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Formand

1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 09.05)

2. International adoption i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag):
se protokollen

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen

4. Konklusioner fra Det Europæiske Råd (16.-17.12.) (forhandling)

Formanden.   – Det næste punkt er Det Europæiske Råds og Europa-Kommissionens
erklæringer om konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16.-17. december. I henhold
til traktaten vil formanden for Det Europæiske Råd, hr. Van Rompuy, fremlægge rapporten.

Herman Van Rompuy,    formand for Det Europæiske Råd. – (EN) Hr. formand! For det
første vil jeg ønske alle et godt nytår! Ganske enkelt, og jeg ønsker godt nytår til
medlemmerne personligt og til EU som helhed i disse svære tider. Da det sidste møde i
Rådet allerede ligger en måned tilbage, erindrer jeg om, at jeg allerede aflægger en
fuldstændig rapport hver gang til Parlamentets formandskonference blot et par timer efter
hvert møde.

På Rådets møde i december fokuserede vi den første dag på økonomiske spørgsmål og på
andendagen på udenrigspolitikken. Med hensyn til den økonomiske politik nåede vi frem
til nogle vigtige konklusioner. Først vedtog vi forslaget om den begrænsede traktatændring,
der er nødvendig for etableringen af en permanent mekanisme for at sikre den finansielle
stabilitet i euroområdet som helhed. Efter vores principielle aftale på mødet i oktober, om
at en sådan traktatændring er nødvendig, havde jeg konsulteret medlemmerne af Rådet
om denne traktatændrings eventuelle affattelse og indhold. Jeg sikrede enighed om en tekst
bestående af to sætninger, der skal indsættes i traktatens artikel 136. Citat:

"De medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der
skal aktiveres, hvis det er nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være
underlagt streng konditionalitet."

Dette er et afgørende element i vores bestræbelser på at klæde Europa bedre på til at modstå
kriser. Det er vigtigt – ikke blot for retssikkerheden, men ligeledes for markedets
troværdighed. Da denne ændring ikke vil øge EU's kompetence, var alle Rådets medlemmer
enige om, at det var hensigtsmæssigt at anvende en forenklet revisionsprocedure. Dette
forudsætter nu en udtalelse fra Parlamentet samt fra Kommissionen og Centralbanken. Vi
håber på at kunne sikre Deres godkendelse. Jeg bliver næppe nødt til at erindre
medlemmerne om, at det er vigtigt, at dette kommer til at gå så hurtigt og glat som muligt
i en periode, hvor markedssvingningerne fortsat vækker bekymring.
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Jeg ved, at medlemmerne og de ansvarlige udvalg har fulgt dette emne nøje, ikke mindst i
forbindelse med arbejdet i taskforcen om økonomisk styring, som jeg var formand for, og
som gav anledning til møder mellem undertegnede og de syv formænd for de af Parlamentets
udvalg, der var inddraget mest i arbejdet. Jeg ønsker at takke formanden, hr. Buzek, for
hans bidrag hertil på Rådets møde og for at have orienteret os om Parlamentets vilje til en
hurtig behandling af dette emne.

Med Parlamentets udtalelse i ryggen vil Rådet kunne udmønte udkastet til afgørelse til en
fuldgyldig afgørelse på sit møde i marts. Derefter vil traktatændringen skulle godkendes i
hver enkelt medlemsstat. Målet er, at ændringen skal træde i kraft senest den 1. januar
2013, så den permanente mekanisme selv kan være på plads i juni 2013.

Rådet har ligeledes undersøgt, hvad denne fremtidige mekanismes centrale indhold kunne
være. Allerede i oktober bad vi Kommissionen om at udføre det forberedende arbejde.
Dette udmøntede sig i en erklæring, der blev fremsat af Eurogruppens finansministre den
28. november, og som Rådet fuldt ud tilsluttede sig på mødet. I erklæringen forudses det,
at den fremtidige europæiske stabilitetsmekanisme vil blive udformet på grundlag af den
nuværende mekanisme, så involvering af IMF er forudset. EU vil fortsat nøje overholde
normal IMF-praksis og international praksis. For så vidt angår den private sektors rolle, vil
beslutninger blive truffet fra sag til sag, så involvering af den private sektor vil ikke være
et forhåndskrav for støtte inden for rammerne af den fremtidige stabilitetsmekanisme.

Endelig havde Rådet også en meget god og indgående udveksling af synspunkter om den
seneste økonomiske udvikling og om, hvordan vi skal tackle udfordringerne for alle de
europæiske økonomier, både på kort og lang sigt. Formanden for Centralbanken var også
til stede og Rådet bifaldt en erklæring udarbejdet af de stats- og regeringschefer fra
euroområdet og de EU-institutioner, der var til stede. Med denne drøftelse blev følelsen af
beslutsomhed og enhed blandt medlemsstaterne og institutionerne bekræftet. Alle rundt
om bordet var enige i den grundlæggende analyse. Jeg påpeger derfor, at alle 27 er enige,
også selv om analysen specifikt vedrører de nuværende 17 eurolande. Vi har således en
fælles strategi, der skal krisesikre vores økonomier og øge den strukturelle økonomiske
vækst i Europa.

Lad mig nævne elementerne i denne fælles strategi, som afspejler den vedtagne erklæring.
Tre punkter drejer sig om det arbejde, der skal udføres af de nationale regeringer. For det
første finanspolitisk ansvar. For det andet stimulering af væksten og for det tredje, at de to
lande med støtteprogrammer yder en energisk indsats for at gennemføre de nødvendige
foranstaltninger, og vi hilser alle indsatsen fra de to regeringer, Grækenland og Irland, og
deres befolkninger velkommen.

To andre punkter drejer sig om det arbejde, der skal udføres af medlemsstaterne og
EU-institutionerne i fællesskab. For det første anmoder Rådet de øvrige institutioner, og
ikke mindst Parlamentet, om at sikre, at de beslutninger, der blev vedtaget i oktober på
grundlag af den taskforce, jeg var formand for, og som vedrørte stabilitetspagten og
makroøkonomisk overvågning, vil være på plads inden sommeren. Det er vores fælles
pligt. For det andet er vi enige om at gennemføre nye stresstests inden for banksektoren
for at sikre fuld gennemsigtighed som led i den bredere kontekst med EU's årlige øvelse.

Vores beslutsomhed er klar. Stats- og regeringscheferne i euroområdet og EU's institutioner
"er rede til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som
helhed". Arbejdet med at udvikle disse elementer i den overordnede strategi fortsætter.
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På den anden mødedag fokuserede vi på vores forbindelser med de strategiske partnere.
Cathy Ashton fremlagde fremskridtsrapporter om, hvordan vi skal stille os i forholdet til
vores strategiske partnere, og jeg briefede kollegerne om de positive resultater af de tre
seneste topmøder, nemlig: topmødet med præsident Obama, hvor vi åbnede nye veje for
transatlantisk samarbejde om vækst, beskæftigelse og sikkerhed som f.eks. grøn vækst og
cybersikkerhed, topmødet med præsident Medvedev, der førte til en bilateral aftale om
Ruslands tiltrædelse af WTO, hvilket var et væsentligt resultat, og topmødet med Indiens
premierminister Singh, der viste gode fremskridt for en ambitiøs og afbalanceret
frihandelsaftale med Indien, der forhåbentlig giver resultater i første halvår i år, og ligeledes
en fælles erklæring om international terrorisme.

Alle disse møder har vist, at EU ikke blot er en økonomisk union og en handelsblok for
vores partnere, men også en geopolitisk partner.

Rådet besluttede også at give Montenegro status af tiltrædelsesland. Det understreger Rådets
opfattelse af, at landene i det vestlige Balkan har tilknytning til Europa.

Vi nåede endelig også til enighed om en holdning til Côte d'Ivoire i overensstemmelse med
det, udenrigsministrene besluttede for et par dage siden, idet vi sender et klart signal om
nødvendigheden af at respektere resultaterne af demokratiske valg.

Som bekendt skal Rådet den 4. februar først og fremmest behandle vores vækstdagsorden.
Innovation og energi, og især energiforsyningssikkerhed, er centrale aspekter i denne
forbindelse. I marts får vi den første forsmag på det såkaldte europæiske halvår. Det må
ikke udvikle sig til en bureaukratisk proces, men skal derimod være en reel lejlighed for en
indgående drøftelse af status for vores økonomi og de tiltag, der skal iværksættes.

Kære parlamentsmedlemmer, vi er naturligvis klar over, at vi bliver nødt til at styrke og
uddybe den økonomiske koordinering og konvergens i euroområdet. Vi vil gøre en så stor
indsats som mulig inden for en omfattende ramme, og jeg er overbevist om, at vi vil opnå
den nødvendige enighed.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Sidste år stod EU
over for en række barske tests, og mødet i december i Rådet har vist, at vi er fast besluttede
på at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at bakke op om vores resultater. Ved
navnlig at nå til enighed om at etablere en europæisk stabilitetsmekanisme og foretage den
dermed forbundne traktatændring har vi vist vores fulde opbakning til en støtte af
euroområdet og af de medlemsstater, der benytter sig heraf til fordel for hele EU.

Kommissionen vil vedtage sin formelle udtalelse om traktatændringsteksten inden Rådets
forårsmøde. Vi vil bestemt gøre vores til at forklare de europæiske borgere, hvorfor denne
begrænsede ændring bør støttes. Denne aftale gør det muligt for os at komme op i
omdrejninger, og Kommissionen vil samarbejde tæt med finansministrene om at præcisere
detaljerne i den permanente stabilitetsmekanisme før Rådets forårsmøde. Selv om denne
vil blive en mellemstatslig mekanisme, som var den eneste mulighed, medlemsstaterne
kunne tage op til overvejelse, er det vigtigt, at den bliver etableret på en måde, der er i fuld
overensstemmelse med traktaten, og at den styrker vores stabilitetsbestemmelser i
overensstemmelse med budgetovervågningsprincipperne og -instrumenterne.

Disse beslutninger er knyttet til den lange række foranstaltninger, som vi træffer som led
i vores strategi om at håndtere både den økonomiske krise og konsekvenserne heraf og
nødvendigheden af at skabe vækst med arbejdspladser. Det har Rådet anerkendt. Stats- og
regeringscheferne i euroområdet og især de europæiske institutioner har også gjort det
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klart, at de er alt, hvad der er nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed.
Navnlig statscheferne opfordrede til målrettede foranstaltninger med henblik på at sikre,
at der var en passende finansiel støtte til rådighed gennem den europæiske finansielle
stabilitetsfacilitet i den mellemliggende periode, hvor vi afventer, at den permanente
mekanisme træder i kraft. Dette var konklusionerne på Rådets seneste møde.

