesbiske.

Jeg hylder det mod, som bøsser og lesbiske i Uganda udviser, når de hver dag tappert
kæmper mod denne trussel mod deres identitet og selve deres eksistens. Den homofobiske
smædekampagne drives af løgne og forvrængninger om homoseksuelle og om, hvad det
vil sige at være homoseksuel. Det stærkeste budskab skal sendes til regeringen i Uganda –
herunder en revurdering af bistanden, selv om vi naturligvis ikke ønsker at lade det gå ud
over den almindelige befolkning i Uganda.

Vi bør tilskynde til aktiv solidaritet med organisationer i Uganda, som kæmper de
homoseksuelles rettigheder, til at bistå dem i denne afgørende kamp for retfærdighed og
menneskerettigheder og for den grundlæggende ret til at være den, man er.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand!
Antihomoseksualitetslovforslaget, som er blevet fremlagt for Ugandas parlament, rejser
alvorlige spørgsmål, hvad angår menneskerettighederne. EU prioriterer beskyttelsen af
lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transseksuelle personers menneskerettigheder. Jeg deler
til fulde Parlamentets bekymring over situationen i Uganda såvel som i andre lande, hvor
man har vedtaget eller overvejer at indføre straffende og diskriminerende lovgivning mod
LGBT-personer.

Kommissionen mener, at en kriminalisering af homoseksualitet som forudset i lovforslaget
er imod de forpligtelser i henhold til FN-konventionen om menneskerettigheder, som
Uganda har skrevet under på, og som det følgelig skal efterleve.

Lovforslaget er også imod FN's erklæring om seksuel orientering og kønsidentitet.
EU-formandskabet og EU's missionschef i Uganda har rejst spørgsmålet over for regeringen
i Uganda ved flere lejligheder under møder med præsidenten, premierministeren,
udenrigsministeren og justitsministeren på formelle, politiske dialogmøder, og også over
for menneskerettighedskommissionen i Uganda.

Offentliggørelsen den 2. oktober 2010 i avisen Rolling Stone af en liste med fotos, navne
og adresser på mennesker, som blev angivet at være homoseksuelle, var sammen med
overskriften 'Hæng dem' en oprørende handling, der satte disse menneskers liv på spil, og
vi fordømmer den helt og holdent.

16-12-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA90



EU-delegationen overvåger fortsat situationen nøje sammen med EU-medlemsstaternes
missioner i Uganda og sammen med partnerlande som Norge og USA samt FN's
højkommissær for menneskerettigheder.

Sagen er også taget op i den tekniske arbejdsgruppe vedrørende menneskerettigheder, der
er et forum for udviklingspartnere i Uganda, hvor man drøfter, overvåger, koordinerer og
foretager konkrete handlinger i menneskerettighedsrelaterede sager. Kommissionen har
til hensigt fortsat og ved enhver lejlighed at give udtryk for sin bekymring i forbindelse
med antihomoseksualitetslovforslaget og anden forfølgelse af LGBT-personer i Uganda.

Kommissionen vil fortsat støtte lokale menneskerettighedsorganisationer i deres
bestræbelser på at ændre holdningen i landet og forbedre den retlige stilling for
LGBT-personer.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen vil finde sted, når næste forhandling er afsluttet.

10.3. Eritreiske flygtninge holdt som gidsler i Sinai

Formanden.   – Det næste punkt er forhandlingen om seks forslag til beslutning om
eritreiske flygtninge holdt som gidsler i Sinai (4) .

Marietje Schaake,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! Omkring 250 eritreiske migranter
formodes holdt som gidsler i Sinaiørkenen, og der meldes om umenneskelig behandling
og voldtægter, mens disse mennesker afventer betaling af en løsesum til menneskesmuglere,
for at de kan blive frigivet.

De nylige begivenheder er sket i regi af et netværk, der smugler migranter fra lande syd for
Sahara gennem Egypten til Israel, og som har været aktivt på Sinaihalvøen siden 2007. Vi
bifalder den indsats, de egyptiske myndigheder gør for at undersøge de oplysninger, UNHCR
kommer med. FN's flygtningehøjkommissær bør intensivere de diplomatiske procedurer
med de egyptiske myndigheder for at udrydde handelsnetværkene og forhindre
menneskesmugling.

Samtidig bør Egypten forbedre behandlingen af flygtninge i henhold til internationale
standarder. Det betyder, at der under et berettiget forsvar af landets grænser ikke bør
anvendes overdreven magt eller endog dødbringende magt mod immigranter eller
flygtninge, og dette råd kunne vi måske give os selv i EU en gang imellem.

David-Maria Sassoli,    forslagsstiller. – (IT) Hr. formand! Situationen er meget alvorlig. Vi
mener, at EU og Parlamentet bør tage sig af denne sag, som også følges af medierne i Europa,
og vi henstiller indtrængende til Kommissionen om at undersøge den, da det er en virkelig
humanitær nødsituation.

I dette tilfælde skal medlemsstaterne gøre alt, hvad de kan for at hjælpe disse flygtninge
med at forlade området, og vi mener, de ville kunne modtages i EU-stater. Vi opfordrer
Kommissionen til at gøre, hvad der er muligt for at gennemføre denne indsats, herunder
at bruge de midler, der er til rådighed via Den Europæiske Flygtningefond.

(4) Se protokollen
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Charles Tannock,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! ECR-Gruppen fordømmer den
forfærdende behandling, man udsætter disse uskyldige og hovedsagelig eritreiske ofre for
i noget, der ligner en moderne form for slaveri drevet af menneskehandlere. Vi bifalder
også den egyptiske regerings indsats for at undersøge påstandene og sikre flygtningenes
frigivelse, men vi bør også fokusere på, hvorfor disse ulykkelige mennesker i det hele taget
flygter.

Svaret er, at det skyldes den eritreiske præsident Afewerkis regime, som er et af de mest
undertrykkende på kloden. Enhver, der har mulighed for at undslippe hans diktatur, gør
det, og nogle er i stand til at skabe sig et bedre liv andetsteds. De, der ikke kan forlade Eritrea,
udsættes enten for ubegrænset indkaldelse til hæren eller klarer sig lige akkurat på kanten
af en økonomi, der er ruineret af en årelang og nytteløs krig med nabolandet Etiopien,
udbredt korruption og inkompetent økonomisk forvaltning. Eritrea har aldrig afholdt et
nationalt valg.

Nylige afsløringer på WikiLeaks' hjemmeside viser, at amerikanske diplomater har beskrevet
Afewerki som en grusom og genstridig leder. Jeg har ingen samvittighedskvaler over at
sige dette offentligt. Vi bør alle gøre alt, hvad vi kan for at afsætte denne forfærdelige
afrikanske tyran, vi bør indstille al EU-bistand til hans regime, og vi bør suspendere de
privilegier, hans land nyder godt af i henhold til Cotonou-aftalen.

Cristian Dan Preda,    forslagsstiller. – (RO) Hr. formand! Hvert år er der tusinder af
mennesker, som på grund af den vanskelige situation på Afrikas Horn forsøger at krydse
grænsen mellem Egypten og Israel. Mange af disse mennesker ender desværre i hænderne
på beduinske menneskehandlere. Vi taler om kriminelle netværk, der ikke tager nogen
som helst hensyn til menneskelig værdighed, eftersom disse menneskers liv bliver et
forhandlingsobjekt. Ifølge oplysninger fra ngo-aktivister, der arbejder for at beskytte disse
emigranter, blev der krævet utrolige summer på op til 8 000 USD for frigivelse af hver
person.

Vi kan bestemt ikke forholde os passivt til disse menneskers lidelser. De er udsat for en
usædvanlig grusom behandling. Desuden vil jeg gerne gøre opmærksom på kvinders
sårbare situation, idet de gentagne gange udsættes for voldtægt. Samtidig mener jeg, at vi
bør indtage en konstruktiv holdning i sagen. Det betyder, at vi bør anerkende den indsats,
de egyptiske myndigheder har gjort for at få dem frigivet, og navnlig støtte dette land i
kampen mod menneskehandel. Vi har derfor brug for ikke kun barske ord, men samarbejde
og konkret handling i denne yderst komplekse problemstilling, som den enkelte stat ikke
kan håndtere.

Rui Tavares,    forslagsstiller. – (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Situationen for de
eritreiske flygtninge, der i øjeblikket befinder sig i Sinaiørkenen, er meget alvorlig, hvilket
adskillige kolleger i Parlamentet allerede har beskrevet. Naturligvis skal vi slå hårdt ned på
de menneskehandlere, som i øjeblikket holder disse flygtninge som gidsler og kræver
ekstremt store løsesummer for dem. Samtidig skal vi dog også beskytte ofrene, for vi kan
ikke bare slå hårdt ned på menneskehandlerne og så glemme alt om ofrene. Vi er også nødt
til at erkende årsagerne til, at de befandt sig i Sinaiørkenen. Deres migrationsrute plejede
at gå gennem Libyen, men de aftaler mellem Italien og Libyen samt mellem EU og Libyen,
som Kommissionen her så ofte har omtalt som gode nyheder, betyder, at mennesker, der
kommer fra det, der helt med rette er blevet kaldt en 'kæmpemæssig koncentrationslejr'
og 'Afrikas Nordkorea', ikke har nogen steder at flygte hen.
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Der er derfor behov for handling, ikke blot i Egypten, som tydeligvis gør langt mindre, end
det burde, men også i EU selv. Til en begyndelse opfordrer jeg Kommissionen til hurtigt at
sende en delegation til Egypten for at finde ud af, hvordan situationen er på stedet. Der er
også behov for handling i alle vores institutioner, idet eritreere er et oplagt emne for
genbosættelse, en politik vi har sideløbende med Den Europæiske Flygtningefond. Disse
flygtninge kan ikke vende tilbage til Eritrea og kan ikke forblive i et transitland, så den
eneste løsning er genbosættelse. Ved De, hvorfor genbosættelsespakken ikke skrider fremad?
Det gør den ikke, fordi, da Parlamentet allerede i maj havde gjort sin del vedrørende
genbosættelsessagen i henhold til proceduren for den fælles beslutningstagning, nægtede
Rådet at gøre sin del på grund af den berømte strid om delegerede retsakter. Hvis
genbosættelsespakken var blevet vedtaget, ville vi ikke have den hasteprocedure, som
Parlamentet indføjede i den betænkning, jeg selv skrev, og som blev vedtaget her med 500
stemmer. Kommissionen ville kunne igangsætte en hasteprocedure for at genbosætte disse
flygtninge. Fordi Rådet ikke gjorde sin del i det, vi burde kalde 'en procedure for fælles
ubeslutsomhed', befinder disse mennesker sig i Sinaiørkenen i Gud ved hvor lang tid?
Denne 'procedure for fælles ubeslutsomhed' har konsekvenser for rigtige menneskeliv, og
det er på tide, at Rådet gør sin del af arbejdet.

Barbara Lochbihler,    forslagsstiller. – (DE) Hr. formand! Takket være en telefonsamtale
mellem en eritreisk præst i Italien og et eritreisk gidsel fik den europæiske offentlighed at
vide, at samvittighedsløse menneskehandlere nu truer med at skyde de strandede eritreiske
gidsler, hvis der ikke betales en løsesum. Gidseltagerne har været skruppelløse og har
allerede pryglet eller skudt nogle mennesker.

Denne brutale forbrydelse gav anledning til at kigge nærmere på det, der sker ved grænsen
mellem Egypten og Israel, et område, hvor et stigende antal flygtninge strander, når de
forsøger at komme til Europa eller Israel, men ikke har de nødvendige papirer. Der er en
militær eksklusionszone på den egyptiske side. Enhver, der kommer ind på dette område,
skal stå til regnskab over for en militærdomstol. Ifølge Human Rights Watch er mindst 85
ubevæbnede flygtninge siden 2007 blevet skudt der under forsøg på at krydse grænsen.
Regeringen i Israel taler om, at flere end 1 000 migranter uden papirer prøver at komme
ind i landet hver måned, og er begyndt at øge sikkerheden og overvågningen langs grænsen.
Desuden er der blevet oprettet en stor interneringslejr i Negevørkenen.

Vi opfordrer de relevante regeringer til at samarbejde med FN's flygtningeagentur og
garantere, at man vil beskytte flygtninge ved deres grænser og sikre deres rettigheder. Vi
anerkender imidlertid også klart, at vi i Europa har et ansvar for disse migranters skæbne,
idet de afvises ved vores ydre grænser og ikke kan vende tilbage til deres hjem. Følgerne
heraf er, at de udsættes for krænkelser af deres menneskerettigheder, som i tilfældet med
de eritreiske flygtninge.

Filip Kaczmarek,    for PPE-Gruppen. – (PL) Hr. formand! De eritreiske flygtninges situation
i Sinai er tragisk. De håber på et bedre liv, men oplever ofte død, tortur og undertrykkelse.
De bliver udnyttet og snydt. De egyptiske myndigheder forsøger at bekæmpe problemet
med menneskehandel, men deres indsats er ikke altid effektiv. Vi skal hjælpe flygtningene,
gidslerne og alle, der har brug for vores hjælp. Vi bør støtte de israelske og egyptiske
myndigheder i deres kamp mod menneskehandel.

Det er også værd at tænke lidt over årsagerne til disse farlige hændelser. Jeg mener, vi bør
sigte mod at forbedre situationen i Eritrea selv og i andre lande på Afrikas Horn, eftersom
en forbedring af situationen i de afrikanske lande måske kan bidrage til at reducere
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migrationspresset. Vi løser ikke problemet ved at bekæmpe de sociale onder, som i sig selv
er forårsaget af migration. Vi kan kun begrænse de mindre ønskværdige konsekvenser og
omfanget af udnyttelsen af flygtninges målbevidsthed. Jeg vil gerne bede Dem støtte det
forslag til beslutning, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har
stillet. Vi er overbevist om, at vores forslag til beslutning er en forbedring af den fælles
beslutning i dette tilfælde.

Ana Gomes,    for S&D-Gruppen. – (PT) Hr. formand! Egypten ikke blot vender det blinde
øje til den rædselsvækkende behandling og udnyttelse af de afrikanske flygtninge, der
forsøger at undslippe via Sinai til Israel fra deres lande, specifikt Somalia og Eritrea. Egypten
deporterer dem også, selv om det er indlysende, at de opfylder betingelserne for at være
flygtninge og asylansøgere, da de kommer enten fra et land, hvor der kæmpes frygtelig
hårdt med terrorisme, og hvor der ikke er lov og orden, eller fra et andet, Eritrea, der er et
af de mest undertrykkende og tyranniske lande i verden. Faktisk praktiserer de egyptiske
myndigheder en politik om at skyde for at dræbe, og ifølge en rapport fra Human Rights
Watch er 85 migranter allerede døde i Sinai siden 2007.

Vi opfordrer de egyptiske myndigheder til at overholde deres forpligtelser, hvad angår
menneskerettighederne og migranter og flygtninge i særdeleshed, og til at samarbejde med
FN's flygtningehøjkommissær. Vi opfordrer også de europæiske myndigheder til at gøre
det samme og bakke fuldt og helt op om det, hr. Tavares sagde om emnet med hensyn til
mulighed for genbosættelse.

Judith Sargentini,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Hr. formand, mine damer og herrer!
Lad os være ærlige. I deres aktuelle ordlyd er beslutningerne en udvandet version af, hvad
vi lagde ud med i begyndelsen af ugen.

Lad os endnu en gang sige det klart, at situationen er alvorlig. Vi sætter også fokus på, at
eritreiske flygtninge bliver holdt som gidsler i Sinai. Alligevel er vi ikke parate til at drøfte
forbindelserne mellem Italien og Libyen og lukningen af EU's grænser for migranter, hvilket
har bevirket, at politiske flygtninge har måttet flygte til andre steder. De er nu nødt til at
vælge ruter, der er endnu farligere end før.

Alle, der forlader Eritrea, bliver automatisk til politiske flygtninge, fordi det er umuligt at
vende tilbage, og hvis man gjorde det, ville man bringe sin familie i farezonen. Det, der
piner mig, er, at vi her i Parlamentet ikke er parate til at sige, at hvis EU i den grad ønsker
at beskytte sig selv mod migranter, er EU nødt til at åbne sine ambassader i Eritrea for at
gøre det lettere for folk at søge asyl. Vi fik ikke lov til at inkludere dette forslag i beslutningen.