Rådet opfordrede også til en hurtig vedtagelse inden juni af Kommissionens forslag fra
september om økonomisk styring. Det anerkendte den vigtige rolle, som Europas
2020-strategi også vil spille i forbindelse med Europas tilbagevenden til bæredygtig vækst.
Det europæiske halvår, som vi lancerede sidste uge sammen med den årlige
vækstundersøgelse, knytter alle disse tendenser sammen. Jeg mener, det er banebrydende
og effektivt forbedrer den måde, hvorpå vi forvalter og koordinerer vores indbyrdes
afhængige økonomier i EU. Det resulterer i en virkelig europæisk økonomisk styring. Det
er vores nye økonomiske styring i praksis, og denne styring bør være den samlede reaktion
på krisen.

Kommissionen har sendt et meget klart signal herom i den årlige vækstundersøgelse. Lad
mig lige fokusere på dette, for også på grundlag af de meget vigtige konklusioner fra Rådets
møde i december mener jeg, at det nu er vigtigere end nogensinde at se på de næste skridt.
Jeg mener, at en ny virkelighed bryder frem. Politikkerne vedrørende økonomisk styring
og økonomisk koordinering er blevet ændret, og dette skyldes ikke blot, at de såkaldte
føderalister har ønsket dette. Markederne ønsker det. Vores internationale partnere ønsker
det. Det drejer sig simpelthen om sund fornuft, og den efterlever vi og vil blive ved med at
efterleve.

Det nye europæiske halvår kombinerer strammere finanspolitiske regler ved at styrke
stabilitets- og vækstpagten med en effektiv økonomisk koordinering. Den giver mulighed
for ex ante-samordning, hvilket betyder, at vi drøfter hinandens såvel økonomiske politik
som finanspolitik, inden disse vedtages. Vi ser os ikke længere over skulderen med henblik
på at gennemføre justeringer, men ser derimod fremad for at give vejledning.

Denne ex ante-strategi er et centralt element i det, der gør dette til et historisk skridt for
EU. Faktisk indfører vi en virkelig europæisk dimension i den nationale budgetpolitik og
økonomiske politik. Fra nu af vil vi bidrage til at forme politikker direkte i stedet for at
vurdere og forsøge at justere dem efterfølgende.

De endelige beslutninger om de nationale budgetter vil selvfølgelig blive truffet af de
nationale parlamenter. Det er den rigtige måde at gøre det på, men denne nye form for
økonomisk styring afspejler simpelthen en rationel reaktion på en ny virkelighed. Når vi
ser på omfanget af indbyrdes afhængighed i euroområdet og EU som helhed, bør et land
kunne træffe beslutninger velvidende, hvad dets naboer agter at gøre. Denne udveksling
af information giver de nationale parlamenter beføjelser og styrker dem. Det underminerer
ikke deres autoritet.

Denne proces lanceres i forbindelse med den årlige vækstundersøgelse, og
hovedbudskaberne er klare, nemlig at stabiliteten skal reetableres, strukturreformerne skal
ikke længere forhales, og der skal sættes skub i de vækstfremmende foranstaltninger. For
det første bliver vi nødt til at reetablere stabiliteten ved at konsolidere de offentlige finanser.
Medmindre vi skaber balance i regnskabet, vil vi ikke genskabe tilliden til de europæiske
økonomier. Hvis vi ikke genskaber tilliden, risikerer vi økonomisk stagnation og alle de
negative sociale konsekvenser, der følger heraf, især med hensyn til beskæftigelsen.
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Vi bliver imidlertid nødt til at gribe dette an på en sober og velgennemtænkt måde. En
finanspolitisk konsolidering er ikke ensbetydende med en gældsnedbringelse, som opnås
ved at skære alle udgifter væk. Det er mere end noget andet et spørgsmål om prioritering,
og nogle områder, f.eks. innovation, uddannelse, nye energiformer, er velegnede til at indgå
i denne prioritering.

Det andet centrale budskab i den årlige vækststrategi er at fremskynde strukturreformerne,
således at vi kan skabe nye vækstmuligheder. Valget er enkelt, nemlig om vi ønsker vækst
uden arbejdspladser eller vækst med arbejdspladser? Hvis vi ønsker vækst med
arbejdspladser, er der et par ting, vi bliver nødt til at gøre. Vi bliver nødt til at opfordre
medlemsstaterne kraftigt til i år at fokusere på arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fjerne hindringer for øget beskæftigelse. Vi bliver nødt til at hjælpe folk med at komme
tilbage på arbejdsmarkedet eller at finde nye arbejdspladser ved at gøre beskæftigelse mere
tiltrækkende. Vi bliver nødt til at reformere pensionssystemerne og sikre, at de arbejdsløse
ikke bliver stillet ringere, når de finder arbejde.

Lad mig gøre det helt klart, at strukturreformer ikke er ensbetydende med en forringelse
af vores sociale beskyttelsesniveau, men at de derimod betyder inddragelse af dem, der for
øjeblikket er udelukket fra arbejdsmarkedet, især unge mennesker.
Ungdomsarbejdsløsheden i nogle medlemsstater, selv i gode tider, er en skandale. Alle, der
virkelig ønsker at værne om et socialt Europa, ved, at dette ikke kan fortsætte. På baggrund
af den øgede internationale konkurrence kan vi kun opretholde vores sociale
markedsøkonomi, hvis vi tilpasser os.

Det tredje hovedbudskab i den årlige vækststrategi er at fremme og fremskynde
vækstfremmende foranstaltninger. Vores Europa 2020-program er af afgørende betydning
i denne sammenhæng. Vi skal fokusere på foranstaltninger, der har klare økonomiske
fordele på kort og mellemlang sigt, og som er mulige at vedtage forholdsvis hurtigt. Dette
betyder investeringer inden for områder, der giver anledning til vækst, og som udnytter
det fulde potentiale, der er forbundet med det indre marked og resulterer i øgede
investeringer i energi, transport og it-infrastruktur, delvis gennem innovativ finansiering,
herunder, efter vores opfattelse, EU's projektobligationer, og fortsat presser på for en
afslutning af Doha-runden sideløbende med en fremskyndelse af frihandelsaftaler med
centrale partnere. Alt dette skal afspejles i det næste flerårige forslag om den finansielle
ramme. Europas næste budget skal være et vækstfremmende budget.

Vores økonomier begynder at bevæge sig i den rigtige retning. Genopretningen har taget
fat og skrider nu frem i realøkonomien. I år bør vi se en vækst i BNP på ca. 1,5 %, der stiger
til 2 % af BNP i 2012. Europas fremstillingssektor har i de seneste måneder opnået markante
forbedringer. Vi bør også se en stadig mere positiv udvikling i beskæftigelsesprognoserne,
og vi begynder at se en forbedring i de offentlige underskud, som hovedsagelig skyldes de
konsolideringsforanstaltninger, der allerede er taget, og som i nogle tilfælde suppleres af
en genoptagelse af væksten. I EU ventes statsunderskuddet at falde fra et gennemsnit på
6,8 % i år til 4,2 % af BNP i 2012.

Det ville imidlertid være en alvorlig fejl at ånde lettet op og falde tilbage i de dårlige vaner.
Verden er blevet en anden. Vi kan ikke vende tilbage til den gamle måde at gøre tingene
på. Hvis vi ikke handler nu i kølvandet på den største krise siden den europæiske integrations
begyndelse, hvornår vil medlemsstaterne da være klar til at tage reelle skridt mod
økonomiske politikker, der er i overensstemmelse med de mål, de selv har fastlagt? Hvis
ikke vi på europæisk plan tilskynder dem til at træffe disse beslutninger, hvem vil da gøre
det? Kun ved at få styr på vores gæld og stabilisere finanserne kan vi gå fra krisestyring til
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vækstfremme, som naturligvis ikke skal omfatte enhver form for vækst, men derimod en
bæredygtig, inklusiv vækst.

Dette er ensbetydende med strukturreformer, og mange af dem har vi slået til lyd for i flere
år, altså reformer, der udfordrer alle strukturer, men hvor formålet er at sænke priserne og
forbedre mulighederne for nye arbejdspladser og nyskabende måder at gøre ting på. Jeg
mener virkelig, at vi har et ansvar over for borgerne for at vælge vækstvejen med
arbejdspladser. Den årlige vækstundersøgelse peger i denne retning.

Lad os derfor nu forpligte os seriøst til en virkelig koordinering af den økonomiske politik
og en virkelig fælles, europæisk økonomisk styring for alle vores borgere. Tak for Deres
opmærksomhed.

(Bifald)

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. Van Rompuy, hr. Barroso! På det
seneste møde i Rådet fremgik det tydeligt, at euroen er en bærende søjle for den europæiske
integration. Der skal gøres alt for at stabilisere og styrke den.

Medlemsstaternes stats- og regeringschefer har siden bekræftet deres nære tilknytning til
den europæiske valuta, og det forhold, at Estland bliver medlem af euroområdet ved dette
års begyndelse, er endnu et signal i denne retning og er et meget godt eksempel over for
de store lande, der ikke overholder standarderne, på, hvordan standarderne kan overholdes.

Når dette er sagt, er der ingen, der undervurderer alvoren i det, som Europa gennemlever
økonomisk og socialt inden for euroområdet. I 2011 skal alt, hvad der er muligt, gøres for
at overvinde disse problemer og skabe ro på markederne, ikke overfladisk, men
grundlæggende, altså med andre ord ved at skabe de rette vækst- og beskæftigelsesbetingelser
på lang sigt. Jeg tror, at vi taler samme sprog, når det drejer sig om dette emne.

For det første betyder dette, at de nationale offentlige finanser skal gøres sundere. Vi skal
virkelig arbejde hårdt for dette uden at give op! For det andet betyder det, at medlemsstaterne
skal få deres finanspolitikker til at stemme bedre overens med hinanden, og det gælder
også deres skatte- og socialpolitik.

Det betyder også, at vi hurtigt skal indgå en aftale om euroområdets redningsfond, og at
denne fond kun giver mening, hvis den bliver suppleret med en streng håndhævelse af de
stramme finanspolitiske regler. EU's borgere skal vide, at de lande, som de bistår i vanskelige
situationer, holder deres offentlige budgetter i en meget stram snor, ellers vil de ikke længere
indvilge i at punge ud, hvis jeg må sige det på den måde.

Endelig skal vi som sagt skabe betingelserne for vækst og beskæftigelse. Dette medfører
også, at Europas indre marked skal fuldstændiggøres, og at der skal investeres mere i
forskning og innovation og i livslang uddannelse og undervisning. Min gruppe ønsker at
EU's strategi skal fremmes frem for den mellemstatslige strategi inden for alle disse områder,
ene og alene af den grund at den er lagt mere effektiv og langt mere bæredygtig.

Jeg anmoder hr. Van Rompuy om at sikre, at den traktatændring, der blev bekræftet på
Rådets seneste møde, gennemføres så snart og så hurtigt som muligt.