Når jeg hører Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) omtale alt det,
der er nødt til at ske i Egypten, spørger jeg mig selv, hvad det er, vi er nødt til at gøre, og
hvordan vi kan nægte at indse, at mennesker er i fare her, blot fordi vi er uvillige til at påtage
os et ansvar? Vi lukker folk ude, og ved at gøre det bringer vi liv i fare.

Jaroslav Paška,    for EFD-Gruppen. – (SK) Hr. formand! Sinaigrænsen er blevet til en rute,
ad hvilken tusinder af eritreere flygter fra deres eget land i et forsøg på at få et bedre liv.

I deres illegale valfart efter frihed er de imidlertid afhængige af hjælp fra smuglere, som
mod betaling er villige til at hjælpe flygtningene over Sinaigrænsen, selv uden de nødvendige
papirer. I denne lovløse handel har flygtninge, der er i kløerne på smuglerbanderne, næsten
ingen rettigheder, og de er afhængige af tilfældighedernes spil og af pludselige indskydelser
hos dem, til hvem de mod betaling har betroet deres egne skæbner.
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Drabet på syv eritreiske flygtninge på grænsen mellem Egypten og Israel afslører noget af
flygtningenes uhyggelige kvaler, når de illegalt rejser ud i søgen efter frihed. Det er derfor
indlysende rigtigt, at vi hjælper med at finde en løsning på problemet og sammen med
regeringerne i de berørte lande bidrager til at finde en civiliseret løsning på problemet med
de eritreiske flygtninge.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (EN) Hr. formand! Den 7. december udtrykte UNHCR
bekymring over, at omkring 250 eritreiske flygtninge bliver tilbageholdt i Sinai af beduinske
smuglere.

Vi er klar over, at disse flygtninge blev tvunget til at betale en bestemt sum penge for deres
ønske om at leve under bedre forhold. Efter sigende holdes flygtningene i containere i
ørkenen, og de bliver ofte pryglet. Den eritreiske regerings egen holdning er uhyggelig, for
i stedet for at beskytte sine borgere betragter man dem som uønskede systemkritikere.

Vi opfordrer til hurtig og fælles handling, først og fremmest fra Egyptens og Israels side,
for at standse menneskehandlerne, demontere dette organiserede forbrydernetværk og
ikke mindst styrke indsatsen for at beskytte nuværende og fremtidige flygtninge ved at
gennemføre UNHCR's bestemmelser og standarder.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg vil allerførst gerne understrege, at jeg uden
forbehold støtter det beslutningsforslag, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) har stillet. Trods tekstens klarhed er man ikke nået til enighed med de andre
grupper om at vedtage et fælles beslutningsforslag, hvilket er beklageligt. Situationen på
Afrikas Horn er foruroligende. Denne region er blevet til et af de væsentlige centre for
organiseret kriminalitet på grund af det store antal afrikanske emigranter, der krydser
området.

De 250 gidsler har været genstand for en umenneskelig og nedværdigende behandling, og
deres situation forværres. Desuden er der ikke de nødvendige forudsætninger til stede for
en øjeblikkelig frigivelse, idet gidslernes familier ikke kan betale den ønskede løsesum.
Derfor bør Parlamentet udsende et klart budskab om, at de skal frigives. Der skal skrides
til handling mod de kriminelle organisationer her og nu, de skal retsforfølges, og torturlejre
skal lukkes permanent.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg fordømmer
naturligvis dybt den måde, de eritreiske flygtninge behandles på, og jeg bakker selvfølgelig
også op om, at EU bør tage skridt til at løse disse flygtninges situation hurtigst muligt.
Fremgangsmåden ifølge dette beslutningsforslag er imidlertid, for at sige det enkelt, en
blindgyde. Jeg finder to punkter ganske forvirrende. At vi opretter en fond for at hjælpe
disse flygtninge finder jeg helt uacceptabelt, idet der i øjeblikket er millioner af borgere i
EU, som har en usikker tilværelse og lever i ekstrem fattigdom. Over tre mio. mennesker
i Ungarn lever under fattigdomsgrænsen, de fleste pensionister har ikke råd til at betale for
deres medicin, og denne tendens har faktisk været stigende i hele Europa. Derfor bør vi
først og fremmest hjælpe folk i Europa, samtidig med at vi selvfølgelig også udtrykker
vores sympati med flygtningene. Det andet punkt er, at medlemsstaterne bør tage imod
flygtningene frivilligt. Hvornår indser man, at EU er mættet med immigranter? EU bør
fungere som mægler mellem Eritrea og de eritreiske flygtninge for at sikre, at de kan vende
hjem i sikkerhed.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Langt de fleste af de eritreiske borgere, der i
øjeblikket opholder sig i Sinaiørkenen, er flygtet fra et undertrykkende regime og bør som
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sådan betragtes som flygtninge i henhold til FN-standarderne. Derfor mener jeg, at vi skal
insistere på, at Egypten lever op til sine internationale forpligtelser med hensyn til at yde
dem bistand. Det, der efter min mening giver størst anledning til bekymring, er imidlertid
den umenneskelige behandling, disse migranter udsættes for, mens de holdes som gidsler
i ørkenen i forventning om en løsesum. Særlig modbydelige er påstandene om voldtægt
af dusinvis af kvinder, hvilket bør mobilisere hele det internationale samfund.

På samme måde har menneskehandlen i Afrika antaget et foruroligende omfang. Dusinvis
af migranter er blevet dræbt af den egyptiske sikkerhedstjeneste i de seneste år under deres
forsøg på at komme illegalt ind i Israel. Jeg mener, at menneskehandlen på dette område
bør bekæmpes med andre midler, og jeg tror, det er nødvendigt, at FN's
flygtningehøjkommissær (UNHCR) får adgang, således at disse mennesker kan sikres en
afgørende bistand.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Hr. formand! De eritreiske flygtninge er i en tragisk
situation. Når vi ser på denne tragedie, bør vi dog også huske på årsagen til denne tingenes
tilstand. Det er et faktum, at de grundlæggende menneskerettigheder i vidt omfang krænkes
i Eritrea. Masseforfølgelse finder sted i et enormt omfang med politiske modstandere,
kristne og også tusinder af almindelige mennesker som ofre. Det er den egentlige årsag bag
det tragiske problem, vi drøfter i dag, og af den årsag skal vi gøre alt, hvad vi kan for at
ændre EU's politik over for de eritreiske myndigheder, især også når vi betænker, at den
nuværende leder af landet blev budt varmt velkommen i Bruxelles af Kommissionen i
2007, selv om han er ansvarlig for så mange menneskers frygtelige lidelser, der tvinger
dem til at flygte og afstedkommer endnu flere tragedier af denne art. Derfor er tiden kommet
til at føre en pragmatisk og beslutsom politik over for denne tyran.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Kommissionen deler
Parlamentets bekymring. I de modtagne rapporter tales der om flere hundrede flygtninge
fra Eritrea, Etiopien, Sudan og Somalia, som tilsyneladende holdes som gidsler i Sinai af
menneskehandlere, der forlanger hård valuta for deres frigivelse.

Siden den første underretning har vi fulgt sagen, fastslået fakta, vurderet situationen og
truffet passende skridt. EU's delegation til Cairo har tætte forbindelser med lokale
organisationer i civilsamfundet og etablerer kontakt til FN's flygtningehøjkommissærs
regionale repræsentation i Cairo.

De følger i høj grad sagen. Sammen med EU-medlemsstaternes ambassader er der foretaget
en koordineret henvendelse til det egyptiske udenrigsministerium. Fra EU's side har vi
udtrykt vores ønske og stærke overbevisning om, at de egyptiske myndigheder bør træffe
passende foranstaltninger til at befri disse mennesker og yde dem passende beskyttelse.
Der er forlydender om, at der pågår undersøgelser for at finde frem til gruppen af
flygtningen, og vi håber, at der vil blive skabt større klarhed over tingene i løbet af de næste
par dage.

Dette tilfælde er ikke det eneste, der giver anledning til bekymring. Migranter og flygtninge
i Egypten lider stadig under mange huller, hvad beskyttelse angår. De alvorligste tilfælde
findes i Sinai. Mange migranter, der forsøger at komme ind i Israel via Sinaigrænsen, bliver
udsat for overgreb og mishandling. Vi har adskillige gange rejst dette spørgsmål over for
vores egyptiske modparter i regi af regelmæssige underudvalgsmøder, hvor vi drøfter enten
migrationsspørgsmål eller politiske anliggender, herunder menneskerettighederne.
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Den seneste lejlighed, hvor spørgsmålet blev rejst, var på mødet i associeringsudvalget
mellem EU og Egypten den 14. december i Cairo. EU har med jævne mellemrum opfordret
de egyptiske myndigheder til at forbedre kvaliteten i den bistand og beskyttelse, der ydes
til asylansøgere og flygtninge, og har tilbudt finansiel og teknisk bistand til formålet. EU
har også opfordret de egyptiske myndigheder til at sikre, at non-refoulement-princippet
overholdes for alle migranter, der har brug for international beskyttelse, herunder eritreere.

EU har bedt om, at UNHCR får fuld myndighed til at gennemføre sit mandat i hele Egyptens
område, inklusive Sinairegionen. Det skal understreges, at der er sket visse positive
fremskridt. I foråret i år vedtog Egypten en ny lovgivning, ifølge hvilken menneskehandel
kriminaliseres, og ofrene herfor samtidig beskyttes.

Et andet velkomment fremskridt var vedtagelsen af en lov om transplantation, som betyder,
at handel med organer kriminaliseres. Vi håber, at regeringen i Egypten nu vil træffe effektive
foranstaltninger til at sikre en reel gennemførelse af denne lov, og vi har tilbudt vores
samarbejde på dette område.

Vi vil fortsat støtte UNHCR's arbejde og det arbejde, civilsamfundets organisationer gør
for at sikre bedre levevilkår såvel som en ordentlig, retlig beskyttelse for migranter og
flygtninge, der lever i landet. Vi vil fortsat nøje følge sagen med de gidseltagne flygtninge
i Sinai, og vi vil fortsat have kontakt til de egyptiske myndigheder i denne henseende.

Jeg håber oprigtigt, at denne sag snart bliver løst, og jeg beklager tabet af otte menneskeliv
indtil nu.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Hr. formand! Kommissæren har oplæst sit velforberedte
manuskript, som om ingen havde henvendt sig til Kommissionen med specifikke punkter.

Formanden.   – De bad om at tale om forretningsordenen. De burde tale om det og ikke
noget andet.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Hr. formand! Selvfølgelig er det en bemærkning til
forretningsordenen. Vi bad specifikt Kommissionen om at meddele, om den vil sende en
delegation til Egypten for at se på forholdene på stedet. Kommissionen kunne i det mindste
bede om, at genbosættelsen fuldføres. Med den fælles beslutningstagning vil De få magt ...

(Formanden afbrød taleren)

Formanden.   – Desværre er det ikke en bemærkning til forretningsordenen. Det står Dem
naturligvis frit for at stille Kommissionen dette spørgsmål, og Kommissionen kan beslutte,
om den vil svare Dem. Herudover hører det ikke ind under forretningsordenen.

Hermed er forhandlingen afsluttet.

Afstemningen vil finde sted, når forhandlingen er afsluttet.

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

12. Afstemningstid

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er afstemningen.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)
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12.1. Malaysia: anvendelsen af pryglestraf (B7-0708/2010)

– Før afstemningen:

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Hr. formand! Før vi går over til afstemningen, vil jeg
på min gruppes vegne gerne anmode om, at vi, når vi stemmer om de eritreiske flygtninges
situation, afstår fra afstemning ved navneopråb om et fælles beslutningsforslag og anmoder
om en afstemning ved navneopråb om det beslutningsforslag, der er stillet af Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater).

Formanden.   – De har hørt Deres kollegas anmodning. Hvis der ikke er indvendinger, vil
vi gå videre som foreslået. Jeg ser ingen indvendinger.

12.2. Uganda: Bahati-loven og forskelsbehandling af LGBT-personer (B7-0709/2010)

12.3. Eritreiske flygtninge holdt som gidsler i Sinai (B7-0712/2010)

– Før afstemningen om punkt 7:

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Formålet med dette
ændringsforslag er at skærpe vores bedømmelse af Egyptens handlinger. Det drejer sig ikke
kun om at anerkende, at Egypten i det mindste har gjort noget, men om at bede landet om
en hurtig indgriben for straks at befri disse gidsler, idet vi henstiller indtrængende til landet
om aldrig at anvende dødbringende magtanvendelse for at afvise mennesker, der krydser
Sinai. FN's flygtningehøjkommissær opfordres også til øjeblikkeligt at kontakte de
mennesker, der i øjeblikket holdes som gidsler.

'opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at træffe alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre løsladelse af de eritreiske gidsler, til at undgå dødbringende
magtanvendelse over for ulovlige migranter, som krydser landets grænser, til at beskytte
disses værdighed og fysiske og psykiske integritet samt til at tilbageholdte migranter kan
kontakte FN's flygtningehøjkommissær, og give højkommissæren adgang til alle
asylansøgere og flygtninge, der befinder sig i varetægt'.

(Det mundtlige ændringsforslag blev godkendt)

– Efter punkt 7:

David-Maria Sassoli,    forslagsstiller. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil
gerne tilføje et punkt til beslutningsforslaget, som vi finder vigtigt, og som ikke vil indvirke
ret meget på dets struktur. Det vedrører punkt 9 i det fælles beslutningsforslag.

Jeg læser det op: 'opfordrer medlemsstaterne til at forsøge at løse denne humanitære
nødsituation gennem frivillig genbosættelse i EU af alle de asylsøgere, der er omfattet af
denne krise; anmoder Europa-Kommissionen om at koordinere denne operation og tage
disponible midler i brug gennem Den Europæiske Flygtningefond'.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Hr. formand! Jeg vil gerne bede stilleren af ændringsforslaget
om at præcisere en problemstilling.

Ifølge den oplæste tekst vedrører den ønskede intervention alle, der anmoder om ret til
asyl. Jeg ville hellere sige 'de, der har ret til asyl', fordi 'der anmoder om' er for farligt, da
der er risiko for, at enhver kan anmode om ret til asyl.
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Vice versa, ved at samordne dette ændringsforslag med en intervention fra FN's
flygtningehøjkommissær vil det være sidstnævnte, der kommer til at vurdere dette.

Under alle omstændigheder vil jeg gerne bede forslagsstilleren om at ændre forslaget, så
der står 'de, der har ret til asyl'.

Formanden.   – Jeg er klar over, at 10 % almindeligvis er tilstrækkeligt. Det ville imidlertid
ikke have været nok i dette tilfælde. Hvorom alting er, spurgte jeg på forhånd, og De havde
masser af tid. Vi vil nu stemme om dette ændringsforslag.

(Det mundtlige ændringsforslag blev godkendt)

13. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

14. Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling: se protokollen

15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen

16. Modtagne dokumenter: se protokollen

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

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

19. Tidsplan for kommende møder: se protokollen

20. Afbrydelse af sessionen

Formanden.   – Jeg erklærer Europa-Parlamentets session for afbrudt. I lyset af
vejrforholdene vil jeg gerne ønske mine kolleger en god og sikker hjemrejse. Jeg ønsker
Dem alle en glædelig jul og en god begyndelse på det, der forhåbentlig bliver et fremgangsrigt
2011.

(Mødet blev hævet kl. 16.35)
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BILAG (skriftlige svar)

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

Spørgsmål nr.  1  af  Bernd Posselt  ( H-0568/10 )

Om: Flersprogethed i grænseregioner

Hvordan vurderer Rådet resultaterne af EU-programmerne for kulturfremme i
grænseområderne, især hvad angår understøttelse af flersprogethed og fremme af
nabolandes sprog i børnehaver og skoler?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Selv om medlemsstaterne har det primære ansvar for undervisningsindhold – og
dermed valg af undervisningssprog og sværhedsgrad – skal det understreges, at Rådet altid
har støttet initiativer og foranstaltninger, der har til formål at fremme sprogundervisning
og sproglig alsidighed. Disse initiativer og foranstaltninger omfatter det tværgående
underprogram i programmet om livslang læring som etableret af Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF (5) , henstillingen fra 2006 om nøglekompetencer for
livslang læring« (6) , hvor kommunikation på fremmedsprog er særlig vigtig, Rådets
konklusioner om flersprogethed, som blev vedtaget i maj 2008 (7) , og Rådets resolution
af 21. november 2008 om en europæisk strategi for flersprogethed (8) .

Hr. Posselts opmærksomhed henledes endvidere på den omstændighed, at Kommissionen
i henhold til artikel 15, stk. 5, i førnævnte program om livslang læring skal forelægge
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en
foreløbig evalueringsrapport om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen
af programmet, herunder en undersøgelse af de opnåede resultater, senest den 31. marts
2011.

*
*     *

Spørgsmål nr.  2  af  Georgios Papanikolaou  ( H-0571/10 )

Om: Kulturens bidrag til bruttonationalproduktet

I det belgiske formandskabs program henvises der specifikt til den betydning, som
formandskabet tillægger den potentielle udnyttelse af kulturindustrien samt dennes bidrag
til medlemsstaternes bruttonationalprodukt. Der henvises konkret til, at Rådet i dette halvår
i særlig grad vil rette opmærksomheden imod de politikker, der tager sigte på at udvikle

(5) EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.
(6) EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10.
(7) EUT C 140 af 6.6.2008, s. 14.
(8) EUT C 320 af 16.12.2008, s. 1.
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og understøtte initiativer fra kulturindustrien, især når disse kommer fra små og mellemstore
virksomheder.

I betragtning af, at den økonomiske krise gør det nødvendigt at udnytte innovative og
relativt uudnyttede sektorer, bedes Rådet besvare følgende:

Mener Rådet, at der under det belgiske formandskab er gjort tilstrækkelige fremskridt, hvad
angår understøttelse og opmuntring af kulturindustrien og de små og mellemstore
virksomheder, der er aktive inden for denne sektor?

Disponerer Rådet over præcise oplysninger, der viser andelen af den pågældende sektors
deltagelse i medlemsstaternes BNP? I hvilke medlemsstater yder kulturindustrien et
væsentligt bidrag til BNP

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Det belgiske formandskab fastslog i sit seks måneders program, at det inden for
rammerne af Europa 2020-strategien ønsker at fremhæve potentialet for kulturelle og
kreative industrier og det bidrag, de yder til bruttonationalproduktet (BNP), væksten og
beskæftigelsen i Europa. Rådet vedtog den 18. november sin arbejdsplan for kultur, hvori
prioriteterne for de næste fire år på dette område er defineret, herunder de kulturelle og
kreative industrier. Endvidere afholdt formandskabet i oktober et uformelt møde for
kulturministrene om de kulturelle og kreative industrier. På mødet understregede ministrene,
at der i de strategier og tiltag, som skal udvikles til disse industrier på EU-plan, skal tages
højde for små og mellemstore virksomheder, da de udgør størstedelen af virksomhederne
i sektoren. Rådet vedtog den 26. november konklusioner om flagskibsinitiativet Europa
2020: Et ressourceeffektivt Europa. I konklusionerne anerkendes det, at de kulturelle og
kreative sektorer er en vigtig kilde til teknologisk og ikketeknologisk innovation, og at
dette potentiale skal være fuldstændig frigjort.

Selv om Rådet ikke har udarbejdet en statistik om emnet, bekræfter nye undersøgelser om
de kulturelle og kreative industrier ifølge grønbogen "Frigørelse af de kulturelle og kreative
industriers potentiale" (9) , at disse industrier beskæftiger ca. fem millioner mennesker i EU,
og at de bidrager med ca. 2,6 % til BNP i EU. Ud over deres direkte bidrag til BNP er de
kulturelle og kreative industrier også en vigtig drivkraft i mange andre økonomiske sektorer.
Eurostat er i færd med at udarbejde mere detaljerede og harmoniserede statistikker via
projektet "ESSnet-culture" med henblik på at foretage en mere nøjagtig vurdering af den
økonomiske betydning af de kulturelle og kreative industrier. Resultaterne af projektet
"ESSnet-culture" vil blive offentliggjort i slutningen af 2011.

*
*     *

(9) Se dok. 9073/10.
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Spørgsmål nr.  3  af  Seán Kelly  ( H-0576/10 )

Om: Resultatet af Cancun

Kan Rådet kommentere resultatet af klimaforhandlingerne i Cancun? Hvilke foranstaltninger
planlægger Rådet i de næste 12 måneder at træffe i opfølgning af Cancun?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Efter tre års forhandlinger om Bali-handlingsplanen har klimakonferencen i Cancún
været et betydeligt skridt i retning af en ny international klimaaftale.

På klimakonferencen i Cancún blev der rent faktisk opnået resultater, som for det første
vil sikre, at der træffes umiddelbare foranstaltninger på stedet, og for det andet at der
fastlægges et grundlag for en international aftale efter 2012, som er fast forankret i
målsætningen om at holde den globale temperaturstigning på under 2 °C sammenlignet
med præindustrialiserede niveauer.

Hvad angår områder, hvor der skal træffes umiddelbare foranstaltninger, kan man nævne
tilpasning til klimaændringerne, teknologi, bekæmpelse af skovrydning og finansiering.

Der er vedtaget en tilpasningsramme for Cancún, og der er nedsat et tilpasningsudvalg til
at fremme løbende foranstaltninger med henblik på tilpasning til klimaændringerne, som
har til formål at mindske virkningerne af de ændringer, som allerede har fundet sted. Det
nye organ skal hjælpe med at støtte de lande, som er mest sårbare over for virkninger af
klimaændringerne.

Der er endvidere etableret en ny teknologisk facilitet med det formål at støtte
foranstaltninger til mindskelse af (nedbringelse af drivhusgasemissioner) og tilpasning til
klimaændringerne. For at lette gennemførelsen af foranstaltningerne på dette område er
der oprettet to organer: den teknologiske eksekutivkomité og klimateknologisk center og
netværk. Disse nye organer forventes fortsat at fremme gennemførelsen af forskning og
teknologi, formidling og overførsel på en mere effektiv måde.

Derudover er der etableret et system til bekæmpelse af skovrydning. Der skal træffes
finansielle tilskyndelsesforanstaltninger på grundlag af udviklingslandenes nationale
strategier eller handlingsplaner.

Endelig er der oprettet en grøn klimafond for at fremme opfyldelsen af målsætningen om
at yde 100 mia. EUR i støtte til udviklingslandene inden udgangen af 2020.

Cancún er imidlertid kun begyndelsen. I teksten fra klimakonferencen i Cancún er der
fastsat et grundlag for en fremtidig international aftale efter 2012. Med grundlaget fremmes
et system til styrkelse af gennemsigtigheden for udviklingslandene og principperne for et
sådant system for udviklingslandene. Den store forhandling, som vil fortsætte næste år,
vedrører den retlige udformning. Spørgsmålet er, om det vil være muligt at overbevise alle
de udviklingslande, der har tiltrådt Kyotoprotokollen, om at acceptere endnu en
forpligtelsesperiode, og om USA og de store vækstøkonomier vil acceptere et nyt retligt
instrument inden for rammerne af konventionen.
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Rådet vil i løbet af næste år indlede opgaven med at gennemføre resultaterne og fokusere
på at forvandle processen til en bindende international ramme, som kan forhandles i
Durban i Sydafrika. Helt overordnet vil det være nødvendigt at sikre, at den indsats, som
de forskellige parter yder, virkelig er i tråd med målsætningen om 2°C.

Parlamentet vil blive underrettet løbende om forhandlingerne.

*
*     *

Spørgsmål nr.  4  af  Jim Higgins  ( H-0578/10 )

Om: Afstigmatisering af demenssygdomme i Europa

38 000 personer i Irland lider af demens, og dette tal forventes at være fordoblet inden
2026 i takt med befolkningens aldring. De mere end 50 000 personer, som passer demente,
og de ca. 100 000 personer, der anslås at være direkte berørt af demens, må finde sig i at
se deres kære blive udsat for social udstødelse og forskelsbehandling.

Hvorledes agter Rådet at udbrede kendskabet til demens og at arbejde på en afstigmatisering
af sygdommen?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet vedtog den 3. juni 2003 konklusioner om bekæmpelse af stigmatisering og
forskelsbehandling i forbindelse med psykiske sygdomme. Rådet har i konklusionerne
opfordret medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på betydningen af problemer forbundet
med stigmatisering og forskelsbehandling i forbindelse med psykiske sygdomme i alle
aldersgrupper og sikre, at disse problemer anerkendes, samt træffe foranstaltninger til at
bekæmpe stigmatisering og fremme social integration i aktive partnerskaber og dialoger
med alle interessenter. Rådet har endvidere opfordret Kommissionen til at lægge særlig
vægt på samarbejde om alle relevante EU-politikker og -aktioner og især aktiviteter
forbundet med beskæftigelse, ikkediskrimination, social beskyttelse, uddannelse og sundhed
for at bekæmpe stigmatisering og forskelsbehandling i forbindelse med psykiske sygdomme.

Da den mest almindelige form for demens inden for EU er Alzheimers sygdom (70 % af
alle tilfælde), vedtog Rådet den 26. september 2008 konklusioner om en fælles indsats fra
medlemsstaternes side for at bekæmpe neurodegenerative sygdomme, navnlig Alzheimers
sygdom.

EU-konferencen på højt plan med titlen "Sammen for mental sundhed og trivsel" blev
afholdt i Bruxelles den 13. juni 2008. På konferencen blev den europæiske pagt for mental
sundhed og trivsel lanceret. Dette resulterede i fastlæggelsen af en EU-ramme for samarbejde
om mental sundhed, inden for hvilken der skal træffes foranstaltninger på fem prioriterede
områder. Der blev i 2010 afholdt to temakonferencer på disse områder – konferencen om
fremme af mental sundhed og trivsel blandt ældre mennesker (Madrid den
28.-29. juni 2010) og konferencen om bekæmpelse af stigmatisering og fremme af social
integration (Lissabon den 8.-9. november 2010) – med Kommissionen og medlemsstaterne
som medsponsorer.
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I forbindelse med det prioriterede område for ældres mentale sundhed organiserede det
belgiske formandskab for kort tid siden en konference på højt plan om demens, som blev
afholdt i Bruxelles den 25.-26. november 2010. Den tog tråden op efter konferencen i
2008 om bekæmpelse af Alzheimers og lignende sygdomme, som var organiseret af det
franske formandskab og var i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse fra 2009
om et europæisk initiativ mod Alzheimers sygdom og andre former for demens (10) .

*
*     *

Spørgsmål nr.  5  af  Georgios Koumoutsakos  ( H-0580/10 )

Om: Tiltrækning, fastholdelse og uddannelse af folk til søfartserhvervet

Det er velkendt, at den europæiske søfart yder et væsentligt bidrag til opsvinget i den
europæiske økonomi. Den Europæiske Unions konkurrenceevne inden for søfart rummer
imidlertid mange udfordringer. En af disse – måske den største – er opgaven med at tiltrække
det nødvendige og bedst egnede menneskelige materiale til søfartserhvervet. Sikring af et
højt niveau af knowhow kræver en målrettet politik for at tiltrække unge til søfartserhvervet
og få dem til at blive i dette erhverv. Søfart af god kvalitet er ikke alene et mål, men også
en forudsætning for den europæiske søfarts konkurrenceevne. Den voksende mangel på
europæiske søfolk og den mindskede knowhow inden for faget udgør dog en reel trussel
mod søfartsbranchen og søfartserhvervene. Rådet bedes i denne forbindelse besvare
følgende:

Har formandskabet beskæftiget sig med spørgsmålet om at tiltrække og fastholde søfolk
samt uddanne dem og forbedre deres levevilkår? Mener formandskabet, at det er et
spørgsmål, som det bør fremme yderligere ved at indarbejde det i sit arbejdsprogram?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet kan ikke lovgive på det område, som hr. Koumoutsakos henviser til, uden forslag
fra Kommissionen. Rådet vil undersøge ethvert potentielt forslag fra Kommissionen på
dette område.

*
*     *

Spørgsmål nr.  6  af  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0583/10 )

Om: Adgang til bøger i formater, som er tilgængelige for synshæmmede og ordblinde

Millioner af borgere i Europa har problemer med at læse. Det drejer sig om personer, der
er blinde eller ordblinde, og som derfor ikke er i stand til at læse normalt. Disse mennesker
bør gives adgang til bøger i et tilgængeligt format som f.eks. lydbøger eller bøger, der er
trykt i brailleskrift eller med store typer. Desværre er der ikke den store interesse hos
forlæggerne for bøger i disse formater, idet kun 5 % af publikationerne i verden findes i
formater, som er tilgængelige for synshæmmede.

(10) Se dok. 12392/09.
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Mener Rådet ikke, at det for at rette op på denne situation er nødvendigt at ændre de
internationale bestemmelser om ophavsret for i overensstemmelse med lovgivningen at
give adgang til bogsamlingerne i hele Den Europæiske Union, men også uden for dens
grænser? Dette ville gøre det muligt for læsehandicappede, som har kendskab til et EU-sprog,
at læse flere bøger, såvel i som uden for EU. Hvorledes forholder Rådet sig til tanken om
et særskilt lovforslag af bindende karakter om adgang til bøger i et format, som er egnet
for synshæmmede og ordblinde, og som ville fremme handlen i EU-medlemsstater og
tredjelande med bøger i formater, der er tilgængelige for handicappede?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Med hensyn til det mere generelle spørgsmål om ligebehandling af personer med
handicap vedtog Rådet i juni 2010 en resolution om en ny EU-ramme på
handicapområdet (11) , hvori det bl.a. konkluderes, at adgang til beskæftigelse, varer og
tjenesteydelser, uddannelse samt det sociale og offentlige liv og andre kredse er en
forudsætning for fuld integration og deltagelse af handicappede i samfundet (12) . Rådet er
i denne sammenhæng i færd med at gennemgå et forslag til Rådets direktiv fra
Kommissionen om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion
eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering med det formål at sikre ligebehandling
på områder ud over beskæftigelsesområdet, herunder i forbindelse med adgang til varer
og tjenesteydelser.

Mere specifikt med hensyn til spørgsmålet om værker, der skal være tilgængelige for
synshæmmede personer, skal det understreges, at Kommissionen den 14. september 2010
undertegnede aftalememorandummet mellem EU og interessegrupper om læsehandicappede
personers adgang til værker. Rådet vil naturligvis gennemgå ethvert potentielt forslag fra
Kommissionen på dette område.

På internationalt plan har EU og medlemsstaterne fremsat et forslag om en fælles henstilling
til bedre adgang for læsehandicappede personer til værker, der er ophavsretsbeskyttede,
til den stående komité om ophavsret og dermed forbundne rettigheder i
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Formålet med forslaget er at
finde en hurtig og praktisk løsning på det eksisterende problem.

*
*     *

Spørgsmål nr.  7  af  Nikolaos Chountis  ( H-0589/10 )

Om: Permanent støtteordning og inddragelse af private banker

Den 28. oktober 2010 accepterede Rådet en række institutionelle ændringer foreslået af
"ekspertgruppen" (Task Force), blandt andet planer om at indføre en permanent ordning
for finansiel stabilitet, som den private sektor også vil spille en rolle i. Imidlertid har ECB's
formand og formanden for Eurogruppen udtrykt forbehold over for inddragelsen af private

(11) EUT C 316 af 20.11.2010, s. 1.
(12) Punkt 17.
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banker i den permanente ordning, med den begrundelse at dette vil øge låneomkostningerne
for de svage lande. Rådet bedes besvare følgende:

Hvorfor vedtages det at inddrage den private sektor i den permanente ordning for finansiel
stabilitet? Hvad formål tjener det? Baner dette ikke vejen for en ordning til eurozonestaters
kontrollerede bankerot? Agter Rådet at undersøge Trichets og Junckers bekymringer?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet har ikke undersøgt de spørgsmål, som hr. Chountis rejser.