Budgetforhandlingerne er kun lige blevet indledt. Min gruppe vil fortsat opfordre til en
grundig gennemgang af Europas offentlige finanser i de kommende år med henblik på igen
at skabe betingelser for vækst og beskæftigelse i Europa.
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Lad os granske alt, lad os ikke være bange, og som jeg allerede har sagt adskillige gange,
lad os tage to eller tre forskellige eksempler på budgetter og se, hvordan vi f.eks. kan få
Europa ud af den nuværende situation med 1 %, 2 % eller 5 %? Vi vil ikke opnå gode
resultater ved at skære i ressourcerne. Hvis vi ønsker at skabe arbejdspladser, har vi brug
for flere europæiske ressourcer, og dette betyder ikke, at medlemsstaterne skal bruge flere
penge.

Lad os ikke være bange, formand van Rompuy og formand Barroso. Fremlæg disse forslag
for os, for så vil vi, stats- og regeringscheferne og Parlamentet, være tvunget til at finde den
rette løsning, men lad os i det mindste få en række muligheder at vælge mellem.

Stephen Hughes,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! I det mindste udmøntede Rådets
møde i december sig i en politisk aftale om en permanent kriseløsningsmekanisme, men
på baggrund af markedernes reaktion efter jul, hvor der opstod en ny frygt vedrørende
Portugals, Spaniens og Belgiens solvens, er vi nødt til at spørge, om dette igen var et tilfælde
af "for lidt og for sent". Den foreslåede europæiske stabiliseringsmekanisme gav i sig selv
anledning til nye spørgsmål på finansmarkederne, og den nuværende finansielle
stabilitetsmekanisme anses nu for at være utilstrækkelig. Vi har igen ladet muligheder gå
os næsen forbi.

I december sendte Parlamentet et klart signal til Rådet om euroobligationer, men hverken
Rådet eller Kommissionen har givet os et konstruktivt svar. Det, som vi har oplevet siden
2008, er en gentagen tøven og interne mundhuggerier blandt medlemsstaterne og
institutionerne, og hver gang endelig en pinefuld reaktion, som imidlertid kommer for
sent og har et mindre omfangsrigt indhold end det påkrævede.

Den måde, hvorpå man tydeligst kan illustrere dette problem, er det forhold, at vi i lyset
af nutidens økonomiske og valutariske udfordringer simpelthen ikke har de værktøjer, der
er nødvendige. De er enten utilstrækkelige eller ikke-eksisterende. Vores institutionelle
beslutningsprocesser er komplekse og udemokratiske, og vores økonomipolitiske strategi
er splittet og ineffektiv.

Finansmarkederne lægger ikke fortsat pres på os, bare på grund af den store gæld og de
store underskud, men også fordi de ønsker kompensation for den risiko, der er forbundet
med at udlåne penge til et projekt, der synes at være ude af stand til at modne eller leve op
til sin egen skæbne.

Det, der i dag holder sammen på euroområdet, er i mindre grad EU-grundlæggernes drøm
og i højere grad simpelthen mareridtet om alternativet, nemlig systemets fuldstændige
kollaps. Den fuldstændige undladelse af at håndtere krisen driver det europæiske projekt
ind i politisk dødvande. Hvilke chancer er der lige nu for, at der opstår en stærkere og mere
demokratisk række institutioner på grundlag af traktatændringen?

Intelligente opfordringer til en øget politisk integration, som den, der sidste uge blev fremsat
af chefen for den tyske Bundesbank, har i virkeligheden ikke en chance. På denne baggrund
er jeg chokeret, hr. Barroso, over Kommissionens frontalangreb på det sociale Europa og
indblandingen i de nationale arbejdsmarkeder, som det er tilfældet i Irland. Den årlige
vækstundersøgelse er så afgjort et frontalangreb på langvarige, sociale og økonomisk
centrale arbejdstagerrettigheder og på selve overenskomstbegrebet.

Hvis denne strategi bliver valideret af Rådet, er den efter min mening den værst tænkelige
i den situation, som vi for øjeblikket står overfor. Ikke blot vil den blive fremstillet som
økonomisk vanvid, men den vil være dybt skadelig for det europæiske projekt.
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Store idéer kan falde til jorden, og jeg er oprigtig bekymret over dette europæiske projekt.
Erfaringerne har vist, at mennesker vil benægte risikoen for fiasko, helt indtil sidste øjeblik.
Lad os anerkende risikoen for fiasko.

Hr. Farage nikker. Manglende handling er det samme som at bære ved til hr. Farage og hans
allieredes bål, formand Van Rompuy og formand Barroso. Lad os for himlens skyld gøre
noget!

Sylvie Goulard,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. Van Rompuy, hr. Barroso!
Jeg ønsker at fremsætte to bemærkninger om konklusionerne fra seneste møde i Rådet i
december.

Med den første bemærkning ønsker jeg at erindre om, at krisen har en ganske særlig
indvirkning på EU af den simple grund, at vi helt fra begyndelsen har været et juridisk
fællesskab, og at lovgivningen i juridiske fællesskaber er særlig vigtig. Det er ikke et
spørgsmål om at underminere overensstemmelsen med loven, men når det drejer sig om
en så alvorlig krise, som den årlige vækstundersøgelse, der just er blevet offentliggjort,
erindrer os om, er det tid til handling og ikke paragrafrytteri.

De fortæller os, at denne traktatændring er af afgørende betydning for at berolige
markederne. Hvis jeg for det første må have lov til at være lidt fræk, forekommer det mig,
at markederne ikke var særligt beroligede efter afslutningen af Rådets møde i oktober. Vær
derfor meget omhyggelig, når hensigten er at berolige markederne. Prøv blot at forestille
Dem, hvad der ville ske, hvis denne ændring blev en fiasko.

Jeg kommer fra et land, der har prøvet at befinde sig i en choktilstand efter en negativ
folkeafstemning uden en plan B. Hr. Barroso befandt sig der allerede. Nogle gange bliver
vi nødt til at overveje, hvad der vil ske, når vi siger til markederne, at vi bliver nødt til at
foretage en traktatændring, og at alt skal være gjort inden den og den dato, og så håbe på,
at det vil blive gjort. Det er naturligvis derfor, at valget er faldet på den forenklede procedure
i håbet om, at det vil ske. Hvis det imidlertid sker, kan markederne muligvis beroliges, men
ikke befolkningen.

Deri ligger min anden pointe, nemlig stor ståhej for ingenting. De ændrer traktaterne på
grund af et retsspørgsmål. De ændrer dem ikke for at give borgerne de svar, de venter på.
Vi er seks ordførere til stede, der arbejder med den pakke om "økonomisk styring", som
Kommissionen har udarbejdet uden at have haft behov for at ændre traktaterne. Vi aftalte
at arbejde uden at nødvendiggøre en traktatændring, men som arbejdet skred frem, fik vi
at vide, at der var planer om en traktatændring. Det virker som om, vi siger til befolkningen,
at vi kan ændre traktaterne, og at vi kan gå så vidt midt i alt det juridiske bureaukrati, men
at vi i sidste ende ikke gør det på grund af hverken 2020-strategien for at blive taget alvorligt,
eller for at skabe arbejdspladser og vækst for befolkningen.

Oven i alt dette anmodede Rådet os på sit decembermøde om, at vi skulle arbejde hurtigere.
Jamen, så lad os da bare sætte farten op! Jeg beder Rådet om at arbejde hurtigere, hr.
Van Rompuy. Parlamentet har allerede fremlagt sine betænkninger. Der er en meget let
måde at arbejde hurtigere på, nemlig at Rådet tilnærmer sig vores holdning, og at vi stopper
med at tænke på den fælles beslutningsprocedure som en procedure, der indebærer, at
Rådet træffer beslutningerne, og Parlamentet retter ind.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Van Rompuy! Mine
generelle indtryk fra det seneste møde i Rådet blev ikke afspejlet i sammendraget, og jeg
ønsker derfor at resumere mødet på en anden måde. I nutidens perspektiv er det væsentligste
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element, som jeg husker, at kreditvurderingsbureauet Moody's under stats- og
regeringschefernes møde i Bruxelles nedjusterede Irlands kreditværdighed.

Det var på det tidspunkt, vi alle blev bevidste om omfanget af vores manglende evne til at
håndtere krisen, som vi stadig bliver nødt til at kæmpe med i dag. Enhver, der sammenligner
nøgletallene fra gældskrisen fra forskellige lande, kan kun blive overrasket over, hvor
vellykket spekulationen mod euroen har været. I mellemtiden henstår et land, der har
meget større problemer end Portugal og Spanien, nemlig USA, fuldstændig uberørt af den
krig, som spekulanterne udkæmper mod euroen. Sådan er den nuværende situation.

Vi har taget hul på et nyt år og nye problemer, som vi skal kæmpe med. Vi bør her og nu
tage hånd om det problem, som vi forudså på mødet, eller sagt på en anden måde, at det,
der blev besluttet på mødet, ikke ville være tilstrækkeligt. Det er min opfattelse, at vi alle
nu har indset, at mange europæiske lande befinder sig i vanskeligheder. De bærer rundt på
en enorm gældsbyrde, herunder både privat gæld og en uacceptabel høj offentlig gæld.
Mange af EU's medlemsstater vil ikke kunne løse deres problemer uden hjælp.

Hvad skal vores næste skridt være? Vi mener ikke, at blot en nedbringelse af den nationale
gæld, som mange lande er begyndt på, tilskyndet af EU og de fælles beslutninger, i sig selv
er tilstrækkelig, og at disse lande presses til grænsen af det acceptable. Det er nødvendigt
at indgå en aftale om, hvordan dette kan fungere på en gennemgående acceptabel måde.
Efter min mening sender en udvikling som f.eks. den i Ungarn et advarselssignal om, hvad
der sker, når fordelingen af velstanden i EU's medlemsstater er for ulige, og kløften er for
stor. I gældsreduktionsprocessen er vi nødt til at være meget mere opmærksomme på
retfærdighed, end vi hidtil har været.

Jeg ønsker ligeledes at gøre det meget klart, at vi desuden mener, at banksektoren skal
omstruktureres. Vi er ikke overbeviste om, at vi kan retfærdiggøre en yderligere forøgelse
af gældsbyrden for at redde de "levende døde" i denne forbindelse. Jeg ønsker at tilslutte
mig fuldt og helt det, som fru Goulard har sagt. Vi har behov for en strategi, som vil gøre
det muligt for os at forberede europæerne på fremtiden i forbindelse med en grøn "New
Deal" og at udstikke en ny kurs i denne krise. Igen ønsker jeg at fremhæve, at Europa er et
vidunderligt sted at bo, og at vi har en stor opgave foran os for at sikre, at det forbliver
sådan.

Timothy Kirkhope,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Rådet traf vigtige beslutninger
om den fremtidige krisestyring, men jeg er enig med formand Barroso i, at de
tilgrundliggende problemer stadig eksisterer, nemlig nødvendigheden af at vende tilbage
til en stram finanspolitik og nogle medlemsstaters tøven med hensyn til seriøst at
gennemføre økonomiske reformer.

Vi havde fået at vide, at den fælles valuta indebar, at medlemsstaterne ikke længere ville
kunne devaluere sig ud af vanskeligheder og i stedet ville skulle gennemføre reformer af
deres økonomi for at blive mere konkurrencedygtige. Selv om det på overfladen lød særdeles
tiltalende, var det klogt, at mange af os valgte ikke at stole på det, da det har vist sig at være
en falsk varebetegnelse. Nogle medlemsstater var i stand til at finde andre løsninger, som
kunstigt kunne understøtte deres økonomier, f.eks. aktiv-pris-inflation, der delvis var
forårsaget af en upassende lav rentesats og en afvisning af at iværksætte andre former for
afhjælpningsforanstaltninger, eller indsprøjtning af lånte offentlige midler i et ubæredygtigt
omfang og i nogle tilfælde med henblik på at dække over omfanget af det deraf følgende
underskud på statsbudgettet.
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Selv om vi selvfølgelig bliver nødt til at finde løsninger for at håndtere de umiddelbare
konsekvenser af disse politikker, og budgetnedskæringer er af afgørende betydning, skal
vi som noget lige så vigtigt forpligte os til økonomiske reformer, ved at udvide fleksibiliteten
på arbejdsmarkedet for at skabe arbejdspladser, ved at åbne markederne og fjerne
handelshindringerne og ved at stimulere private investeringer, således at vi kan udfylde
det tomrum, som opstod, da de offentlige udgifter blev skåret ned.

Den finansielle og økonomiske krise medførte, at omfattende statsindgreb i økonomien
umuligt kunne undgås, men vi må ikke forveksle lindrende foranstaltninger med en kur.
Løsningen på lang sigt er ikke øget bureaukrati. Løsningen er økonomisk vækst, der skabes
af succesrige virksomheder og iværksættere, som opererer på konkurrencedygtige markeder,
der kan tilføre forbrugeren værdi og skabe arbejdspladser for vores borgere.

Derfor er f.eks. Europas 2020-strategi, akten for det indre marked og "Innovation i EU" af
så afgørende betydning og skal have den opmærksomhed de fortjener. Der er meget på
spil. Mens vi har håndteret denne umiddelbare krise, har andre lande i verden, også nogle
med politiske værdier, der synes at være meget anderledes end vores egne, gjort store
fremskridt. Hvis vi ikke kommer ud på den anden side af krisen på en progressiv vej mod
reformer, vil vi være dømt til et ubarmhjertigt relativt fald med særdeles alvorlige
konsekvenser for fremme af vores værdier og i særdeleshed for jordens fremtid.

Joe Higgins,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Den permanente finansielle
stabilitetsmekanisme er i praksis ikke andet end et endnu et værktøj, der har til formål at
beskytte de største europæiske banker mod konsekvenserne af deres hensynsløse
spekulation på de finansielle markeder. Det er en mekanisme, som indebærer, at
arbejderklassen i hele Europa kommer til at betale for krisen i et finansielt system, der ikke
fungerer, og i den kriseramte europæiske kapitalisme.

Da de ikke tidligere har gjort det, bedes Hr. Barroso og hr. Van Rompuy i dag fortælle mig
om moralen i at overføre flere end 10 mia. euro i private uerholdelige fordringer fra
spekulanter og banker, der har gjort vilde indsatser på det irske ejendomsmarked, og lægge
disse gældsbyrder på den irske befolknings skuldre, som ikke bærer nogen form for ansvar
for denne gæld. IMF-EU-interventionen i Irland er langt fra en redningsmekanisme, men
derimod en mekanisme, der gør de irske skatteborgere til de europæiske bankers trælle.
De nedbryder vores tjenesteydelser og vores befolknings levestandard. De hævder at være
tilhængere af demokratiet, men De gør hele den arbejdende befolkning i Europa til slaver
af markedet, altså finansmarkedet, som kan sno sig omkring Deres lillefinger.

Deres finansielle stabilitetsmekanisme er et ondskabsfuldt våben, der er dikteret af
markederne, forklædt som noget positivt. Vi, den irske venstrefløj, vil insistere på, at den
sendes til folkeafstemning blandt den irske befolkning, før den bliver vedtaget.

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Hvad er det mest almindelige ord,
der bruges i forbindelse med euroen? Nej, det er ikke "fiasko", selv om det er nærliggende
at tro. Det er "stabilitet", er det ikke? For 10 år siden sagde alle, at euroen som valuta ville
bibringe os stabilitet. Nu i dag, 10 år senere, vil jeg mene, at det, som den har bibragt os,
er kaos, splid og elendighed for millioner af borgere, og alligevel bruges ordet "stabilitet"
stadigvæk her til formiddag. Hr. Barroso har brugt det, hr. Van Rompuy har brugt det:
"stabilitet".

Faktisk klapper vi os selv på skulderen, fordi obligationsauktionerne i Portugal gik godt
sidste uge, mens virkeligheden er, at Centralbanken faktisk brugte skatteborgernes penge
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til at købe deres egen gæld. De beroligende udtalelser om, at alt går godt, har ikke noget
på sig.

Hvem tror hr. Van Rompuy, at han kan narre? Obligationsrenten i Portugal steg i går til
næsten 7 %. EU's borgere bakker ikke længere op om valutaen, og kampen om Spanien er
endnu ikke begyndt. Selve modellen er en fiasko, og alligevel er det, der står på ønskelisten,
en fordobling af redningsfondens størrelse. De ønsker sågar at øge redningsfondens
aktionsradius, således at EU også lige som Centralbanken kan blive ved med at købe endnu
mere af sin egen gæld.

Krisen anvendes som en massiv magtmanøvre, som har til formål at styre os i retning af
en finanspolitisk union. Hvis det lykkes, bør vi ændre navnet og således slette "Den
Europæiske Union" og erstatte navnet med "Gældsunionen". Hvis målet nås, vil de
sydeuropæiske lande blive fanget i et økonomisk fængsel, hvor borgernes lidelser vil gå
usagt hen, mens de nordeuropæiske lande vil komme til at se sig selv i en situation, hvor
de i al evighed betaler en kæmperegning og renter, der er alt, alt for høje i forhold til deres
egne økonomier. Vi er nået til et punkt, hvor det faktisk er ligegyldigt, hvad De siger. Ingen
tror på Dem. Borgerne støtter Dem ikke. Jeg håber på og beder til, at markederne knækker
Dem.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand, mine damer og herrer! Ud fra alle hr. Barrosos
fine og tomme ord har jeg i det store og hele kun en gang formået at forstå den virkelige
mening, nemlig, at det er de rige medlemsstaters opgave at betale for de fattige
medlemsstater, for det er den sande virkelighed. Det lader til, at denne situation vil fortsætte
i et godt stykke tid fremover. Vi får gang på gang at vide, at vi bliver nødt til at hjælpe andre
lande, men der er ingen, der har nævnt, hvordan det faktisk er tanken, at vi skal gøre det.
Det lange og korte er grundlæggende, at de nederlandske statsborgere bliver nødt til at tage
pungen op af lommen og betale regningen for de svage medlemsstater, hvoraf nogle har
svindlet sig til at tiltræde euroen.

Hr. Barroso siger, at vi skal vælge den bæredygtige vækst. Alt dette er tomme ord, men han
har endnu ikke fortalt, hvordan det er meningen, at vi skal gøre det. Hvad nu, hvis det ikke
virker? Hvorfor udvikler vi ikke et scenarie, som vil gøre det muligt for lande som
Grækenland at genindføre sin egen valuta? Det lader til, at det ikke er muligt, og at De ikke
er klar til at udvikle denne type scenarier, selv om mange økonomer er af den opfattelse,
at sådanne scenarier faktisk kunne fungere meget godt, og at de måske kunne være vores
bedste mulighed.

Lad os nu gå videre til spørgsmålet om at skabe betingelserne for vækst og beskæftigelse.
Hvordan skal vi gribe det an? Det generelle budskab, jeg hører, er at det skal ske ved at
reducere de offentlige udgifter, og det er nøjagtig hvad vi har gjort i Nederlandene. Og hvad
gør EU så? Belønner Nederlandene ved at sætte forbruget i vejret. Husker De, at De
anmodede om en budgetforhøjelse på 6 % til EU? Det var naturligvis hovedsagelig de
nederlandske borgere, der skulle betale denne regning, så også i den henseende savner De
en del troværdighed.

Den pointe, som jeg vil nå frem til her, er at Nederlandene betaler for de fattige lande med
en faldende økonomisk vækst i Nederlandene. De nederlandske borgere udsættes for en
risiko, der beløber sig til 27 mia. euro, og tilsyneladende sker der intet andet med dette
beløb, end at det stiger. Hvert år betaler vi netto 4,5 mia. euro til EU, hvoraf hovedparten
kanaliseres videre til de svage medlemsstater, EU's udgifter stiger, mens vi bliver nødt til
at skære ned, og mens euroens værdi fortsætter med at falde, og dette indebærer også en
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stigning i udgifterne for de nederlandske borgere. Man kan ikke have tillid til EU, hr.
formand.

Olle Schmidt (ALDE).   – (EN) (Spørgsmål efter Blå kort-proceduren (forretningsordenens artikel
149, stk. 8) til Nigel Farage) Hr. formand! Det er altid – eller i det mindste nogle gange –
underholdende at lytte til hr. Farage, fordi han kender alle svarene, og han stiller sig selv
alle spørgsmålene.

Ville alternativet med 16, 17 eller helt op til 20 forskellige valutaer, som vi havde i 1990'erne
under pundets sammenbrud da have været at foretrække, hr. Farage? Ville det have forbedret
Europas aktuelle situation? Der findes ingen økonomer, der vil give Dem ret i det, hr. Farage.
De kan ikke blot sige, at vi lever i fortiden. Vi beskæftiger os nu med problemstillinger, der
vedrører Europa i dag. De besvarer aldrig spørgsmålet om, hvordan den aktuelle situation
og fremtiden skal håndteres. De er en populist, og det er for nemt for Dem blot at besvare
Deres egne spørgsmål.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Hr. formand! For 10 år siden sagde jeg, at man ikke kunne
putte Grækenland og Tyskland ind i den samme monetære union, og at det ikke ville
fungere. Hvis man bladrer tilbage i historiebøgerne, vil man kunne konstatere, at hvis
mennesker sættes sammen i falske valutaunioner i tilfælde, hvor regeringer mener, at de
ved bedre end markederne, er det altid regeringerne, der taber.