Hr. Chountis' opmærksomhed henledes på erklæringen om disse spørgsmål fra Eurogruppen
og Økofinministrene den 28. november 2010, hvor det er fastsat, at den finansielle pakke,
som programmet omfatter, i form af et lån til Irland vil blive finansieret ved hjælp af
statskassens kontantreserver og investeringer foretaget af den nationale
pensionsreservefond. Den resterende del af den samlede pakke vil blive fordelt ligeligt
blandt den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, den europæiske finansielle
stabilitetsfacilitet samt bilaterale lån fra Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige og Den
Internationale Monetære Fond.

Ifølge erklæringen vil Eurogruppen hurtigst muligt undersøge nødvendigheden af at tilpasse
løbetiderne for Grækenlands finansiering med løbetiderne for Irlands finansiering.

Det Europæiske Råd vil på mødet den 16.-17. december give sin bedømmelse af
retningslinjerne for den nye fremtidige stabilitetsmekanisme og den mindre ændring, der
skal foretages i traktaten for at etablere den pågældende mekanisme.

*
*     *

Spørgsmål nr.  8  af  Gay Mitchell  ( H-0592/10 )

Om: Forbindelserne mellem EU og Rusland

Topmødet i Deauville for nylig mellem Frankrig, Tyskland og Rusland åbner mulighed for,
at der kan indledes en ny æra i forbindelserne mellem EU og Rusland. Har Rådet planer
om at styrke forbindelserne mellem EU og Rusland?

Svar

Rådets svar:

15.12.2010

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) EU lægger særlig vægt på at opretholde tætte og produktive forbindelser med Rusland,
en af EU's strategiske partnere. Disse forbindelser dækker mange områder, f.eks. økonomiske
forbindelser, spørgsmål om retlige anliggender, frihed og sikkerhed, ekstern sikkerhed,
forskning, uddannelse og kultur. Alle disse områder er for det første dækket af køreplanerne
for de fire fælles rum, som blev vedtaget i foråret 2005, og for det andet – naturligvis – af
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forhandlingerne om den nye aftale mellem EU og Rusland, som netop er gået ind i sin 13.
forhandlingsrunde. Den aftale, der blev indgået mellem Rusland og EU den 24. november,
om udestående bilaterale spørgsmål i forbindelse med Ruslands tiltrædelse af WTO bør
lette de løbende forhandlinger meget.

På topmødet i Rostov, der fandt sted den 31. maj og 1. juni 2010, lancerede EU og Rusland
et moderniseringspartnerskab for at lægge fornyet politisk vægt på gennemførelsen af de
fire køreplaner og fremme løsningen af udestående problemer i relation til forbindelserne
mellem EU og Rusland. Der blev vedtaget en fælles erklæring på topmødet med en
omfattende beskrivelse af forhandlingerne. Formålet med partnerskabet er at etablere et
fleksibelt grundlag for at fremme reformer, bæredygtig vækst og konkurrenceevne baseret
på de fire rum, også ved at fremme moderniseringspartnerskaberne, som er etableret
bilateralt mellem en række medlemsstater og Rusland, men som dog stadig er underlagt
de løbende forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland.

Formålet med moderniseringspartnerskabet er ikke blot at fremme handel og investering,
men også og først og fremmest – baseret på en meget bred definition af "modernisering"
– at fremme demokratiet og retsstatsprincippet, uden hvilke der ikke kan opnås nogen reel
modernisering af samfundet. Derfor fokuseres der i den fælles erklæring på områder som
f.eks. effektiv retspleje, fornyet indsats i bekæmpelsen af korruption og fremme af dialogen
med det civile samfund. De russiske koordinatorer og Kommissionen har udarbejdet en
arbejdsplan, der blev fremlagt på topmødet mellem EU og Rusland i Bruxelles den 7.
december 2010. Arbejdsplanen er et fleksibelt instrument, der skal opdateres jævnligt.

Der arbejdes også på andre projekter, som har til formål at styrke vores forbindelser med
Rusland, navnlig drøftelserne af den langsigtede liberalisering af visumordningen mellem
EU og Rusland. På det permanente partnerskabsråd om frihed, sikkerhed og retfærdighed,
der blev afholdt den 19. november 2010, enedes ministrene om en fælles tilgang med
efterfølgende indledning af forhandlinger om en eventuel ophævelse af visumordningen.
Denne tilgang blev bekræftet på højeste plan af begge parter på det seneste topmøde mellem
EU og Rusland i Bruxelles.

Endelig er et samarbejde i forbindelse med krisestyring også meget hensigtsmæssigt og har
været en stor succes i Tchad og ud for den somaliske kyst. Vores eksperter undersøger i
øjeblikket, hvordan et sådant samarbejde kan formaliseres på grundlag af eksisterende
ordninger, og hvor EU's beslutningsmæssige autonomi naturligvis respekteres.

Alle disse foranstaltninger er ud over den intense politiske og tekniske dialog mellem EU
og Rusland, herunder på højeste plan, som gør det muligt for os at fortsætte vores indsats
for at tilnærme vores holdninger til alle de pågældende områder, dækket af den eksisterende
aftale mellem EU og Rusland og de fire fælles rum.

Rådet har endvidere indledt forhandlinger om forbindelser med strategiske partnere, navnlig
i sammenhæng med etablering af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, og Rusland er
naturligvis et af de vigtigste lande, som stats- og regeringscheferne på nuværende tidspunkt
fokuserer på.

*
*     *
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Spørgsmål nr.  9  af  Eleni Theocharous  ( H-0596/10 )

Om: Tyrkiets embargo imod skibe og fly fra Republikken Cypern

Tyrkiet fortsætter med at gennemføre embargo imod skibe og fly fra Republikken Cypern,
hvilket er en overtrædelse af EU's afgørelser samt ICAO og den dertil knyttede protokol.
Agter rådsformandskabet at tage skridt for at få Tyrkiet til at ændre sin holdning – og i
givet fald hvilke – navnlig med udsigt til topmødet i Rådet i december 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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Til trods for de gentagne opfordringer fra Rådet og som fremhævet i erklæringen fra
Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater af den 21. september 2005 og Rådets
konklusioner, især konklusionerne fra december 2006 og december 2009, nægter Tyrkiet
fortsat at opfylde sin forpligtelse til fuld ikkediskriminerende gennemførelse af
tillægsprotokollen til associeringsaftalen, og Tyrkiet har heller ikke fjernet alle hindringer
for den frie bevægelighed for varer, herunder begrænsninger på direkte transportforbindelser
med Cypern.

Derudover har Tyrkiet ikke gjort fremskridt i forbindelse med normalisering af
forbindelserne med Republikken Cypern. Tyrkiet har fortsat nedlagt veto for Cyperns
medlemskab af visse internationale organisationer, herunder OECD, samt Cyperns deltagelse
i Wassenaararrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben og produkter
med dobbelt anvendelse.

EU's holdning til dette spørgsmål er klar og uændret. Fuldstændig ikkediskriminerende
gennemførelse af tillægsprotokollen til associeringsaftalen er en kontraktforpligtelse, som
Tyrkiet skal opfylde. Dette budskab er formuleret direkte til Tyrkiet i Rådets konklusioner
om udvidelse i december 2010. I Rådets konklusioner er det klart og tydeligt fastslået, at
Rådet, hvis Tyrkiet ikke gør fremskridt på dette område, vil opretholde de foranstaltninger,
der blev truffet i 2006, og som vil have en fortsat virkning på de generelle fremskridt i
vores forhandlinger med Tyrkiet. Vi forventer fremskridt snarest.

Rådet vil fortsat nøje overvåge dette spørgsmål og andre aspekter forbundet med de
reformforanstaltninger, som Tyrkiet skal træffe, og rejse de pågældende spørgsmål på alle
planer, hvor det er relevant, da gennemførelsen af tillægsprotokollen til associeringsaftalen
og normaliseringen af forbindelserne med Republikken Cypern er forudsætninger for
Tyrkiets fremskridt i forhandlingerne.

*
*     *

Spørgsmål nr.  10  af  Ilda Figueiredo  ( H-0598/10 )

Om: Forbindelserne mellem EU og Cuba

Som bekendt er forholdet mellem EU og Cuba vanskeliggjort af den fælles holdning, som
Rådet vedtog i 1996.

Den omstændighed, at Den Europæiske Union ikke opretholder nogen tilsvarende holdning
over for noget som helst andet land i verden, er et klart vidnesbyrd om dens diskriminerende
karakter, og en forlængelse heraf vil kun være til skade for Unionen selv, fordi den derved
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anbringer sig i en position, der alene tjener USA's interesser, idet sidstnævnte opretholder
en lige så uacceptabel økonomisk blokade, der kun støttes af Israel, men blev forkastet af
187 lande i den seneste FN-resolution.

Er der i Rådet overvejelser om hurtigst muligt at ophæve denne uacceptable fælles holdning
over for Cuba?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Cuba har siden starten af det belgiske formandskab været på Rådets
(udenrigsanliggender) dagsorden to gange: i juli (den 26. juli 2010) og i oktober (den
25. oktober 2010).

I oktober afholdt medlemmerne af Rådet et frokostmøde med udveksling af synspunkter
om den nylige politiske og økonomiske udvikling i Cuba og mulighederne for EU's politik
i forhold til Cuba. De enedes om at vurdere situationen og anmode den højtstående
repræsentant inden for rammerne af EU's fælles holdning vedrørende Cuba om at undersøge
mulighederne for at fremme forbindelserne med Cuba og rapportere tilbage til Rådet
hurtigst muligt.

*
*     *

Spørgsmål nr.  11  af  Brian Crowley  ( H-0603/10 )

Om: Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Kan Rådet redegøre for, hvilke specifikke mål Den Europæiske Union har opnået i løbet
af 2010, som er det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse?

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Målsætningen om at hjælpe mindst 20 millioner mennesker, som risikerer et liv i
fattigdom og udstødelse, inden udgangen af 2020 blev godkendt på Det Europæiske Råds
møde i juni 2010 som led i Europa 2020-strategiens målsætning om social
samhørighed (13) . Denne målsætning skal vurderes på grundlag af tre indikatorer, som
afspejler forskellige dimensioner af fattigdom og udstødelse: andelen af personer, der
risikerer et liv i fattigdom, andelen af personer, der lider materielle afsavn og andelen af
personer, som bor i husholdninger med arbejdsløshed.

Europa 2020-strategien indeholder også syv flagskibsinitiativer, herunder den europæiske
platform mod fattigdom og social udstødelse, med henblik på sikring af social og territorial
samhørighed, således at fordelene ved vækst og beskæftigelse fordeles, og at personer, der
oplever fattigdom og social udstødelse, kan leve med værdighed og deltage aktivt i
samfundet. Kommissionen vil fremlægge platformen i slutningen af december 2010.

(13) Tiårig strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (dok. 7110/10).
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Den 21. oktober vedtog Rådet inden for rammerne af gennemførelsen af Europa
2020-strategien en afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitikker (14) , herunder retningslinje 10, som specifikt omhandler fremme
af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom. Da princippet om adgang for alle til
overkommelige, bæredygtige og kvalitetsprægede tjenester er fremhævet i Europa
2020-strategien, vedtog Rådet ligeledes den 7. december 2010 konklusioner om sociale
tjenesteydelser af almen interesse (15) .

Rådet vedtog den 6. december "Rådets erklæring om det europæiske år for bekæmpelse af
fattigdom og social udstødelse: Samarbejde om at bekæmpe fattigdom i 2010 og
fremover" (16)  for at sikre, at der fortsat opnås resultater i det pågældende europæiske år.
For at lægge endnu større vægt på disse resultater anmodes medlemsstaternes relevante
ministre om at undertegne erklæringen på afslutningskonferencen om det europæiske år,
som finder sted i Bruxelles den 16. og 17. december 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr.  12  af  Pat the Cope Gallagher  ( H-0605/10 )

Om: Angreb mod kristne samfund i Irak

Kan Rådet oplyse, hvilke foranstaltninger den påtænker at træffe med henblik på at
forebygge yderligere krænkelser af menneskerettighederne for de kristne samfund i Irak
efter Europa-Parlamentets vedtagelse af sin beslutning af 25. november 2010 om Irak
(P7_TA(2010)0448)?

Svar

Rådets svar:

15.12.2010

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet er dybt bekymret over de voldshandlinger, der finder sted i Irak, navnlig over
for personer, som tilhører mindretal, og overvåger udviklingen af situationen i landet.
Angrebet på menigheden i kirken "Our Lady of Salvation Church" i Bagdad, hvor mange
uskyldige civile blev såret eller mistede livet, var en stor tragedie. EU's højtstående
repræsentant, baronesse Ashton, fordømte umiddelbart efter tragedien dette forkastelige
angreb på uskyldige troende.

EU er dybt bekymret over og fordømmer alle former for intolerance og vold imod personer,
blot på grund af deres religion eller tro, uanset hvor de finder sted. De grundlæggende
rettigheder for personer, der tilhører religiøse mindretal, respekteres fortsat ikke i mange
lande. EU er fast besluttet på at bekæmpe forskelsbehandling baseret på religion eller tro
som bekræftet i Rådets konklusioner fra november 2009, hvor EU's ministre besluttede

(14) Dok. 14338/10.
(15) Dok. 16515/10.
(16) Dok. 16435/10.
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at fremme EU's bestræbelser på at styrke religionsfrihed i bilaterale forbindelser og i
multilateral sammenhæng.

Rådet rejste spørgsmålet om voldshandlingerne over for religiøse mindretal generelt og
specifikt i Irak på mødet i november og vedtog konklusioner om Irak. Rådet udtrykker sin
dybe bekymring over og sin klare fordømmelse af den seneste tids angreb på kristne og
muslimer i Irak. EU fordømmer al opildnen til og udøvelse af voldshandlinger, herunder
handlinger, der er begrundet i religiøst og etnisk had.

Rådet understregede også ved denne lejlighed det presserende behov for en stabil og
repræsentativ regering, der kan genoptage arbejdet med henblik på den nationale
forsoningsproces. Rådet bifaldt de første skridt på vejen mod dannelse af en inklusiv ny
regering i Irak. Den nye regering skal tackle de vedvarende voldshandlinger i Irak samt
mange andre store udfordringer. Rådet vil naturligvis fortsat give udtryk for sine synspunkter
og ser frem til at drøfte forskellige spørgsmål med den nye irakiske regering, navnlig
spørgsmål om menneskerettigheder.

EU vil fortsat rejse spørgsmålet om menneskerettigheder, herunder beskyttelse af personer,
der tilhører mindretal, når som hele lejligheden byder sig og på alle planer, og understrege
betydningen af at opfylde alle de forpligtelser, som den irakiske regering indgik i Genève
i 2010 i forbindelse med FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige
gennemgang.

EU forbereder sig i øjeblikket på at undertegne en partnerskabs- og samarbejdsaftale med
Irak. Rådet håber, at der snart vil være etableret en ny regering i Irak, således at processen
til styrkelse af vores forbindelser kan fortsætte. EU yder fortsat udviklingsstøtte til Irak,
som også omfatter et vigtigt afsnit om retsstatsprincippet, og Rådet har for nylig forlænget
missionen vedrørende retsstatsprincippet EUJUST LEX, som omfatter et
uddannelsesprogram i Irak, indtil juni 2012.

Den irakiske regering har oplyst, at den vil opfylde sine internationale forpligtelser på
menneskerettighedsområdet. Mindretal vil være beskyttet af den irakiske forfatning. Vi vil
fortsætte et konstruktivt samarbejde med Irak for at støtte den indsats, som landet yder på
dette område.

*
*     *

Spørgsmål nr.  13  af  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0611/10 )

Om: Evaluering af OSCE-topmødet

Hvad er Rådet holdning til det seneste OSCE-topmøde den 1. og 2. december 2010? Hvad
kom der ud af dette topmøde? Er der sket fremskridt med hensyn til reform af OSCE? Fandt
der nogen koordinering af betydning sted mellem EU-medlemsstaterne før topmødet?