De spørger mig, hvad min løsning er i dag. Den er helt soleklar. Grækenland, Portugal og
Irland passer ikke ind i euroen. Det, som vi burde gøre, og det, som hr. Van Rompuy burde
gøre for at udvise virkelig lederskab, er at sætte en plan B i værk og give disse lande mulighed
for at vende tilbage til deres egne valutaer, at foretage konkurrerende devalueringer og at
få en chance, for det, som vi gør med denne politik, er at kvæle dem.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Hr. formand! Alle, der læser aviser
i dag, vil kunne konstatere to ting, nemlig at vi befinder os på et afgørende tidspunkt i
statsgældskrisen, og at den europæiske reaktion er en række isolerede bestemmelser uden
indbyrdes sammenhæng.

Selv nu har vi det europæiske halvår på dagsordenen, den økonomiske styringspakke, den
foreløbige og permanente redningsstrategi, de såkaldte "euroobligationer" til dækning af
en del af statsgælden, og som anses for at være sikre, samt en handlingsplan, der er baseret
på Investeringsbanken og obligationer i forbindelse med konkrete projekter, som er
indeholdt i det forslag, som Kommissionen har tilsendt os om det indre marked.

Det første, ordførerne forsøger at gøre, er at kombinere alt dette og skabe en fuldstændig
ramme, altså et endeligt billede, der skal fremvises for offentligheden. For det andet er det
nødvendigt, at denne ramme er en europæisk ramme, der ikke deler Europa i to. Lad os
ikke tumle ind i et Europa med to hastigheder, der forfølger to mål med lige stor kraft,
nemlig budgetdisciplin, om end denne er nødvendig, og økonomisk vækst, som kan få os
ud af den krise, vi befinder os i.

Jeg har en bemærkning vedrørende den redningsmekanisme, som Rådets formand beskrev.
I sin første erklæring sagde han, at private investorer vil deltage i de redningsplaner, som
gav anledning til chokbølger og medførte protester fra Centralbankens formand. På samme
måde, som hr. Van Rompuy lige gjorde det, blev det forklaret, at det for det første vil være
fra gang til gang – men hvem bestemmer og på grundlag af hvilke kriterier? – og for det
andet, at det ville blive gennemført i henhold til Valutafondens kriterier og politikker. Den
eneste gang, Valutafonden har anvendt denne form for redningsplan, var i Argentina i
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2003, og dette endte med, at landet blev kastet ud i et kaos, som det stadig ikke er kommet
sig over, og de private obligationsejere har stadig ikke fået deres penge.

Med hensyn til euroobligationerne er der blevet taget mange problemstillinger op her i
dag. Jeg vil blot tilføje yderligere to. Det ville skabe et marked, der er lige så flydende som
i USA, og ville give et skub til euroen som en reservevaluta, hvilket ville gøre det muligt
for centralbankerne og statsejede fonde at investere deres reserver her.

Min slutbemærkning er, at dette nødvendigvis skal komplementeres af Investeringsbanken
og de konkrete obligationer for at imødekomme væksten.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Hr. formand, hr. Van Rompuy! De indvilligede i at indtage
posten som formand for det, der kaldes "Panel of Eminent Persons". Det blev sammensat
af finansministre, som var truet af en nedjustering af deres statsgæld. Var de i stand til at
udgøre et panel af betydningsfulde personer? Den splid, der præger den aktuelle debat
mellem hr. Trichet, formand Barroso og kansler Merkel, og som ligner turbulensen på
markederne, viser os, at dette panel ikke var et panel af betydningsfulde personer.

De er blevet anmodet om at forvalte eurokrisen. Vi er nødt til at forvalte euroen til gavn
for de europæiske borgere og ikke spekulanterne. For at dette kan lade sig gøre har De
indvilliget i en traktatændring af bekvemmelighedsårsager, selv om formandskonferencen
havde givet udtryk for, hvor unødvendig denne ændring var, og disse ord blev bekræftet
af Eurogruppens formand.

De risikerer imidlertid at lokke os ud af en sti, som kan føre os ad "for lidt og for sent"-ruten,
hr. formand og hr. Van Rompuy. Der hersker ingen tvivl om, at dagen vil oprinde, hvor
De får brug for Parlamentets visdom, for en konvention for at ændre traktaten, således at
vi måske i fremtiden får en skatteharmonisering, et EU-finansministerium, lån til gensidig
gældsstyring og til igen at gøre beskæftigelsen til hovedemnet i vores økonomiske politikker.

Hvis De ikke ønsker en traktatændring, tag da tyren ved hornene, og indfør et øget
samarbejde i euroområdet med henblik på at håndtere euroområdets medlemsstaters
problemer og ansvarsområder i stedet for at lade euroområdet flyde på den måde og i den
retning, markederne fører det.

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Hr. formand! Da dette emne er af så stor betydning for
den europæiske økonomi som helhed, selv om mit hjemland (gudskelov) ikke er medlem
af euroområdet, glæder jeg mig i det mindste over nogle af de foranstaltninger, som vi blev
enige om på Rådets møde om euroområdet, og især det forhold, at landene i euroområdet
selv bør være tage ansvar for at løse deres egne problemer.

Jeg bifalder også Rådets noget forsinkede anerkendelse af, at traktatens artikel 122 er aldeles
uhensigtsmæssig til at støtte redningsmekanismen. Det drejer sig ikke om naturkatastrofer,
og de pågældende medlemsstater havde ikke fuldstændig mistet grebet om dem. Når vi
udarbejder grundlaget for, at denne mekanisme kan træde i kraft, måske i 2013, bør vi
imidlertid ikke glemme, at vi fortsat befinder os i en meget alvorlig krise nu.

Situationen er stadig meget alvorlig i en række medlemsstater. Portugal vil næsten med
sikkerhed komme til at opleve vanskeligheder, og det samme gælder muligvis Spanien og
muligvis Belgien. Det, der imidlertid bekymrer mig særlig meget, at indvirkningerne på
det naturlige demokrati i disse lande. Disse lande er i virkeligheden ved at blive økonomiske
protektorater under ledelse af hr. Barroso, hr. Van Rompuy og andre. De beslutninger, der
træffes af de nationale vælgere i disse lande med hensyn til de udgiftsprioriteringer, de
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vedtager, og de økonomiske politikker, de fører, har nu meget ringe virkning. De er under
kontrol fra Bruxelles, og de er under de internationale finansinstitutioners kontrol.

Når engang vi er kommet på den anden side af denne krise, bliver vi virkelig nødt til at
fokusere på en genopretning af demokratiet i disse lande og af deres nationale vælgeres
vilje til at overtage styringen med deres egne nationale økonomiske politikker.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! I politik findes der rimelige
foranstaltninger, forkerte foranstaltninger og upassende foranstaltninger. Det er rimeligt,
at Europa udsteder europæiske offentlige gældsbeviser, selv om fru Merkel ikke billiger
det. Det er rimeligt, at vi i Europa kan gøre en del af vores statsgæld gensidig, selv om fru
Merkel ikke billiger det. Det, der imidlertid er upassende, er de nyheder, der er blevet
offentliggjort, om at den europæiske stabilitetsmekanisme og Valutafonden kunne ende
med at gøre en del af den statsgæld, der er akkumuleret af de private banker, gensidig til
en rentesats på 6 % eller 7 % i Portugals tilfælde, efter at de samme banker har opnået
finansiering til sig selv til en rentesats på 1 % hos Centralbanken.

Jeg ønsker at stille hr. Van Rompuy følgende spørgsmål: Hvor lang tid forventes det, at EU
skal være den, der udretter mirakler for den finansielle kapital? Hvor meget længere skal
vi blive ved med at konvertere privat gæld til offentlig gæld? Hvor meget længere skal vi
tvinge de europæiske skatteborgere, arbejdstagere og pensionister til at betale gæld, der er
opbygget af den private banksektor, der angriber os?

Det er det virkelig store spørgsmål her i dag.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Man har vedtaget
en lov i USA, som kræver, at USA's centralbank udspecificerer, hvor meget af
redningspakken på 3 300 mia. USD, der er gået til hvilke banker.

Jeg spekulerer på, om det ville være undergravende at bede Dem om at vedtage de samme
gennemsigtighedskriterier, medmindre hyperlobbyisterne fra finans- og banksektoren
blokerer for det. Lad os overveje situationen. Hvilken fremtid har denne tvungne union af
frie lande, som er baseret på, at de stærkere lande kautionerer for de svagere lande?

Vil vi formelt anerkende virkeligheden, som er, at euroen praktisk talt er en konkursramt
valuta? Hvordan kan vi tænke på at tvinge lande med en svag økonomi til at bruge den?
Er en centraliseret pengepolitik acceptabel for lande, som har så udpræget forskellige
rentesatser?

Hr. Trichet, som har benægtet faren for, at Den Europæiske Centralbank bliver insolvent,
indrømmer imidlertid selv, at en af grundene til at øge dens kapital er at stå rustet over for
kreditrisikoen, eller med andre ord de indkøbte obligationers insolvens. Tiden er også inde
til nye stresstester for de største banker og til at give højrisikobankgæld større vægt, som
økonomiministeren har anmodet om.

(Formanden fratog taleren ordet)

Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det politiske budskab i de seneste
rådsafgørelser, rettet mod spekulanter, medier og markeder, er, at EU-medlemsstaterne vil
gøre hvad som helst for at værne om euroområdet og forsvare euroen. Uanset hvilke interne
drøftelser, der foregår, udelukkes tanker om, hvorvidt det finansielle instrument vil skulle
fordoble sin kapital og retten til at købe obligationer, og hvorvidt den finansielle
stabilitetsmekanisme efter 2013 vil omfatte trimning eller vil blive beordret til at sælge
euroobligationer, ikke af nogen medlemsstat. Kun timingen er til diskussion, dvs. hvorvidt
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og hvornår der er behov, og hvordan. Medierne og analytikerne skal ikke gøre sig nogen
forestillinger. EU vil indføre alt, hvad der er behov for, når der er behov for det.

Hvad angår den finansielle stabilitetsmekanisme, fastslår Rådets afgørelse, at mekanismen
"skal aktiveres, hvis det er nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed."
Som parlamentsmedlem fra et lille medlemsland vil jeg gerne bede om forsikringer om, at
medlemmer som Malta, Cypern, Estland eller Slovenien bliver inkluderet, for hvis de er i
vanskeligheder, er de måske ikke nødvendige for at sikre stabiliteten for helheden?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Hr. formand! Vi må erkende, at selv om krisen var helt
uforberedt fra institutionel og politisk side, traf Europa seriøse foranstaltninger for at
håndtere krisen fra første øjeblik. Fra støttepakken til Grækenland blev iværksat for næsten
et år siden og til det seneste Europæiske Råds afgørelser om at etablere en permanent
stabilitetsmekanisme, er der taget nogle vigtige skridt fremad. Et fortsat og øget pres fra
markederne, som ikke længere kun udøves på de mest sårbare økonomier i euroområdet,
beviser imidlertid, at vores afgørelser er fragmentariske og utilstrækkelige, når det drejer
sig om at træffe integrerede foranstaltninger mod krisen.

Vi har derfor brug for integrerede europæiske foranstaltninger mod krisen, som ikke vil
erstatte eller ignorere medlemsstaternes ansvar for at holde ord og omstrukturere deres
offentlige finanser, men som vil beskytte disse økonomier mod angreb fra markederne og
hjælpe med at sikre, at deres bestræbelser bærer frugt.

For nogle få dage siden vedtog Parlamentet en beslutning, som opfordrede Kommissionen
til at foretage en gennemførlighedsundersøgelse af spørgsmålet om euroobligationer
hurtigst muligt.

(Formanden fratog taleren ordet)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Vi er nået til afslutningen på det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Har Rådet dannet sig et
skøn over sine resultater? Nej.

Hvis de havde gjort det, ville de have konkluderet, at fattigdommen aldrig er steget så
kraftigt, og at antallet af mennesker, som lever i fattigdom i dette velhavende Europa, nu
har oversteget 100 mio., og at de afgørelser, de har truffet, kun vil fortsætte med at øge
arbejdsløsheden, uligheden og den sociale udstødelse. De økonomiske og finansielle
koncerners overskud vokser imidlertid med stor hast, ligesom gevinster ved spekulation
i statsobligationer, støttet af Den Europæiske Centralbanks retningslinjer, og af Rådets og
Kommissionens politikker.

Er dette formålet med euroområdet?

Lande med mere skrøbelige økonomier presses og afpresses stadig, og regeringerne, som
konfronteres med arbejdstagernes protester og kamp, tyer til undertrykkelse og vold mod
fagforeninger og arbejdstagere, som det var tilfældet i går i Portugal.

Grunden til vores protest, vores indignation og vores faste overbevisning er, at vi ønsker
en anden form for Europa, nemlig et Europa, som er baseret på socialt fremskridt. Et Europa,
som respekterer dem, der arbejder og kæmper for deres rettigheder. Tro mig, vi vil stå last
og brast med arbejdstagerne i deres kamp for at bryde med Deres politikker.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det glæder mig, at det i dag er den 19. dag af
Estlands medlemskab af euroområdet, men Estland har forberedt sig på dette siden sin
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tiltrædelse. Selv udformningen af Estlands euromønt blev allerede vedtaget ved
folkeafstemning for seks år siden. At tilslutte sig euroområdet er imidlertid ikke kun et
spørgsmål om individuelt valg – det handler om mere solidaritet, at tage et fælles ansvar
og aktivt bidrage til stabiliteten på kontinentet som helhed.

I en tid med økonomisk krise er moralske værdier og etik blevet vigtigere. Vi kan se, at
økonomisk potentiale i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Det altafgørende er, om man kan
stole på, at et land er villigt og i stand til at opfylde sine forpligtelser til tiden og engagere
sig i seriøse strukturreformer.

Jeg hilser den kendsgerning, at Rådet var i stand til at blive enige om en europæisk
stabilitetsmekanisme, men den praktiske vej til økonomisk vækst og stabilitet er først og
fremmest at fuldføre det indre marked og særligt det europæiske digitale indre marked.
Sidstnævnte bør integreres i køreplanen for det europæiske indre marked samt i den
europæiske digitale dagsorden.

Dette kunne være en reel chance for at øge den europæiske konkurrenceevne i verden.
Europæiske borgere forventer, at vi gør det lettere at drive forretninger på det digitale
område, hvor operationer som elektronisk betaling og e-identifikation bør være kohærente
og forståelige. Et digitalt indre marked kræver også faste bestræbelser på at udvikle et
marked for tjenesteydelser.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Hr. formand, hr. Van Rompuy, hr. Barroso! Jeg vil gerne
bidrage med to tanker.

Den første tanke vedrører anvendelsesområdet for den permanente krisestyringsmekanisme.
De stater, der ikke tilhører euroområdet, er reelt delt ind i to kategorier, nemlig Det Forenede
Kongerige og Sverige, som ikke er forpligtet til at indføre euroen, og de andre stater, som
sammen med medlemmerne udgør 25 stater. Jeg vil foreslå, at de stater, som anvender
euroen, bør få særbehandling af mekanismen, noget, der ikke er fastlagt for indeværende.

For det andet vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på de nationale parlamenter. De
nationale parlamenter er ikke involveret i den forenklede procedure, medmindre det er i
ratificeringsprocedurerne. Jeg foreslår, at de nationale parlamenter indlemmes i
høringsprocessen, på frivillig basis, eftersom spørgsmålet rejser sig om, hvem der skal stå
for den politiske kontrol med den fremtidige mekanisme. Bliver det Parlamentet eller de
nationale parlamenter? Eftersom der imidlertid ikke er nogen parlamentarisk dimension
af euroområdet, ved vi ikke, hvordan vi skal føre politisk kontrol med denne mekanisme.
Det er mit spørgsmål til Dem.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Hr. formand, hr. Van Rompuy, mine damer og herrer!
Jeg ser to store problemer med ændringsforslaget til artikel 136, et institutionelt og et
politisk.

Det institutionelle problem er, at artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde fastslår, at Unionen har enekompetence over den monetære politik i de
lande, der har euroen som valuta, men artikel 2 fastslår, at enekompetencen kan udøves
af medlemsstaterne, hvis Unionen bemyndiger det. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor
anvendelsen af en bestemmelse, som er klart udstukket i traktaten, skal kræve reform af
traktaten.
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Så er der også et politisk problem, nemlig, at det at vælge en reform af traktaten, snarere
end at anvende artikel 2 eller artikel 352 samt artikel 136, overlader den europæiske
stabilitetsmekanisme og således euroens fremtid til 27 ratificeringsprocessers nåde.

Forstår folk, at hvis bare en af disse 27 ratificeringsprocesser skulle vise sig at slå fejl, så vil
det være vanskeligt at finde en plan B for euroen? Forstår Rådet, at det at slå ind på denne
sti bringer euroens fremtid i stor fare?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Hr. formand, hr. Van Rompuy, hr. Barroso! Euroens
stabilitet og etableringen af krisestyringsmekanismen er vores vigtigste operationelle
opgaver for at udløse vækst, som vil skabe nye arbejdspladser og samtidig reducere
medlemsstaternes offentlige gæld, opgaver, som alle medlemsstater er enige om.
Fuldførelsen af disse opgaver må imidlertid ikke tvinge os til at udsætte spørgsmål, drøftelsen
af strategiske spørgsmål som f.eks. innovation, der allerede fandt sted i december. Det
næste topmøde i februar vil være formålstjenligt til at træffe strategiske afgørelser om
vigtige emner som energi. Det ungarske formandskab er begyndt på forberedelserne til
energitopmødet. De vigtigste bestemmelser er allerede blevet fastlagt sidste år. Forordningen
om naturgasforsyningssikkerheden er trådt i kraft. Jeg beder Dem berolige mig med at sige,
at bekymringerne for euroområdets stabilitet ikke vil tilsidesætte spørgsmålet om
energitopmødet.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Hr. formand! Som De ved, har USA's regering for
anden gang under den nuværende kreditkrise været tvunget til at gribe drastisk ind for at
støtte to store banker, som kollapsede, samt forsikringsorganisationen ING. Den har således
pumpet 700 mia. USD ind i sit banksystem i form af finansiel bistand. Trods disse
foranstaltninger havde USA's økonomi fortsat brug for mere hjælp, og uden nogen tanke
på at spare afsatte regeringen for nylig yderligere 600 mia. USD for at få økonomien på
fode igen. USA trykker tydeligvis nye pengesedler.

I modsætning til USA's økonomi er euroområdet forblevet trofast over for princippet om
budgetdisciplin og en strengt kontrolleret monetær politik, hvorved det har efterladt en
margen for, at forskellige spekulantvirksomheder kan spekulere på bekostning af de lande,
som er mindre modstandsdygtige over for pres. Jeg foreslår, at vi overvejer kvantitativ
lettelse i euroområdet. Det kan vise sig at være et columbusæg.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Hr. formand! Der er ingen tvivl om, at det tveæggede
damoklessværd hænger over Europa – dvs. den økonomiske krise og øget nationalisme –
og de har forenet deres styrker.

Hr. Hughes spurgte på vegne af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater
i Europa-Parlamentet, hvorvidt det var grundlæggernes drømme, der holdt Europa sammen
på nuværende tidspunkt, eller mareridtet om dets sammenbrud. Desværre er dette mareridt
om dets sammenbrud nu hovedtrenden. Jeg vil derfor håbe, at Kommissionen viser større
styrke, hvad angår spørgsmål om et socialt Europa. Det er meget mærkeligt, at den skulle
være svag med hensyn til disse spørgsmål. Det er nu ikke engang et spørgsmål om, hvorvidt
politikken styres af markederne eller af politiske anskuelser, for den politiske virksomhed
flytter sig ud i gaderne. Den går imod demonstrationer og falder i hænderne på forskellige
ekstremistgrupper og den ekstreme højrefløj. Kommissionen bør derfor prioritere spørgsmål
vedrørende et socialt Europa. Der sker imidlertid ingenting, beklageligvis.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! I modsætning til mange talere vil jeg gerne rose
hr. Van Rompuy og hr. Barroso med i det mindste at være proaktive under den nuværende
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krise og indføre foranstaltninger, som forhåbentlig vil få succes i fremtiden. Hvorvidt de
får det eller ej, kan vi ikke være sikre på på nuværende tidspunkt. Hvis de gør, vil de blive
betragtet som helte. Hvis ikke, vil de sandsynligvis blive betragtet som skurke, men giv
dem den anerkendelse, de fortjener. Forhåbentlig vil tilsynsarkitekturen sikre, at mange af
de fejltagelser, som førte til den nuværende situation, ikke vil ske i fremtiden.

Hvad mit eget land angår, har vi desværre været nødt til at benytte os af en redningsaktion,
og det var hovedsageligt på grund af vores bankers letsindighed og dårlig forvaltningspraksis.
Om nogle få måneder har vi en ny regering, og det vil forhåbentlig medføre politisk stabilitet,
men jeg vil gerne appellere til hr. Van Rompuy og hr. Barroso om at forsøge at sænke den
nuværende rentesats for redningsaktionen, fordi den er for høj, og det vil kunne lamme
landet.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen  .   – (EN) Hr. formand! Denne forhandling
har først og fremmest vist krisens kompleksitet og foranstaltningernes kompleksitet. Én
ting, jeg vil sige til Dem – og det er tydeligvis et stort flertal, som deler europæiske idealer
og har behov for europæiske foranstaltninger – er, at vi ikke bør lade os skille af nogle
forskelle, som ikke er de mest betydningsfulde.

Som nogle af Dem sagde, er der ganske rigtigt en reel udfordring – af og til en trussel – ved
europæisk integration i dag. Vi har set den trussel i dagens forhandling. Jeg har hørt nogle
bemærkninger, nationalistiske bemærkninger, forudindtagede bemærkninger, som jeg,
ærlig talt, ikke er vant til at høre i Parlamentet.