Svar

Rådets svar:

15.12.2010

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.
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(FR) På OSCE's topmøde i Astana den 1. og 2. december 2010 vedtog medlemmerne en
særlig erklæring. Erklæringen indeholder en fuld og utvetydig bekræftelse af alle principper,
standarder og forpligtelser, som de stater, der har tiltrådt OSCE, har indgået inden for
rammerne af organisationen, først og fremmest med Helsingforsslutakten. Den særlige
erklæring indeholder endvidere en forpligtelse for de tiltrådte stater til at fremme OSCE
og yde en indsats for at styrke organisationens effektivitet.

Det skal bemærkes, at det ikke var muligt at vedtage en handlingsplan for OSCE på topmødet
i Astana. Det var og er fortsat en prioritet for EU. Takket være EU's indsats er det i den
særlige erklæring fastsat, at OSCE's kommende formandskab (Litauen) skal organisere
opfølgningsprocessen med henblik på at udvikle en konkret handlingsplan for
organisationen med støtte fra alle organer og deltagende stater.

Endelig var EU's koordinering på aftenen for topmødet og under selve topmødet
fremragende. Som følge heraf kunne EU spille en central og konstruktiv rolle. Formanden
for Det Europæiske Råd, hr. Van Rompuy, holdt endvidere en tale på EU's vegne, hvor han
fremlagde sin vision for OSCE's fremtid og endnu en gang bekræftede sin støtte til
organisationen.

*
*     *

Spørgsmål nr.  14  af  Mairead McGuinness  ( H-0613/10 )

Om: Styrkelse af EU's centrum

Er Rådet bekymret over udsigterne til et stadig stærkere EU-centrum med en håndfuld
stærke medlemsstater omgivet af en rand af svagere medlemsstater, hvilket muligvis vil
føre til utilfredshed med EU som projekt til skade for alle medlemsstater?

Er dette både politisk og økonomisk skadeligt. og hvad vil der blive foretaget for at rette
op på denne situation?

Svar

Rådets svar:

15.12.2010

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 Parlamentets mødeperiode i december 2010 i Strasbourg.

(FR) Rådet har ikke drøftet spørgsmålet og kan derfor ikke svare fru McGuinness.

*
*     *

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Spørgsmål nr.  20  af  Marian Harkin  ( H-0574/10 )

Om: Det europæiske år for frivilligt arbejde 2011

Da der nu kun er få uger til det europæiske år for frivilligt arbejde 2011, vil jeg gerne spørge
Kommissionen om følgende:
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Hvad er Kommissionens planer for at fremme frivilligt arbejde yderligere som et udtryk
for aktivt europæisk medborgerskab?

Vil Kommissionen sikre varige resultater for det europæiske år for frivilligt arbejde 2011
ved at støtte udarbejdelse af et omfattende dokument om EU's politik vedrørende frivilligt
arbejde, såsom en hvidbog om frivilligt arbejde?

Svar

(EN) Det europæiske år for frivilligt arbejde vil blive forelagt på EU-plan og nationalt og
regionalt plan med fuld involvering af civilsamfundets organisationer. Aktiviteterne vil
omfatte konferencer, drøftelser, udveksling af bedste praksis, bevidstgørelse om frivilligt
arbejde i alle medlemsstaterne og mediebegivenheder i EU.

Frivilligt arbejde er et værdifuldt bidrag til europæisk integration. 2011 vil være året for
bevidstgørelse om fire vigtige målsætninger:

Den første målsætning er at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde, som i mange tilfælde
vil kræve lovgivnings- og forvaltningstiltag på nationalt plan. Det europæiske år vil give
input til fastlæggelse af politikker for at fremme dette spørgsmål gennem indledning af
dialoger i medlemsstaterne og blandt medlemsstaterne og de frivillige organisationer.

Den anden målsætning er at styrke volontørorganisationerne og højne kvaliteten af
volontørernes indsats, f.eks. gennem udveksling af bedste praksis. Den nye
forslagsindkaldelse (17)  for flagskibsprojekter er et håndgribeligt skridt, som Kommissionen
har taget for at opfylde denne målsætning.

Den tredje målsætning er at belønne og anerkende volontøraktiviteter. Der er to former
for "anerkendelse". Den ene vedrører måling af bidraget fra volontørsektoren til økonomien
og samfundet, dvs. at der skal være lettere adgang til internationalt sammenlignelige
statistikker inden for frivilligt arbejde. Den anden vedrører validering eller anerkendelse
af de kvalifikationer og kompetencer, som volontørerne kan tilegne sig gennem deres
frivillige arbejde.

Den fjerde målsætning er at sikre, at der er større bevidsthed, både i Europa og globalt, om
værdien af frivilligt arbejde og bidraget herfra til økonomien, samfundet og borgernes liv.

Kommissionen ønsker at forsikre fru Harkin om, at der er en stærk vilje til at sikre, at det
europæiske år har en meningsfyldt, varig og positiv betydning for frivilligt arbejde efter
udgangen af 2011. Kommissionen vil trække på resultaterne af de forskellige konferencer
og begivenheder i løbet af året, som vil tjene som grundlag for at fremme og uddybe
bevidstgørelse om og indhold og kvalitet af frivilligt arbejde. Vi kender endnu ikke det
politiske resultat af det europæiske år for frivilligt arbejde vil være – det vil vi erfare i løbet
af året. I henhold til artikel 11 i Rådets afgørelse om det europæiske år for frivilligt arbejde
(Rådets afgørelse 2010/37/EF af 27. november 2009 (18) ) skal Kommissionen imidlertid
udarbejde en rapport til de øvrige EU-institutioner (Parlamentet, Regionsudvalget, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Rådet) efter det europæiske år for frivilligt
arbejde er slut. Rapporten vil medvirke til at identificere de yderligere foranstaltninger, der
skal træffes i forbindelse med frivilligt arbejde.

(17) http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm.
(18) EUT L 17 af 22.1.2010.
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*
*     *

Spørgsmål nr.  21  af  Michael Cashman  ( H-0588/10 )

Om: Opfølgning af FRA-rapporten om homofobi, transfobi og diskrimination på
grund af seksuel orientering og kønsidentitet

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) forelagde for nylig
en rapport om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og
kønsidentitet.

Rapporten belyser indgående spørgsmål vedrørende retten til livet og beskyttelse mod had
og vold; trusler mod forsamlings- og ytringsfrihed; det seneste direktiv om bekæmpelse af
diskrimination, som i øjeblikket behandles af Rådet; udviklingen i EU's retspraksis og
politikker vedrørende diskrimination i forbindelse med kønsidentitet; den gensidige
anerkendelse af partnerskaber mellem personer af samme køn og beskyttelse af LGBT'ere
(lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle), der søger international beskyttelse.

Vil Kommissionen foreslå en omfattende ligestillingskøreplan for LGBT'ere som opfølgning
på agenturets anbefalinger på alle disse områder?

Svar

(EN) Kommissionen afviser enhver manifestation af homofobi og transfobi som en grov
krænkelse af den menneskelige værdighed.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at EU-lovgivningen altid er i fuld
overensstemmelse med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, hvor forskelsbehandling på grund af seksuel orientering er forbudt. Denne
bestemmelse i chartret er bindende for medlemsstaterne i gennemførelsen af
EU-lovgivningen.

Kommissionen bifalder i denne sammenhæng opdateringen af rapporten om homofobi,
transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet, som Den
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder fremlagde i Parlamentets
stående udvalg, LIBE, den 30. november 2010. Kommissionen gennemgår i øjeblikket
agenturets synspunkter i denne opdaterede rapport.

*
*     *

Spørgsmål nr.  22  af  Alexander Mirsky  ( H-0594/10 )

Om: Uretfærdig behandling af repræsentanter for nationale mindretal i Letland

Den 11. marts 2004 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, som omhandler 10 staters,
herunder Letlands og Estlands, tiltrædelse af Den Europæiske Union (P5_TA(2004)0180,
A5-0111/2004). Denne beslutning indeholder en klar opfordring til de lettiske myndigheder
til at fremme naturalisationsprocessen for ældre og give ikke-statsborgere, som længe har
opholdt sig i landet, ret til at stemme og stille op ved lokalvalg.

Opmærksomheden henledes på, at Estland har efterkommet denne beslutning, hvorimod
Letland har ignoreret den fuldstændigt. I dag er der i Letland 335 000 ikke-statsborgere,
svarende til 15 % af landets befolkning, som for hovedpartens vedkommende er født og
har tilbragt hele deres liv i landet; disse personer har ingen grundlæggende rettigheder:
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ikke-statsborgere i Letland har hverken stemmeret eller ret til at stille op ved lokalvalg.
Hvorledes kan den omstændighed, at 15 % af et lands indbyggere ikke har stemmeret,
betragtes som værende i overensstemmelse med EU-lovgivningen? På hvilken måde ville
Kommissionen være rede til at hjælpe den lettiske stat med at rette op på denne helt
uretfærdige behandling af landets indbyggere?

Svar

(EN) Kommissionen er klar over, at situationen for det russisk-talende mindretal i Letland
er et følsomt spørgsmål. Det har givet anledning til stor bekymring, som også er kommet
til udtryk i en række tidligere spørgsmål fra Parlamentet. I svarene har man fremhævet den
indsats, der er ydet inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien for at fremme
statsborgerskab og integration af de pågældende personer i tråd med henstillingerne fra
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Europarådet. Kommissionen har
også ydet et stort bidrag med henblik på at støtte Letlands bestræbelser på at fremme
integration.

Samtidig skal man være opmærksom på den omstændighed, at betingelserne for opnåelse
og afvisning af statsborgerskab i medlemsstaterne udelukkende hører under den nationale
lovgivning i de enkelte medlemsstater. Derfor kan alle medlemsstater frit fastlægge
betingelser for opnåelse af statsborgerskab. Ifølge EU-lovgivningen har Kommissionen
ingen beføjelse til at gribe ind i disse anliggender.

Hvad angår valgret har unionsborgere i henhold til EU-lovgivningen ret til at deltage i
kommunale valg og valg til Europa-Parlamentet i den værtsmedlemsstat, som de opholder
sig i uden statsborgerskab (19) . Andre aspekter forbundet med afholdelsen af valg i
medlemsstaterne hører under medlemsstaternes kompetenceområde, herunder stemmeret
for borgere, der opholder sig på deres territorium, men som ikke er unionsborgere.

*
*     *

Spørgsmål nr.  23  af  Brian Crowley  ( H-0604/10 )

Om: EU's narkotikahandlingsplan 2009-2012

Kan Kommission oplyse, hvilke fremskridt der hidtil er gjort med gennemførelsen af EU's
narkotikahandlingsplan 2009-2012, og hvilke udfordringer der stadig står tilbage at tage
fat på i den forbindelse?

Svar

(EN) Hr. Crowley anmoder om en klarlæggelse af de fremskridt, der er opnået i forbindelse
med gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan 2009-2012 (20) , og de udfordringer,
som vi fortsat står over for.

Kommissionen er ansvarlig for overvågning af gennemførelsen af EU's
narkotikahandlingsplan. Den offentliggjorde sin første vurdering af gennemførelsen af

(19) Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved
kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EFT L 368 af
31.12.1994, og Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og
valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er
statsborgere, EFT L 329 af 30.12.1993.

(20) EUT 2008/C 326/07.
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EU's narkotikahandlingsplan (2009-2012) den 5. november 2010. Vurderingen (21)  er
fremsendt til Parlamentet og Rådet.

Vurderingen viser, at der er opnået fremskridt på de fleste aktionsområder under
narkotikahandlingsplanen. Især er der opnået fremskridt på følgende områder:

– antallet af nye hiv-smittede er faldet blandt narkomaner, og

– der er etableret et forstærket samarbejde om bekæmpelse af narkotikahandel samt

– en mere strategisk tilgang til narkotikarelateret forskning.

Der er dog fortsat en række udfordringer, som skal tackles, f.eks.:

– det stigende antal dødsfald på grund af overdoser af kokain,

– den hurtige fremkomst af nye psykoaktive stoffer, som markedsføres som lovlige
alternativer til ulovlige stoffer ("legal highs"), og som kan medføre sundhedsmæssige og
sociale risici,

– stigningen i kombineret anvendelse af lovlige og ulovlige stoffer (blandingsmisbrug),

– hurtig ændring af handelsruter for narkotika, da organiserede kriminelle grupper forsøger
at omgå de barrierer, som medlemsstaterne har etableret for at stoppe handelen, og

– behovet for at fokusere mere på politikker til mindskelse af efterspørgslen efter narkotika
i tredjelande med hensyn til ekstern bistand.

Kommissionen vil næste år foretage en bred uafhængig undersøgelse af EU's
narkotikastrategi 2005-2012 og de to handlingsplaner til gennemførelse heraf. Det vil
være den mest omfattende vurdering af EU's narkotikapolitik indtil nu – med en
gennemgang af otte års narkotikapolitik i EU.

*
*     *

Spørgsmål nr.  27  af  Justas Vincas Paleckis  ( H-0584/10 )

Om: Forbindelserne mellem EU og Belarus

Den nuværende kampagne op til præsidentvalget i Belarus er lidt mere gennemsigtig og
demokratisk end den foregående, men stadig langt fra europæiske standarder. EU har lovet
myndighederne i landet ca. 3 mia. EUR i form af lån og støtte, hvis valget afvikles på
demokratisk vis. Belarus' økonomi kunne på kort sigt blive konfronteret med alvorlige
vanskeligheder. Forskellige EU-lande, herunder Litauen, har for at imødegå udfordringerne
i forbindelse med den økonomiske krise sammen med Belarus og Ukraine vedtaget at
lancere en række fælles projekter på energi-, transport- og kulturområdet, som de agter at
iværksætte med støtte fra EU. Adskillige aftaler mellem Belarus og Polen, Litauen og Letland
burde snart træde i kraft for at gøre det lettere for grænsearbejdere at komme over
grænserne. I begyndelsen af næste år kunne EU og Belarus indlede forhandlinger vedrørende
reduktion af visaomkostningerne og tilbagetagelse.

(21) KOM(2010)0630.
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Hvad mener Kommissionen om det bidrag, som EU-landene og særlig Belarus' nabolande
yder til udvikling af forbindelserne mellem EU og Belarus? Hvilken form bør dette bidrag
antage efter præsidentvalget i Belarus?

Svar

(EN) Efter frigivelsen af de politiske fanger i 2008 i Belarus har EU indført en politik med
gradvis og kritisk forbindelse med landet. Med denne politik er det muligt at genoptage
møder på højt plan, udvide sektordialoger og skabe grundlag for Belarus' deltagelse i det
østlige partnerskab. Derudover arbejder EU i øjeblikket på et udkast til en fælles interimsplan
for reformer (som skal forhandles og gennemføres af Belarus) og drøfter
forhandlingsmandater til visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler med Belarus, som vil
styrke kontakten mellem borgerne.

Vi har forstået, at Belarus sammen med andre partnere i det østlige partnerskab og nogle
af medlemsstaterne har i sinde at fremlægge reviderede forslag om fælles projekter, som
skal støttes gennem det østlige partnerskab. Når vi har modtaget disse forslag, vil vi
gennemgå dem nøje og vurdere, om de kan drage fordel af støtte fra det østlige partnerskab.

Støtte fra de enkelte EU-medlemsstater, herunder landets naboer, til Belarus vil være
velkommen, hvis den ydes i overensstemmelse med EU's strategi for Belarus med Rådets
godkendelse. Derudover vil der blive indgået lokale grænsehandelsaftaler mellem Belarus
og de tre tilstødende nabomedlemsstater. Kommissionen bifalder indgåelsen af sådanne
aftaler, som vil styrke kontakten mellem borgerne på tværs af grænserne.

Kommissionen har med interesse observeret de nye rapporterede erklæringer om, at Belarus
kan regne med over 3 mia. EUR i støtte i løbet af de næste tre år, hvis landet afholder frie
og retfærdige valg og yder en indsats for at forbedre forbindelserne med EU. Selv om
Kommissionen ikke kan angive et fast beløb, vil en yderligere stigning i EU-støtten være i
tråd med Rådets (udenrigsanliggender) strategi i konklusionerne om Belarus fra den 25.
oktober 2010.

Med hensyn til valg deler vi synspunktet om, at der er sket fremskridt i forhold til tidligere
valg. I tråd med henstillingerne fra OSCE-ODIHR har Kommissionen oplyst Belarus om
EU's indstilling til afholdelse af valg. Vi vil observere afholdelsen af det kommende valg.
Hvis der observeres tydelige fremskridt i afholdelsen af valg i forhold til tidligere valg, vil
der være fornyet vilje til at gå videre med EU's politik i forhold til Belarus.

*
*     *

Spørgsmål nr.  28  af  Nikolaos Chountis  ( H-0586/10 )

Om: Hemmelige forhandlinger mellem EU og Tyrkiet

Ifølge den tyrkiske avis Milliyet pågår der "hemmelige forhandlinger" mellem Kommissionen
og Tyrkiet om åbning af tyrkiske havne for cypriotisk skibe og åbning af lufthavnen i Ercan
i det tyrkisk besatte Nordcypern for flyvninger fra EU-lande.

Kan Kommissionen be- eller afkræfte disse oplysninger? Hvis der virkelig pågår
forhandlinger, er der da en sammenhæng mellem Tyrkiets særskilte forpligtelse til at åbne
havne og lufthavne for cypriotiske fartøjer og åbningen af lufthavnen i Ercan for flyvninger
fra EU-lande? Hvad er Kommissionens syn på udtalelse JURI_AL(2010)450882 fra
Europa-Parlamentets Retsudvalg, som fastslår, at hele det cypriotiske område er del af EU's
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toldunion og derfor ikke kan reguleres i henhold til den fælles handelspolitik, fordi dette
"implicit ville betyde en de facto-anerkendelse af linjen, der deler det cypriotiske område,
som værende identisk med EU's ydre grænser"? Agter Kommissionen at respektere udtalelsen
fra det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet?

Spørgsmål nr.  29  af  Barry Madlener  ( H-0595/10 )

Om: Hemmelige forhandlinger mellem Kommissionen og Tyrkiet

Kan Kommissionen bekræfte, at den fører hemmelige forhandlinger med Tyrkiet for dermed
at sikre, at landet kan åbne nye kapitler med henblik på i sidste ende at kunne tiltræde
EU (22) ?

Hvordan forklarer Kommissionen i bekræftende fald dette? I benægtende fald, hvorfor
ikke?

Spørgsmål nr.  30  af  Eleni Theocharous  ( H-0597/10 )

Om: Tyrkiets forpligtelser

Der er fremkommet oplysninger om hemmelige drøftelser mellem kommissionsmedlemmet
Füle og de tyrkiske myndigheder. Kommissær Füle har hverken dementeret eller bekræftet
disse oplysninger. Insisterer Kommissionen på, at Tyrkiet fuldt ud efterkommer sine
forpligtelser, eller vil Kommissionen eventuelt også kunne acceptere, at disse forpligtelser
kun opfyldes delvis? Vil Kommissionen kunne acceptere en formel, ifølge hvilken Tyrkiet
blot åbner sit luftrum uden at skulle åbne sine lufthavne eller åbne en eller to havne eller
lufthavne i stedet for dem alle? Mener Kommissionen fortsat, at det til gengæld for åbning
af de tyrkiske lufthavne og det tyrkiske luftrum vil være muligt at åbne den illegale lufthavn
i Tymvou?

Fælles svar

(EN) Kommissionen støtter fuldt ud de igangværende bestræbelser på at nå frem til en
løsning af Cypern-problemet, som vil være til fordel for Cypern og EU generelt. Derudover
forventer Kommissionen, at Tyrkiet gennemfører tillægsprotokollen til associeringsaftalen
fuldt ud.

Kommissæren for udvidelse er i løbende kontakt med alle interessenter og overvåger nøje
udviklingen med hensyn til spørgsmålet om Cypern.

Dialogen med alle interessenter føres inden for rammerne af Rådets erklæring af 21.
september 2005 og Rådets konklusioner af 11. december 2006.

Hvad angår det andet spørgsmål tager Kommissionen udtalelsen fra JURI-udvalget, hvortil
der henvises i spørgsmålet, til efterretning. Det relevante retsgrundlag for den såkaldte
forordning om direkte handel er efter Kommissionens opfattelse artikel 207 i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Kommissionen har anvendt det retsgrundlag, som svarer til foranstaltningernes indhold,
i forslaget til regler om direkte handel for den nordlige del af Cypern. Formålet med
Kommissionens forslag er at etablere en klassisk ordning for handelsindrømmelser, ikke
at ophæve suspensionen og anvende en del af EU-retten i den nordlige del af Cypern. En
udvidelse af EU-retten er udelukkende mulig efter fastlæggelse af en løsning og genforening

(22) http://www.euractiv.com/en/enlargement/commission-discrete-secret-negotiations-with-turkey-news-499528.
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af landet. EU-retten kan af indlysende grunde ikke håndhæves i de pågældende områder
inden en genforening.

Kommissionen har derfor foreslået at vedtage denne lov på grundlag af artikel 133 i
EF-traktaten (nu artikel 207 i TEUF), som er det relevante retsgrundlag for sådanne
handelsordninger.

Det forhold, at de pågældende områder hører under en medlemsstat (Cypern), betyder
ikke, at retsgrundlaget ikke er relevant. Disse områder hører ikke under EU's told- og
afgiftsområde, som er en konsekvens af suspensionen af EU-retten i de pågældende områder.

Kommissionens forslag har ikke noget at gøre med status for "den grønne linje" i Cypern
og på ingen måde det samme som at overveje denne som en ekstern EU-grænse.

Kommissionen står ved sit forslag og opfatter Udenrigsudvalgets udtalelse som et skridt
på vejen i den løbende parlamentariske procedure. Kommissionen vil reagere formelt på
Parlamentets vedtagelse af sin holdning.

*
*     *

Spørgsmål nr.  31  af  Takis Hadjigeorgiou  ( H-0591/10 )

Om: Målet om at nedbringe andelen af børn, der forlader skolen tidligt

Er Kommissionen bekymret over det skøn, der indgår i fremskridtsrapporten om Tyrkiet
i 2010, for så vidt angår det store antal af mindreårige børn (det rapporteres, at dette antal
overstiger 200 000), især piger, der tvinges til at forlade den offentlige skole tidligt, i
kombination med det alarmerende niveau for pigernes sundhedsmæssige sikkerhed i disse
skoler?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at håndtere dette problem?

Svar

(EN) Kommissionen er klar over betydningen af problemet forbundet med børn, der forlader
skolen for tidligt, især piger i den sydlige og østlige del af Tyrkiet, og den overvåger nøje
den indsats, som Tyrkiet yder for at løse dette problem. Selv om antallet af børn, der forlader
skolen for tidligt, fortsat er betydeligt, viser Tyrkiet en positiv tendens på dette område.

Som fremlagt af Kommissionen i fremskridtsrapporten for Tyrkiet i 2010 faldt andelen af
befolkningen i alderen 18-24 år, der kun har en primær og ikke sekundær uddannelse, støt
fra 58,1 % i 2000 til 44,6 % i 2010. Skoletilmeldingsprocenten i Tyrkiet på
grundskoleniveau steg betydeligt som følge af loven om grundlæggende uddannelse i 1997.
I Tyrkiet steg nettotilmeldingsprocenten for grundskolen (1-8) til 98,47 % for drenge og
97,84 % for piger i skoleåret 2009-2010. Disse tal viser endvidere, at ubalancen mellem
køn i grundskolen næsten er forsvundet på nationalt plan. I forbindelse med sekundær
uddannelse (9-12) steg nettotilmeldingsprocenten til 64,95 % i skoleåret 2009-2010. Der
er dog meget store geografiske forskelle. Tilmeldingsprocenten varierer fra 27-89 % og er
lavest i den østlige del af landet, da tilmelding til sekundær uddannelse ikke er obligatorisk
i Tyrkiet. Der er også en betydelig ubalance mellem kønnene, hvor
nettotilmeldingsprocenten er 67,55 % for drenge og 62,21 % for piger.
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Kommissionen støtter Tyrkiets bestræbelser på at fremme tilmelding af børn til primær
og sekundær uddannelse i henhold til instrumentet for førtiltrædelsesbistand. Lad mig i
denne sammenhæng nævne to projekter, som Kommissionen godkendte for nylig.

Det første projekt har titlen "Increasing Primary School Attendance Rate of Children in
Turkey" og har til formål at mindske antallet af børn, der forlader skolen for tidligt, især i
den sydøstlige del af Tyrkiet. Det samlede bidrag til projektet er på 2,88 mio. EUR. Det
forventes, at projektet kan gennemføres i slutningen af 2011.

Det andet projekt har titlen "Increasing Enrollment Rates Especially for Girls in Secondary
Education". Det samlede bidrag til projektet er på 16 mio. EUR. Ved at fremme
tilmeldingsprocenten for piger i sekundær uddannelse er det også Kommissionens mål at
lette kvinders adgang til arbejdsmarkedet. Det forventes, at projektet kan gennemføres i
2011.

*
*     *

Spørgsmål nr.  32  af  Pat the Cope Gallagher  ( H-0606/10 )

Om: Tiltrædelsesforhandlinger mellem Island og EU

Kan Kommissionen give en aktuel vurdering af de igangværende tiltrædelsesforhandlinger
mellem Island og Den Europæiske Union?

Svar

(EN) Kommissionens første fremskridtsrapport om Island blev forelagt Parlamentet den
9. november 2010 og blev drøftet i Udenrigsudvalget samme dag.

Der er opnået fremskridt i forbindelse med de politiske kriterier, da Island har truffet
foranstaltninger til at afhjælpe de mangler, som er identificeret i udtalelsen, vedrørende
udnævnelse af dommere og interessekonflikter. I rapporten blev opfølgningen til den
særlige undersøgelseskomités konklusioner vurderet positivt. Kommissionen vil nu nøje
overvåge virkningen af disse foranstaltninger på stedet.

Angående de økonomiske kriterier tegner der sig et noget mere uklart billede. Selv om
økonomien er stabiliseret, er det fortsat en udfordring at få den finansielle sektor til at
fungere og mindske gælden.

Endelig bekræftes udtalelsens vurdering af de største udfordringer i forbindelse med
tiltrædelsesforhandlingerne i rapporten: fiskeri, miljø, landbrug og reform af den finansielle
sektor.

Hvad angår tiltrædelsesforhandlingerne befinder vi os stadig på et relativt tidligt stadie.
Kommissionens tjenestegrene er i øjeblikket i færd med den såkaldte "screening-proces"
– den analytiske undersøgelse af EU-retten – som blev indledt den 15. november 2010 og
vil fortsætte indtil midten af juni 2011.

Kommissionens tjenestegrene er startet med de mere komplicerede kapitler, f.eks. finansielle
tjenesteydelser, miljø, landbrug, fiskeri (på dagsordenen med henblik på screening den 16.
og 17. december 2010) samtidig med de mindre komplicerede kapitler, navnlig de kapitler
der er dækket af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kommissionens første
indtryk efter ca. fire uger med screening-møder med eksperter fra Island er, at de islandske

16-12-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA120



myndigheder har forberedt sig grundigt og er fuldt ud bevidst om de opgaver, der er
involveret.

Der er endnu ikke indledt konkrete forhandlinger – Kommissionen er på nuværende
tidspunkt i færd med at vurdere, om Island er tilstrækkeligt forberedt, og identificere
eventuelle mangler i forbindelse med gennemførelse af EU-retten, som skal tackles under
tiltrædelsesforhandlingerne.

Kommissionen vil i lyset af de oplysninger, der er resultatet af screening-møderne, vurdere,
på hvilke punkter forhandlingerne kan videreføres, og stille relevante forslag til
medlemsstaterne. Kommissionen håber, at det vil være muligt at indlede
tiltrædelsesforhandlinger på et par politiske områder i midten af 2011.

Island er generelt meget velforberedt med henblik på at påtage sig
medlemskabsforpligtelserne på mellemlang sigt, navnlig på de områder, der er dækket af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

*
*     *

Spørgsmål nr.  34  af  Chris Davies  ( H-0575/10 )

Om: Gennemførelse af lovgivning om klimaændringer

Hvornår agter Kommissionen at offentliggøre detaljerede beskrivelser af de enkelte
medlemsstaters fremskridt på vej mod opfyldelse af kravene i den relevante
klimaændringslovgivning og sin vurdering af de nuværende fremskridt med hensyn til
opfyldelse af CO2-reduktionsmålene for 2020?

Svar

(EN) Rapporten fra 2010 "Fremskridt mod Kyoto-målene", som Kommissionen
offentliggjorde den 12. oktober (http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/reports_en.htm"
), viser, at de eksisterende politikker om reduktion af drivhusgasemissioner ifølge
Kommissionens seneste skøn, som inkorporerer virkningen af den økonomiske nedgang
og de gennemførte nationale politikker og tiltag fra 2009, ikke er tilstrækkelige til at nå
målet for reduktion af drivhusgasemissioner i 2020.

Kommissionen vil derudover inden for rammerne af Europa 2020-strategien aflægge
rapport én gang om året om de fremskridt, der er opnået i forbindelse med klima- og
energimålene på medlemsstatsplan. Evalueringen vil indgå i den årlige vækstundersøgelse,
som skal offentliggøres i januar 2011 og derefter én gang om året.

*
*     *

Spørgsmål nr.  35  af  Seán Kelly  ( H-0577/10 )

Om: Statsstøtte og bankkrisen

Siden september 2008 har Kommissionen godkendt 15 rekapitaliseringsordninger, to
ordninger for værdiforringede aktiver, 6 ordninger vedrørende bankernes likviditet og 21
garantiordninger. Har Kommissionen overvejet de langsigtede virkninger af de mange
redningspakker for bankerne, herunder hvor mange penge skatteyderne uigenkaldeligt
har mistet, fordi bankerne har handlet uforsvarligt? Hvad betragter Kommissionen som
bedste praksis blandt de mange ordninger, som de forskellige medlemsstaters regeringer
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har foreslået med henblik på at beskytte skatteyderne, så de ikke i for vidt omfang udsættes
for bankernes "giftige aktiver"?

Svar

(EN) Kommissionen ønsker at gøre opmærksom på, at beslutningen om at bruge offentlige
midler til at støtte finansielle institutioner træffes af medlemsstaterne på grundlag af deres
egne politikker og de beslutninger, som deres egne regeringsorganer træffer. Kommissionen
overvåger nøje sådanne tildelinger, når de betragtes som statsstøtte på grundlag af behovet
for at opretholde retfærdige vilkår på de forskellige markeder i EU. Kommissionen ønsker
at understrege, at begrænsning af konkurrencefordrejning som følge af store støttebeløb
til den finansielle sektor i EU er en prioritet for Kommissionen.

Kommissionen har godkendt de ordninger, som hr. Kelly nævner i sit spørgsmål, på
grundlag af artikel 107, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF). Dette retsgrundlag giver Kommissionen mulighed for at vurdere, om støtte, der
er ydet for at afhjælpe en alvorlig ubalance i en medlemsstats økonomi, er i
overensstemmelse med TEUF. Når Kommissionen skal vurdere, om støtteforanstaltninger
er i overensstemmelse med dette retsgrundlag, skal den også verificere, at støtten er
hensigtsmæssig, nødvendig og forholdsmæssig. I denne sammenhæng kan Kommissionen
tage højde for det støttebeløb, der er ydet gennem en ordning.

Kommissionen ønsker endvidere at understrege, at der med de fleste ordninger følger
betingelser, som sikrer at en bank, der deltager i ordningen, er genstand for omstrukturering.
Kommissionen fokuserer i vurderingen af omstruktureringsplanen på de kriterier, der er
specificeret i Kommissionens meddelelse om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren
under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag
af statsstøttereglerne (herefter kaldet "meddelelsen"). Omstruktureringsplanen skal derfor
vise følgende: (1) hvordan den pågældende bank genopretter rentabiliteten, (2) at der er
etableret tilstrækkelig byrdefordeling, og (3) at konkurrencefordrejningen som følge af
støtten afhjælpes.