De var i mindretal, men disse bemærkninger blev fremsat i et forsøg på at øge splittelserne
mellem europæere, såkaldte rige og såkaldte fattige europæere. Og til dem, der fremsatte
disse bemærkninger – og jeg er forbløffet over disse bemærkninger – imod europæisk
solidaritet i et forsøg på at uddybe kløfterne mellem de rige og fattige, vil jeg sige: Hvor var
De, da Europa finansierede Deres bønder efter krigen for at brødføde Deres egen befolkning?
Hvor var De, da Europa finansierede Deres infrastrukturer med henblik på at øge Deres
landes udvikling og konkurrenceevne? Hvor var De, da Europa etablerede det indre marked
for at sælge Deres tjenesteydelser og Deres varer? Hvor var De, da Europa var grundlaget
for Deres landes velstand og vækst efter krigen?

Kun egoistiske, kortsynede, kortsigtede holdninger kan nære den slags udtalelser imod
europæisk enhed. Jeg synes, det er et alvorligt problem, og flere af Dem har fremhævet det.
Min appel til alle dem, der deler det europæiske ideal, er, at vi bør stå samlet i forsøget på
at finde et alsidigt svar på et spørgsmål, som vi, alvorlig talt, må indrømme kræver, at vi
skaber konsensus. Af og til er det ikke let i et EU med 27 medlemsstater, hvoraf euroområdet
nu har 17 medlemsstater – og jeg byder et varmt velkommen til Estland som nyt medlem
– og med en beslutningsproces, som ikke altid er den enkleste, hvilket delvist skyldes, at
vi baserer os på princippet om demokrati. Vi har ikke kun de europæiske institutioner. Vi
har 27 demokratier.

Den opgave, der ligger foran os, er ekstremt vanskelig. Det er derfor, jeg vil appellere til
alle dem, der deler det europæiske ideal, om ikke at lade os distrahere af, hvad der kan være
nogle forskelle i politisk orientering.

Jeg respekterer i høj grad Deres bekymring for det sociale Europa, men lad os være helt
åbne omkring dette, hr. Hughes. Hvordan kan vi bedst støtte regeringer som den græske
regering, den spanske regering og den portugisiske regering, som ledes af meget anerkendte
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medlemmer af vores politiske familie? Er det ved at støtte de reformer, de så modigt
gennemgår, eller ved ganske enkelt at sige, at disse reformer er imod europæiske værdier?

Vi har brug for strukturreformer i Europa, herunder på arbejdsmarkedet. Dette er realiteten.
Hvis De spørger premierminister Papandreou, premierminister Zapatero og premierminister
Sócrates, er dette præcis, hvad de gør, eller også planlægger de at gå endnu dybere ned i
disse reformer. Jeg tror, den bedste måde, hvorpå vi kan støtte de modige bestræbelser,
som vi alle forsøger at gøre i Europa i forskelligt tempo, er at tale sandhedens sprog.

I dagens konkurrenceverden, nu presset af et par stærkere vækstøkonomier, har vi valget
mellem at tilpasse os eller sætte vores sociale markedsøkonomi på spil. Vi har brug for
den. Vi vil gøre det, tror jeg, uden at drage tvivl om arbejdstagerrettighederne. Jeg vil endnu
en gang – jeg kommer tilbage til Dem om et øjeblik, jeg har ikke glemt Deres spørgsmål –
jeg mener, det er yderst vigtigt, at vi respekterer principperne om arbejdsmarkedsdialog.
Jeg sagde det i går, og jeg gentager det i dag. Men hvis man ikke foretager denne form for
finanspolitisk konsolidering og social reform, så har vi faktisk ikke tillid, og uden tillid får
vi ikke vækst, og uden vækst bliver vi ikke i stand til at skaffe arbejdspladser til vores borgere.

Til de fremtrædende medlemmer af dette Parlament, som kommer fra Irland og stillede et
spørgsmål, som antydede, at Irlands problemer blev skabt af Europa, vil jeg gerne have lov
at sige, at Irlands problemer blev skabt af uansvarlig økonomisk opførsel i nogle irske
institutioner og af mangel på tilsyn på det irske marked. Europa er nu en del af løsningen,
det forsøger at støtte Irland. Men det var ikke Europa, der skabte denne uansvarlige
finanspolitiske situation og denne uansvarlige økonomiske opførsel.

Europa forsøger at støtte Irland, fordi det er vigtigt at vide, hvor ansvaret ligger. Det er
derfor, det er vigtigt for de af os – og det er tydeligvis flertallet – som tror på europæiske
idealer, at vi er i stand til at træffe så fælles foranstaltninger som muligt.

Et andet spørgsmål, som nogle af Dem stillede, var: Hvad er ambitionsniveauet? Lad mig
endnu en gang gøre Kommissionens holdning klart. Vi støtter den mest ambitiøse holdning
i form af integrerede foranstaltninger. Det er derfor, Kommissionen vil være rede til at
støtte nogle af de foranstaltninger, som nogle af Dem har foreslået. Men vi oplever en
situation, i krisetider som disse, og i tider med ustabile markeder, hvor vi mener, at det er
altafgørende, at vi bidrager til en konsensus vedrørende medlemsstaterne, og der var faktisk
nogle splittelser undervejs mod at løse denne krise.

Hvad angår revision af traktaten, så ved De, hvad Kommissionens holdning var. Vi sagde
fra starten, at vi mente, det var muligt at etablere en permanent mekanisme uden en revision
af traktaten. Men mindst én af EU's medlemsstater – det kræver enstemmighed i disse sager
– udtalte klart, at der var behov for en revision af traktaten. Da vi tror, det er vigtigt at have
en permanent stabilitetsmekanisme, støttede Kommissionen konstruktivt denne begrænsede
revision af traktaten. Så jeg mener, det ville være en total fejltagelse at være splittet i denne
sag nu. Eftersom vi ønsker at underbygge stabiliteten, mener jeg, det er vigtigt, at vi bliver
enige om denne begrænsede revision af traktaten.

Nogle af os vil gerne gå videre. Jeg vil personligt gerne gå videre i form af strukturering og
uddybning af Fællesskabets tiltag. Men vi er nødt til at være ansvarlige i dette meget konkrete
øjeblik, vi gennemlever, og forsøge at opnå den mest ambitiøse og højeste fællesnævner
og ikke den laveste fællesnævner. Det er derfor, jeg igen gerne vil pointere, at nogle af de
forslag, der blev stillet, i sandhed i sig selv er interessante, men de er ikke i stand til på
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nuværende tidspunkt at skabe den nødvendige konsensus, og Kommissionen er nødt til
at være meget opmærksom på sit bidrag til at skabe denne konsensus.

Endelig tror jeg, at alle er nødt til at give et bidrag. Jeg kan ikke lide disse opdelinger mellem
rig og fattig eller ny og gammel eller center og periferi. I Europa har alle stater præcis samme
værdighed, og disse tanker om at skelne mellem medlemsstater er faktisk meget farlige
tanker for det europæiske projekt. Så hvordan bør vi gøre det? Vi bør bede alle
medlemsstater, som befinder sig i en mere sårbar situation, om at gøre, hvad de end måtte
have behov for for at genoprette tillid til deres økonomier gennem hensigtsmæssig
makroøkonomisk stabilitet, finanspolitisk konsolidering og strukturreformer. Dette er
altafgørende på nuværende tidspunkt. Vi hjælper dem ikke, hvis vi foreslår, at de kan undgå
at gå denne vej. Det hjælper dem ikke.

Samtidig bør de lande, som nu befinder sig i en bedre position, også vise solidaritet med
disse lande. Jeg mener, det er altafgørende, at vi træffer nogle stærke foranstaltninger for
at skabe stabilitet i euroområdet. At vi ikke, som det af og til er sket tidligere, kommer
haltende efter, men ligger foran. At vi kommer med nogle forståelige foranstaltninger, som
genopretter tilliden til beslutsomheden i euroområdet og i hele EU, og ikke kun gennem
erklæringer, men også gennem handling. Det er en vigtig ting, det er et spørgsmål om
troværdighed. Erklæringer er vigtige, men det er ikke nok. Det er vigtigt at handle, og at vi
alle som helhed betragtet forpligter os til stærkere regeringsførelse i euroområdet og i EU.
Dette er i sandhed noget, som markederne kræver af os.

Der er et problem med at opfatte, hvordan vi kan træffe beslutninger, og hvordan vi kan
gennemføre disse beslutninger. Så vi har brug for stærkere regeringsførelse i euroområdet.
Vi har brug for stærkere koordinering af den økonomiske politik i EU som helhed, og
grundlæggende bør vi alle forpligte os til principperne om solidaritet og ansvarlighed. Det
er ikke kun et spørgsmål om ansvarlighed, det er et spørgsmål om solidaritet. Det er ikke
kun et spørgsmål om solidaritet, det er også et spørgsmål om ansvarlighed. Først da kan
vi opnå stabilitet, og stabilitet er grundlaget for vores fremtidige velstand.

Herman Van Rompuy,    formand for Det Europæiske Råd. – (FR) Hr. formand, mine damer
og herrer! Først og fremmest vil jeg begynde med nogle få positive kendsgerninger. Jeg
undskylder for min positive fremtoning fra tid til anden.

For det første er den økonomiske vækst meget stærkere nu, end vi troede, den var for nogle
få uger eller måneder siden. Arbejdsløsheden falder i nogle lande. Hvem ville have troet
det i 2008 eller 2009? Hvad angår EU generelt, vil beskæftigelsen stige igen, samlet set, fra
2010-2011, efter den største krise i 70 år. Jeg siger det en gang til: Det forventede vi ikke
for nogle få måneder siden – og alligevel sker det.

For det andet er der selvfølgelig en krise, men vores fælles valuta – den fælles valuta for 27
lande, i hvert fald – er stabil, for så vidt som dens vekselkurs over for USD nu er 1,30.
Engang var den 0,85. På det tidspunkt var der ingen, der sagde, at euroen var i fare.
Sammenlignet med andre kontinenter og andre store valutaer har vi en stabil
betalingsbalance, og sammenlignet med andre store lande har vi et budgetunderskud, som
praktisk talt er halvt så stort som deres. Det forklarer derfor, hvorfor euroen trods alle vores
problemer er en stabil valuta. Jeg ønskede at fremhæve dette, før jeg gik videre til andre
punkter.

Vi er naturligvis fuldstændig klar over, at vi er nødt til at kæmpe videre, men som jeg
nævnte, sidste gang jeg var her, må vi virkelig huske på, at vi gik ind i denne krise i
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euroområdet – som i højere grad er en krise i euroområdet end for euroen – uden nogen
passende værktøjer. Vi måtte praktisk talt opfinde dem på stedet. Det er et fælles ansvar,
men det forklarer også, hvorfor vi ikke bevægede os så hurtigt, som vi måske havde troet
i begyndelsen, eller så hurtigt som omstændighederne krævede.