Kommissionen har vurderet et stort antal forskellige ordninger og individuelle tiltag, inden
medlemsstaterne har gennemført dem. Disse foranstaltninger har til formål at løse de
forskellige problemer, som finansielle institutioner kan opleve. Kommissionen er ikke
fortaler for nogen bestemt foranstaltning under forudsætning af, at den er forenelig med
det indre marked og i overensstemmelse med den vejledning, som Kommissionen har
udarbejdet på området for statsstøtte.

*
*     *

Spørgsmål nr.  36  af  Nadezhda Neynsky  ( H-0582/10 )

Om: Passende geografisk fordeling af den diplomatiske tjeneste

I mødeperioden i oktober vedtog Parlamentet betænkningen af Rapkay om ændring af
vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i forbindelse med oprettelse af
tjenesten for EU's optræden udadtil. Et af de mest omdiskuterede emner var spørgsmålet
om respekt for princippet med geografisk fordeling med henblik på, at det ikke kun skulle
være medlemsstaterne, der skulle være behørigt repræsenteret, men at der også skulle
oprettes en diplomatisk tjeneste til at varetage aktiviteter i regionerne, som den skulle have
særligt kendskab og ekspertise i. Er Kommissionen indstillet på at støtte et sådant tiltag?
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Svar

(EN) Jeg har som mål at oprette en reel europæisk tjeneste, der består af diplomater fra
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne. Det vil være en udfordring at bringe disse
forskellige arbejdskulturer sammen, men fordelene vil være det hele værd.

Jeg har i sinde at følge bestemmelserne i Rådets afgørelse nøje, navnlig kravet om at fastsætte
gennemsigtige udvælgelsesprocedurer for ansatte i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
baseret på kvalifikationer og samtidig sikre geografisk og kønsrelateret fordeling. Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil kan dermed drage fordel af diversiteten og den store erfaring
fra de forskellige tjenester i EU.

Hvis vi ønsker, at tjenesten skal være en succes, skal vi fokusere på vores diplomaters
regionale ekspertise. Jeg mener dog, at det vil være forkert at kæde en bestemt regional
ekspertise sammen med en bestemt medlemsstat eller gruppe af medlemsstater. Dette vil
i praksis indsnævre antallet af potentielle kandidater til en bestemt stilling i stedet for at
gøre det muligt for os at henvise til et udvalg af kandidater baseret på deres kvaliteter og
et geografisk grundlag, der er så bredt som muligt, og det ville være i strid med selve essensen
af udvælgelsesproceduren på grundlag af kvalifikationer, som vi ønsker.

*
*     *

Spørgsmål nr.  37  af  Andres Perello Rodriguez  ( H-0590/10 )

Om: Ødelæggelse af kulturarven i Cabanyal-kvarteret (Valencia, Spanien)

I april 2010 gav den spanske forfatningsdomstol pålæg om at indstille det
nedrivningsarbejde, som regeringen i den selvstyrende region Valencia havde beordret i
det historiske kvarter El Cabanyal, som traditionelt har været tilholdssted for sømænd.
Regionalregeringen i Valencia ønskede på denne måde at imødegå den beslutning, hvorved
kulturministeriet sidste år nedlagde forbud mod en kommunal plan om at forlænge Avenida
de Blasco Ibáñez ned mod havet og dermed ødelægge kulturarven i et kvarter, som huser
nogle af de bedste eksempler på det XIX århundredes industrielle og borgerlige arkitektur
i EU. For nylig har både ombudsmanden i den selvstyrende region Valencia og selve
EU-domstolen behandlet klager fra borgerne over denne plan, som kritiserer de vilkårlige
nedrivninger og byrådets afslag på at give tilladelser til renovering af bygninger.

Kommissionen har også behandlet en klage fra økologiske organisationer vedrørende den
manglende miljømæssige vurdering af projektet. Agter Kommissionen i betragtning af de
her beskrevne nye oplysninger at iværksætte nogen foranstaltninger for at sikre, at den
europæiske kulturarv i Cabanyal-kvarteret bevares?

Svar

(EN) Kommissionen er helt enig med hr. Rodriguez i, at det er uhyre vigtigt at værne om
kulturarven. Kommissionen fremmer aktivt disse principper, f.eks. inden for rammerne
af samarbejdet om kulturpolitik, den europæiske kulturdagsorden og EU's kulturprogram
2007-2013.

Den sag, som hr. Rodriguez beskriver, hører dog ikke under Kommissionens kompetencer
på kulturområdet, som er fastsat i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde. Kommissionen kan derfor ikke gribe ind i forbindelse med den sag, som
hr. Rodriguez beskriver.
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Kommissionen har alligevel spurgt de kompetente regionale myndigheder, om
strukturfondene var involveret i planerne om at forlænge Avenue Blasco Ibáñez ned mod
havet i Valencia. Svaret var negativt.

Hvad angår hr. Rodriguez' henvisning til en klage over manglende miljøvurdering og
nedrivning af bygninger foreligger der ifølge en undersøgelse, som Kommissionen har
foretaget, på nuværende tidspunkt ingen godkendte planer eller projekter, og den påståede
nedrivning af bygninger er suspenderet af retten i Spanien.

*
*     *

Spørgsmål nr.  38  af  Gay Mitchell  ( H-0593/10 )

Om: Kropsscannere

I begyndelsen af året lovede kommissær Viviane Reding at modsætte sig anvendelse af
kropsscannere. Som vi har set i årets løb er terrortruslen ikke faldet. Har Kommissionens
opfattelse ændret sig siden årets begyndelse?

Svar

(EN) Kommissionen vedtog den 15. juni 2010 meddelelsen om anvendelsen af
securityscannere i EU's lufthavne (23) , hvori det er fastsat, at man kun gennem en EU-tilgang
til anvendelse af dette udstyr vil kunne opnå en retlig garanti for den største
luftfartssikkerhed samt den bedste beskyttelse af grundlæggende rettigheder og sundhed.

Inden der stilles lovforslag i denne sektor, som kan betyde, at securityscannere inkluderes
på listen over mulige scanningsmetoder, har Kommissionen imidlertid oplyst, at det er
nødvendigt at undersøge konsekvenserne af anvendelsen af udstyr yderligere med henblik
på detekteringsegenskaber, grundlæggende rettigheder og sundhed.

Kommissionen er i færd med at udarbejde en konsekvensanalyse, som vil være afsluttet i
starten af 2011.

*
*     *

Spørgsmål nr.  39  af  Ilda Figueiredo  ( H-0599/10 )

Om: Ophævelse af den fælles holdning vedrørende Cuba

Som bekendt er forholdet mellem EU og Cuba vanskeliggjort af den fælles holdning, som
Rådet vedtog i 1996.

Den omstændighed, at Den Europæiske Union ikke opretholder nogen tilsvarende holdning
over for noget som helst andet land i verden, er et klart vidnesbyrd om dens diskriminerende
karakter, og en forlængelse heraf vil kun være til skade for Unionen selv, fordi den derved
anbringer sig i en position, der alene tjener USA's interesser, idet sidstnævnte opretholder
en lige så uacceptabel økonomisk blokade, der kun støttes af Israel, men blev forkastet af
187 lande i den seneste FN-resolution.

(23) KOM(2010)0311.
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Hvilke skridt vil Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik tage for hurtigst muligt at få trukket denne uacceptable fælles holdning
over for Cuba tilbage og genetablere normale bilaterale forbindelser?

Svar

(EN) På mødet i Rådet (udenrigsanliggender) den 25. oktober blev det besluttet at holde
en tænkepause og give den højtstående repræsentant, fru Ashton, mandat til at undersøge
mulighederne for fremskridt i relation til forbindelserne med Cuba og rapportere tilbage
til Rådet hurtigst muligt. Processen er i gang. Målet er at identificere den mest effektive
måde, hvorpå man kan fremme EU's værdier og interesser i Cuba og den igangværende
proces i Cuba yderligere (frigivelse af politiske fanger og gennemførelse af økonomiske
reformer). Alle 27 medlemsstater skal have tilsluttet sig for at ophæve den fælles holdning
fra 1996.

*
*     *

Spørgsmål nr.  40  af  Alan Kelly  ( H-0600/10 )

Om: Stresstest af banker

Kan Kommissionen skabe klarhed omkring stresstesterne af banker, som den tidligere har
godkendt?

I testerne gav Kommissionen i realiteten grønt lys for både Allied Irish Bank og Bank of
Ireland. Er det imidlertid nu Kommissionens politik at omstrukturere disse banker radikalt
på grund af problemer med overdreven gældsættelse?

Hvordan vil Kommissionen nu, hvor der har været en yderligere flugt fra disse banker med
hensyn til virksomheders indlån, sikre et fuldt funktionsdygtigt banksystem i Irland, i
betragtning af at disse banker anses for at have systemisk betydning for den irske nation?

Svar

(EN) De stresstester, der blev foretaget i EU i juli 2010 og koordineret af CEBS, fokuserede
primært på kredit- og markedsrisici og omfattede problematiske scenarier, som var
ekstreme, men realistiske på det pågældende tidspunkt.

I Irland ændrede den økonomiske situation sig hurtigt, og der opstod negative risici. Selv
om de testede banker opfyldte de aftalte benchmarks for øvelsen (dog ikke med stor margin),
medførte den forværrede situation efter EU's stresstester, at markedsforventningerne
vedrørende kapitalprocenter steg.

I den PCAR-øvelse, som de irske myndigheder gennemførte, blev der taget højde for disse
markedsforventninger ved at fastlægge et højere niveau for den optimale kapital end det
niveau, der er aftalt i den stresstest, som blev gennemført i EU. I den stresstest, der blev
gennemført i EU, blev der ikke anvendt et individuelt niveau for den optimale kapital, da
resultatet af testen således ikke ville have været sammenligneligt. Der blev i stedet anvendt
en hensigtsmæssig regulerende benchmark, som var betydeligt over den minimale
solvensprocent. Det er ikke desto mindre både lovligt og hensigtsmæssigt, at de irske
myndigheder besluttede at være mere ambitiøse og hæve niveauet for den optimale kapital
over det aftalte niveau i det irske banksystem for at berolige markederne.
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Hvad angår hr. Kellys spørgsmål om det irske banksystems fremtid har Kommissionen
siden starten af krisen insisteret på, at det ikke er tilstrækkeligt at sikre sårbare
kreditinstitutters bæredygtighed med en simpel yderligere kapitalinjektion. En styrkelse
af en finansiel institutions solvens løser problemerne med de mest akutte risici, men
garanterer ikke institutionens bæredygtighed på lang sigt. I denne sammenhæng arbejder
Kommissionen sammen med Den Internationale Monetære Fond, Den Europæiske
Centralbank og de irske myndigheder på at foretage en gennemgribende omstrukturering
af det irske finansielle system, som vil mindske systemets omfang og øge dets effektivitet
og soliditet.

*
*     *

Spørgsmål nr.  41  af  Zigmantas Balčytis  ( H-0601/10 )

Om: Evaluering og kontrol med gennemførelsen af de nationale handlingsplaner
vedrørende energieffektivitet

I Kommissionens meddelelse om energi 2020 - en strategi for konkurrencedygtig,
bæredygtig og sikker energi understreges det, at EU's energiuafhængighed ganske vist i vid
udstrækning afhænger af en velfungerende intern energiinfrastruktur, men også af i hvilken
grad det lykkes medlemsstaterne at forbedre energieffektiviteten, navnlig inden for bygnings-
og transportsektoren. Kommissionen giver i sin meddelelse udtryk for sin manglende
tilfredshed med de nationale handlingsplaner vedrørende energieffektivitet, som
medlemsstaterne har fremlagt, som følge af de langsommelige fremskridt på dette område.

Mener Kommissionen ikke, at den bør spille en større rolle og forbedre samordningen
mellem medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af de nationale handlingsplaner
samt kontrollere gennemførelsen af dem for at sikre, at EU kan holde de løfter, der blev
givet for perioden indtil 2020?

Svar

(EN) Kommissionens konsekvensanalyse af de nationale energieffektivitetshandlingsplaner
(NEEAP), som medlemsstaterne forelagde i 2006-2008, og målsætningerne for
energieffektivitet i de nationale reformprogrammer i henhold til Europa 2020-processen,
viser tydeligt, at der er behov for en større indsats for at opfylde EU's målsætning om en
energibesparelse på 20 % inden udgangen af 2020.

I direktivet om energitjenester (24)  er det specificeret, at medlemsstaterne skal forelægge
deres anden NEEAP senest den 30. juni 2011. Kommissionen deler hr. Balčytis' synspunkt
om, at det vil være hensigtsmæssigt at spille en større rolle, og Kommissionen støtter dette
tiltag gennem:

en fælles indsats for at etablere løbende udveksling af bedste praksis mellem relevante
embedsmænd fra alle medlemsstaterne om gennemførelse af energibesparende
foranstaltninger,

et forslag om en skabelon for NEEAP,

(24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester
samt om ophævelse af Rådets

direktiv 93/76/EØF: EUT L 114 af 27.4.2006.
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tilbud om uddannelsesforløb for de eksperter fra medlemsstaterne, der forventes at arbejde
med NEEAP, og

oprettelse af en helpdesk til internetrådgivning om udarbejdelse af NEEAP.

Derudover arbejder Kommissionen inden for rammerne af den kommende
energieffektivitetsplan på et forslag om en eventuel revidering og styrkelse af direktivet
om energitjenester. Med disse tiltag vil kravene til NEEAP blive ensrettet og klarlagt, og der
vil blive lagt større vægt på handlingsplanerne, som også vil dække hele energisektoren og
skabe et grundlag for en årlig vurdering af fremskridt.

*
*     *

Spørgsmål nr.  42  af  Ivo Belet  ( H-0602/10 )

Om: Offentlig støtte til sportsinfrastruktur

Ifølge nederlandske medier har Kommissionen indledt en forundersøgelse af mulig ulovlig
statsstøtte til forskellige fodboldklubbers infrastrukturer. Det skulle dreje sig om Vitesse,
Willem II og MVV Maastricht.

Kommissionen oplyser på sin webside, at hovedparten af infrastrukturen principielt er af
lokal karakter og kun i undtagelsestilfælde påvirker handelen mellem medlemsstaterne. I
forbindelse med store sportsinfrastrukturprojekter henstiller Kommissionen til de lokale
myndigheder, at de udvælger byggefirmaet gennem et offentligt udbud, at stadion forvaltes
offentligt (eller at det private forvaltningsselskab ikke overkompenseres) og at den
pågældende infrastruktur tilbyder faciliteter til forskellige aktiviteter og brugere og udlejes
til markedspriser.

Kommissionen bedes oplyse, hvilke kriterier den har problemer med?

Hvilke konkrete foranstaltninger kan/skal de berørte klubber tage for at undgå sanktioner?

Vil Kommissionen være rede til at kaste mere lys over dette spørgsmål i forbindelse med
meddelelsen om den fremtidige europæiske sportspolitik, som for øjeblikket er under
udarbejdelse?

Svar

(EN) Kommissionen har modtaget flere klager over den påståede statsstøtte til den
hollandske fodboldklub som nævnt i hr. Belets spørgsmål. Den påståede statsstøtte var
dog ikke rettet mod infrastrukturprojekter, men foranstaltninger til forebyggelse af
klubbernes konkurs og for at støtte håndteringen af økonomiske problemer. Kommissionen
foretager i øjeblikket en indledende vurdering af disse klager.

Hvad angår hr. Belets andet spørgsmål skal en foranstaltning i tråd med artikel 107 i
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde involvere en overførsel af statsmidler
for at kvalificere sig som statsstøtte. Derfor kan den eventuelle statsstøtte komme fra et
indgreb fra de offentlige myndigheder og ikke klubben som sådan. Derudover skal
foranstaltningen for at kvalificere sig som statsstøtte medføre en økonomisk fordel til
modtageren af støtten, fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirke
samhandelen mellem medlemsstaterne. I princippet er markedsforholdene i forbindelse
med de indgåede aftaler mellem myndighederne og en bestemt fodboldklub en mulighed
for at undgå statsstøttespørgsmål.
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I lyset af de få beslutninger, der er truffet på dette område, er det usandsynligt, at
Kommissionens meddelelse på sportsområdet, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vil
omfatte sådanne retningslinjer. Men det er ikke udelukket, at Kommissionen vil udarbejde
retningslinjer i denne sammenhæng i fremtiden.

*
*     *

Spørgsmål nr.  43  af  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz  ( H-0608/10 )

Om: Benchmarking for energiintensive industrier

Kommissionen har i forbindelse med Europa 2020-strategien i oktober forelagt en ny
strategi for en ny konkurrencepolitik for industrien. Et stabilt grundlag for
industriproduktionen har afgørende betydning for den økonomiske vækstmodel i Europa.
Kommissionen understreger i sin meddelelse, at de energiintensive industrisektorer skal
have forhold, som giver mulighed for en konkurrencedygtig produktion i Europa.

Er Kommissionen i denne forbindelse klar over, at den kommende afgørelse om
benchmarking i forbindelse med emissionshandelsordningen udgør en alvorlig trussel for
de energiintensive industriers konkurrenceevne i de medlemsstater, der er afhængige af et
særligt brændselsmix?

Mener Kommissionen, at det er rimeligt for producenter i disse medlemsstater, at de er
stillet over for særdeles høje udgifter, som skyldes overholdelsen af bestemmelser
udelukkende som følge af deres geografiske og historiske afhængighed af et særligt
brændselsmix?

Er Kommissionen enig i, at disse medlemsstater for at sikre beskæftigelsen og deres
fremtidige investeringer i EU's fremstillingsindustri bør have muligheder for at konkurrere
i den globale økonomi?

Svar

(EN) Den planlagte afgørelse om benchmarking er en teknisk gennemførelseslov baseret
på artikel 10a i direktivet om en ordning for handel med drivhusgasemissioner (2003/87/EF)
som ændret i klimaenergipakken. Artikel 10a indeholder oplysninger om, hvordan man
skal fastlægge benchmarks. I princippet skal harmonisering af benchmarks i EU etableres
på grundlag af en gennemsnitlig ydelse af de 10 % mest effektive anlæg i en sektor for at
sikre, at tildelingen belønner nedbringelse af drivhusgasemissioner. Ifølge direktivet skal
der i forbindelse med benchmarks også tages højde for de mest effektive teknikker,
substitutter, alternative fremstillingsprocesser, højeffektiv kraftvarmeproduktion,
energieffektiv genvinding af affaldsgasser, anvendelse af biomasse og opsamling og lagring
af CO2.

Et vigtigt krav i henhold til direktivet er, at de pågældende benchmarks er beregnet til
produkter frem for input for at maksimere nedbringelsen af emissioner og energieffektivitet
gennem hver enkelt produktionsproces i den pågældende sektor eller undersektor.
Hensyntagen til den lokale brændstoftilgængelighed for de enkelte anlæg vil derfor
underminere de grundlæggende principper for benchmarks, som er fastsat i fællesskab i
direktivet om handel med drivhusgasemissioner.

Det er endvidere vigtigt at minde om, at ordningen om handel med drivhusgasemissioner
er en foranstaltning, hvorved produktionsprocessernes kulstofeffektivitet indgår i prisen
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på kulstof og produkter, med det formål at opnå nedbringelse af emissioner på en
omkostningseffektiv og økonomisk bæredygtig måde. Benchmark-baseret tildeling af
gratiskvoter må ikke være i strid med denne målsætning.

Som led i den politiske aftale om klimaenergi sikrer direktivet om handel med
drivhusgasemissioner en omfordeling af en betydelig del af indtægterne fra auktioner til
visse medlemsstater, hvor det historiske brændselsmix har været et vigtigt kriterium.
Indtægterne fra auktioner kan og skal anvendes til at støtte overgangen til en økonomi
med lave drivhusgassemissioner. Medlemsstaterne kan træffe en lang række foranstaltninger
for at lette denne proces og fokusere på infrastrukturer, forbrugere og producenter. Dette
behøver ikke kun at gælde den industrielle sektor, men også energiproduktion. Da der er
begrænset støtte til specifikke virksomheder, giver statsstøtteregler mulighed for en række
foranstaltninger under visse betingelser, f.eks. foranstaltninger til at øge energieffektiviteten.

*
*     *

Spørgsmål nr.  44  af  Mairead McGuinness  ( H-0610/10 )

Om: Havforurening

Hvert år ender ca. 10 milliarder tons affald i verdens have, hvilket gør dem til verdens
største losseplads. I svaret på skriftlig forespørgsel E-0825/2010 og E-0104/2010 erkendte
Kommissionen især, at der ophober sig stadig større mængder plasticaffald – kendt som
plasticsuppe – i hvirvlen af den nordlige del af Stillehavet, og at der er problemer med affald
i havet ved Europas kyster. I sidste måned tilrettelagde Kommissionen en workshop om
affald i havet i erkendelse af, at der er tale om et voksende problem.

Kan Kommissionen over for Parlamentet redegøre for konklusionerne af denne workshop
og de forslag, den vil fremsætte med henblik på at løse havforureningsproblemet?

Har Kommissionen gjort fremskridt med hensyn til løsning af problemet med plasticaffald
og mulig anvendelse af bionedbrydelige former for plastic?

Svar

(EN) I erkendelse af det stigende problem med affald i havet lancerede Kommissionen i
november 2010 en workshop med titlen: "Marine Litter: plastic soup and more".
Kommissionen har været meget tilfreds med interessen fra forskellige
parlamentsmedlemmer og repræsentanter for en lang række forskellige interessenter:
forskningsinstitutter, plasticproducenter, ikkestatslige miljøorganisationer, lokale
organisationer samt fra medlemsstater, FN's miljøprogram og USA's National Ocean and
Atmospheric Administration.

Rapporten om mødet og præsentationerne findes på hjemmesiden for Generaldirektoratet
for Miljø.

Konklusionerne fra workshoppen var følgende:

- Det er vigtigt at løse problemerne med begge affaldskilder: affald, der kommer fra land
og fra brugere på havet. Der skal oprettes partnerskaber med relevante interessenter som
f.eks. skibsindustrien, fiskere, offshoreindustrien, lokale myndigheder og producenter af
plasticprodukter.
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- Innovation inden for design og anvendelse af forskellige polymerer, udveksling af bedste
praksis og pilotprojekter vil give os større viden på området. Der bør også være en balance
mellem udvikling af bindende foranstaltninger og foranstaltninger, der ikke er bindende.
Den kommende gennemgang af direktivet om modtagefaciliteter i havne vil være en oplagt
mulighed for at se nærmere på eventuelle ændringer til styrkelse af denne bindende
foranstaltning.

- Samarbejde og aftaler med plasticindustrien vil være af afgørende betydning for fastsættelse
af reduktionsmål, således at der kan benyttes markedsbaserede instrumenter. Afholdelse
af en årlig begivenhed på højt plan vil afhjælpe dette.

- Der er stadig stor mangel på viden, som skal tilegnes. Vi har brug for mere og bedre
standardiseret overvågning af affald i havet med EEA og i forbindelse med
konventionsområderne for de regionale farvande. Der er brug for yderligere forskning i
toksicitet og konsekvenserne af affald, navnlig mikroplastic.

- Der skal være større bevidsthed, som skal rettes imod specifikke grupper, f.eks. unge,
forbrugere, kommuner, havnemyndigheder. Konceptet om et "plasticaftryk" eller
miljømærker på plasticprodukter kan afhjælpe denne vanskelig og udfordrende opgave.

- Endelig er der den internationale dagsorden for regionale farvande, koordineret med
UNEP, med IMO/MARPOL og i samarbejde med USA med henblik på etablering af en
global indsats.

Med hensyn til spørgsmålet om eventuel anvendelse af bionedbrydeligt plastic har vi erfaret,
at denne type plastic nedbrydes effektivt under kontrollerede forhold, men mindre effektivt
i miljøet. Der skal derfor etableres en hensigtsmæssig indsamling af plastic, men det vil
ikke i sig selv løse problemerne med affald på vores strande og i vores farvande.

*
*     *

Spørgsmål nr.  45  af  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0612/10 )

Om: Udsigten til russisk medlemskab af WTO

Hvordan vurderer Kommissionen de seneste udtalelser fra den russiske premierminister
Vladimir Putin om Ruslands planer om at tilslutte sig Verdenshandelsorganisationen (WTO)
i slutningen af 2011 og muligheden for at etablere "et harmonisk økonomisk fællesskab
fra Lissabon til Vladivostok"?

Mener Kommissionen, at toldunionen mellem Rusland, Kasakhstan og Belarus rent faktisk
fungerer, og at russisk medlemskab af WTO er realistisk inden for denne union?

Svar

EU har altid været en af de største fortalere for Ruslands tiltrædelse af
Verdenshandelsorganisationen (WTO), og EU støtter fortsat de resterende multilaterale
forhandlinger. EU og Rusland indgik den 24. november 2010 en tilfredsstillende bilateral
aftale inden for rammerne af Ruslands tiltrædelse af WTO. Aftalen bringer Rusland tættere
på tiltrædelse af WTO og giver Rusland mulighed for at tiltræde i 2011 under forudsætning
af, at de multilaterale forhandlinger er afsluttet. EU vil fortsat støtte Rusland i landets
tekniske indsats for at nå dette mål.
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EU er interesseret i at uddybe den økonomiske integration med Rusland yderligere. Begge
parter vil have gavn af tættere økonomiske forbindelser, hvis det medfører større fælles
markedsadgang, fjernelse af handelsbarrierer, yderligere fremme af erhvervsklimaet og
større muligheder for investeringer.

I forbindelse med de igangværende forhandlinger mellem EU og Rusland om en ny bilateral
aftale til erstatning og opdatering af den eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftale
ønsker EU at inkorporere betydelige handels- og investeringsrelaterede bestemmelser til
gavn for begge parter, da det vil være et vigtigt skridt i retning af et tættere økonomisk
fællesskab mellem EU og Rusland.

Det vil endvidere være ønskværdigt for EU at etablere en præferenceordning. I denne
sammenhæng skal virkningerne af toldunionen mellem Rusland, Belarus og Kasakhstan
klarlægges fra russisk side.

Rusland, Kasakhstan og Belarus gør store fremskridt i forbindelse med etableringen af et
retligt og lovgivningsmæssigt grundlag for toldunionen. Det har medført store ændringer
af den tidligere handelsordning, f.eks. en fælles ekstern afgift og en ny toldkodeks. Endvidere
harmoniseres tekniske regler og sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige
foranstaltninger, og der er planer om harmonisering på andre områder. Kommissionen
overvåger fremskridtene med fokus på den virkning, som de nye regler vil have på de
bilaterale handels- og investeringsforbindelser og deres forenelighed med WTO-regler.

Toldunionen er i sig selv ikke en hindring for tiltrædelse af WTO, forudsat at toldunionens
regler er forenelige med WTO-reglerne. Rusland har for nylig erklæret sig villig til at tiltræde
WTO på et individuelt grundlag og garanterer, at alle forpligtelser i henhold til
WTO-reglerne vil blive gennemført efter tiltrædelse. EU samarbejder med Rusland om at
nå dette mål.

*
*     *

Spørgsmål nr.  46  af  Georgios Toussas  ( H-0614/10 )

Om: Kommissionens sondring mellem aktive og ikke-aktive landbrugere

I Kommissionens meddelelse "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020:Morgendagens
udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder" (KOM(2010)0672 af 18.11.2010)
tales der for første gang om "aktive landbrugere." Som eksempler kan nævnes følgende:
"Disse ændringer i udformningen af direkte betalinger bør gå hånd i hånd med en klarere
definition og målretning af støtten, så den kun omfatter aktive landbrugere..." (side 9, sidste
afsnit), og "Rettes støtten udelukkende mod aktive landbrugere til betaling for de kollektive
tjenester, de yder samfundet..."(side 3, fjerde afsnit).

I betragtning af, at fattige landbrugere er tvunget til at tage et andet arbejde uden for
landbruget til at supplere deres beskedne landbrugsindkomst, bedes Kommissionen oplyse,
efter hvilke kriterier den sondrer mellem "aktive" og "ikke-aktive" landbrugere.

Svar

(FR) Det er vigtigt for legitimiteten, troværdigheden og effektiviteten af den fælles
landbrugspolitiks fremtid, at betalingerne for det første går direkte til aktive landbrugere
(med andre ord landbrugere, der er aktivt beskæftiget inden for landbrugsproduktion eller
levering af forbrugsvarer, og som yder et reelt bidrag til opfyldelse af målsætningerne i den
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fælles landbrugspolitik), og at vi for det andet udelukker de såkaldte "sofalandmænd", som
modtager betaling uden at yde noget.

Det er et meget kompliceret spørgsmål, idet udelukkelsesregler, der er for brede og generelle,
utilsigtet kan straffe de reelle landmænd, navnlig deltidslandmænd.

Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan dette politiske mål kan formuleres rent
juridisk. Der foretages en undersøgelse af en række kriterier, som kan anvendes på
fællesskabsplan. Uanset hvilken beslutning, der træffes, må det ikke have negative
konsekvenser for de afkoblede betalinger eller deres klassificering i WTO's grønne boks
og heller ikke resultere i forskelsbehandling af landmænd.

*
*     *

Spørgsmål nr.  47  af  Iliana Malinova Iotova  ( H-0615/10 /ændr. 1)

Om: Problemer med den bulgarske stats landbrugsfond

Ifølge de relevante myndigheder havde den tidligere administrerende direktør for den
bulgarske landbrugsfond forelagt et falsk eksamensbevis fra den teknisk-økonomiske
læreanstalt i Berlin.

Forventer Kommissionen i den forbindelse problemer med hensyn til legitimiteten af de
projekter, hvis finansiering hun har godkendt?

Var udnævnelsen af den tidligere direktør i strid med bestemmelserne i bilag I til forordning
(EF) nr. 885/2006 (stk. 1, "interne forhold", punkt B, nr. i)-v))?

Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen i fremtiden kræve af medlemsstaterne for at
sikre, at højtplacerede stillinger, som indebærer ansvar for de europæiske skatteyderes
penge, tildeles personer med de krævede faglige kvalifikationer?

Svar

(FR) De bulgarske myndigheder informerede i oktober 2010 Kommissionen om, at
Kalina Ilievas stilling blev opsagt den 7. oktober 2010.

I henhold til EU-bestemmelserne skal betalingsagenturer sikre, at der afsættes passende
personale til udførelse af opgaverne og til sikring af, at den tekniske kunnen, der er
nødvendig på forskellige driftsniveauer, er til stede.

Udnævnelsen og forvaltningen af direktører inden for nationale betalingsorganer hører
under medlemsstaternes ansvarsområde. Kommissionen kan ikke gribe ind på dette område.

Hvis ansøgningerne om støtte er godkendt af fru Ilieva (som den officielt udnævnte
administrerende direktør) på grundlag af tilfredsstillende undersøgelser med henblik på
at verificere, at ansøgningerne opfylder EU-bestemmelserne, skal de udbetalinger, som
hun foretog under sin ansættelse, betragtes som godkendt i henhold til de gældende
procedurer.

De bulgarske myndigheder har over for Kommissionen bekræftet, at betalingsorganets
opgaver fortsætter. En af underdirektørerne (Svetoslav Simeonov, underdirektør med
ansvar for SAPARD og fiskeri) er udnævnt som midlertidig direktør for betalingsorganet
indtil udnævnelsen af den næste direktør.
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De kompetente myndigheder på nationalt plan (i dette tilfælde landbrugs- og
fødevareministeriet) har ansvaret for at akkreditere et bestemt betalingsorgan og overvåge
organet løbende for at sikre, at det opfylder kriterierne for akkreditering. Som en yderligere
forsikring undersøger et uafhængigt revisionsorgan (certificeringsorganet), at kriterierne
for akkreditering opfyldes af betalingsorganet, og revisionsorganet rapporterer én gang
om året.

Certificeringsorganet skal fremlægge sin rapport om regnskabsåret 2010 den 1. februar
2011.

Certificeringsorganets konklusioner vil som altid blive gennemgået grundigt af
Kommissionens tjenestegrene, og enhver mangel vil blive fulgt op af revisionsorganer på
stedet.

*
*     *
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