Vi havde imidlertid ingenting. Der var en stabilitets- og vækstpagt, som ikke blev overholdt.
Der var ingen makroøkonomisk styring. Der var ingen krisemekanisme, hverken midlertidig
eller fast, og der var ingen stærke institutioner til at sørge for finanstilsyn. Vi var nødt til
at opfinde det hele på stedet, midt i en krise, og det er et fælles ansvar. Nogle af Dem har
sagt: "Det er for lidt og for sent." Ja, men den kendsgerning, at vi havde få eller ingen
værktøjer, forklarer, hvorfor vores situation ikke er "for lidt og for sent", men i "skridt for
skridt". Det er en værdig forklaring.

En anden ting, jeg gerne vil pointere, er, at nogle af Dem har sagt: "Ja, men krisen er ikke
under kontrol. Se på udviklingen på markederne." Samtidig, og i samme åndedrag, siger
andre – af og til præcis de samme mennesker – at: "Man kan ikke lade markederne diktere,
hvordan man handler." Det er enten det ene eller det andet argument, men det er ikke altid
særlig sammenhængende.

Hvad angår de foranstaltninger, der er truffet, er der naturligvis reformer, vi kan give os i
kast med i medlemsstaterne, ikke kun i dem, der har problemer, men i alle medlemsstaterne.
Reformer, der skal frigøre beskæftigelsespotentiale og frigøre vækstpotentiale. Det er klart,
at reformer ofte er smertefulde. Det er klart, at der skal gøres en kolossal indsats for at
fordele, hvad der skal kræves af folk, på en retfærdig måde.

Jeg vil imidlertid minde Dem om, at nogle store lande, som nu kommer hurtigere ud af
den økonomiske krise, traf foranstaltninger for fire, fem, ja ligefrem seks år siden, meget
skrappe foranstaltninger i hjemlandet, som på det tidspunkt mødte meget skarp modstand
fra socialt hold. De var imidlertid effektive, hvad angår vækst og øget beskæftigelse. Vi må
gå igennem vanskelige tider, men vi er nødt til at arbejde hårdere for, at byrden bliver
ligeligt fordelt. Vores Union kan vise betydningsfulde eksempler på, at dette er den rette
tilnærmelse.

Reformer er nødvendige på medlemsstatsplan, og reformer er, naturligvis, nødvendige i
selve Unionen og særligt i euroområdet. Det er derfor, det er meget vigtigt hurtigst muligt
at etablere den økonomiske styring, som blev vedtaget i taskforcen, og som blev forhandlet
frem på grundlag af seks forslag fra Kommissionen til Parlamentet, og at alle, der er
involveret i fælles beslutningstagning, når til enighed. Dette haster kolossalt.

Det skal gøres, hvis vi skal gå endnu et skridt videre med konvergensen i den økonomiske
vækst og med den økonomiske politik inden for rammerne af euroområdet. Hvis vi kan
opnå det gennem aftaler mellem landene i euroområdet, skal vi ikke kun tænke på det,
men også arbejde hen imod det for at nå til en konklusion i løbet af de næste par uger og
de næste par måneder. Måske er vi imidlertid nødt til at gå et skridt videre inden for
euroområdet, end det blev vedtaget af den taskforce, der var involveret i Kommissionens
forslag, for når der er en fælles valuta, er der i realiteten større behov for en fælles økonomisk
politik og for en parallel økonomisk udvikling blandt alle medlemmerne i euroområdet.

Har vi glemt den strukturelle økonomiske vækst? Nej! Det er derfor, vi, midt i krisen, i
marts, vedtog Europa 2020-strategien. Det er derfor, vi om få dage, på rådsmødet i februar,
vil forhandle om innovations- og energipolitikken. Blandt alle de problemer, som krisen
tvinger os til at håndtere, må vi ikke glemme de mere langsigtede perspektiver, de
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strukturelle perspektiver for vækst og beskæftigelse. Endvidere forbereder vi os på meget
kort sigt på en global tilnærmelse til at forbedre de værktøjer, der blev skabt i 2010 for at
overvinde krisen.

Der er en dagsorden – en klar dagsorden. Kan vi gøre det hurtigere? Ja! Som jeg sagde, var
der to hindringer. Den første kom af den kendsgerning, at vi var nødt til at opfinde alt på
stedet, og den anden knytter sig til behovet – fordi vi lever i et demokrati – for konsensus
blandt vores 27 medlemsstater, vores 27 demokratier.

Dem, der støtter det europæiske projekt, er i høj grad i flertal i Parlamentet. Lad os ikke gå
i den fælde, at vi forsøger at overgå hinanden for at finde ud af, hvem der er mest europæisk.
Jeg mener, at kløften udvider sig mellem dem, der støtter det europæiske projekt, og dem,
der ikke gør, men trods alle vores problemer er det vigtigste at holde kursen, bevare
retningen og blive ved med at være fokuserede. Det er langt vigtigere end fremskridt hver
for sig. Den fælles vilje til at arbejde i samme retning i form af det europæiske projekt er
det, der tæller, som det blev sagt gentagne gange på Det Europæiske Råds møde i december.

Vi vil nå dertil med denne gradvise, progressive tilnærmelse. Jeg er overbevist om, at vi går
i den rigtige retning. Jeg er overbevist om, at der er en fælles vilje. Jeg er overbevist om, at
vi klarer det i sidste ende.

(Bifald)

Formanden.   – Tak for Deres rapport, hr. rådsformand. Det næste møde i Det Europæiske
Råd bliver den 4. februar, og efter dette, også i februar, kommer den næste rapport fra
rådsformand Van Rompuy.

Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Bastiaan Belder (EFD),    skriftlig. – (NL) Det Europæiske Råd vil etablere en permanent
beredskabsfond for euroområdet. Det kan være nødvendigt, hvis vi skal genvinde de
finansielle markeders tillid til de statsobligationer, som er udstedt af de svage lande i
eurosamarbejdet. Dette skaber imidlertid også øget tvivl om grundlagene for vores
økonomiske og monetære union. Dem, der har fået til opgave at etablere denne fond, synes
ikke at føle sig overbevist om, at medlemsstaterne budgetterer forsigtigt, eller at de efterlever
bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten. Jeg ville ønske, at Det Europæiske Råd havde
sagt mere om de markante forskelle inden for euroområdet, herunder medlemsstaternes
forskellige niveauer af konkurrenceevne.

Ville det vise sig, at forskellen inden for Den Monetære Union er for stor til at tillade en
fælles rentesats? Eller findes der hensigtsmæssige løsninger på forskellene mellem de
forskellige medlemsstaters konkurrenceevne, budget og sociale og økonomiske struktur?

Til dette formål bør alle yderligere garantier for den midlertidige beredskabsfond ledsages
af konkrete forpligtelser og resultater i form af nedskæringer og strukturreformer i de svage
lande i euroområdet. Jeg ønsker medlemsstaterne i Rådet den visdom, der er nødvendig
for at afgøre dette spørgsmål! Vores målsætninger bør være i overensstemmelse med
aftalerne og sikre, at vi ikke tillader tingene at gå for langt igen. Derfor har både
medlemsstaterne og Kommissionen et stort ansvar.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den europæiske kapitalistiske integrations
natur og målsætninger bliver stadigt mere indlysende, efterhånden som kapitalismens
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krisevirkninger i EU forstærkes, hvilket forværrer den økonomiske og sociale situation i
flere medlemsstater og øger ubalancerne. Det seneste møde i Det Europæiske Råd var
endnu en gang et tydeligt eksempel på dette. Der blev ikke sagt et ord om den sociale
situation i EU, om arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse, der er steget gennem hele
2010, som var udnævnt til Det Europæiske År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social
Udstødelse. Ikke et ord blev sagt om årsagerne til alt dette. Ikke et ord blev sagt om
beskatning af finansielle transaktioner eller om at sætte en stopper for skatteparadiser. Nu
foreslås der ændringer til traktaten, som engang skulle vare en generation, med en forenklet
procedure efter krav fra de kræfter, der måtte være i EU, med henblik på at skabe en
mekanisme, de mener, er "i fuld overensstemmelse med politikkerne [Den Internationale
Valutafonds]". I fremtiden vil de, med EU's aktive medvirken, stramme spændetrøjen
yderligere på lande som Portugal og gøre dem til genstand for nedværdigende pres,
afpresning og trusler vedrørende finansiel kapital. Alt dette sker parallelt med forværringen
af asociale og antidemokratiske foranstaltninger knyttet til såkaldt økonomisk styring og
de krævede "strukturreformer".

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) I sin nye bog udtaler den tidligere engelske
premierminister, Gordon Brown, at som følge af forsinkede beslutninger fra EU's side om
den økonomiske krise i Grækenland steg det beløb, som Grækenland havde behov for at
låne, med 90 mia. Tysklands obstruktion i form af at fremskynde proceduren for at øge
og omstrukturere lånefonden har en afsmittende økonomisk virkning på Grækenland og
Irland. Mit spørgsmål til Kommissionen er: Hvordan kan de medlemmer af Unionen, som
har tabt på forsinkede beslutninger fra Rådets side, få kompensation? Vil Kommissionen
støtte Grækenland i en bestræbelse på at fastslå, hvorfor dets gæld er øget siden meddelelsen
om den græske krise?

(Mødet afbrudt i nogle minutter)

5. Det ungarske rådsformandskabs arbejdsprogram (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen:
Det ungarske rådsformandskabs arbejdsprogram.

Det er nu et andet land, der har det roterende formandskab. Ungarn har formandskabet
for første gang i historien, hvilket altid er en vigtig begivenhed i EU. Under det belgiske
formandskab udviklede vi nye måder at samarbejde med formandskabet og Rådet på, med
møder på administrations-, Kommissions-, minister- og formandsplan, eller med andre
ord mellem formandskabet og Parlamentets formand. Vi vil fortsætte disse former for
samarbejde også under det ungarske formandskab, som allerede aftalt med premierminister
Orbán. I dag vil vi drøfte det ungarske formandskabs arbejdsprogram. Jeg vil gerne byde
premierminister Orbán velkommen til Parlamentet. Vi er glade for at kunne indgå i en
omhyggelig drøftelse af mange spørgsmål, der vedrører denne seksmånedersperiode og
vores samarbejde.

Viktor Orbán,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Det glæder
mig, at vores tilstedeværelse har vakt så meget opmærksomhed i Europa- ... (Formanden
tog ordet).

Formanden.   – Kolleger, vi forstår, at dette er en demonstration, og De har fået Deres
budskab igennem, men vær venlig at lade det ligge nu. Vi må fortsætte med vores
forhandling.
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Viktor Orbán,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand! Det glæder mig at se, at møderne
i Parlamentet ikke er mindre livlige og rige på optrædener end i det ungarske parlament,
hvilket får mig til at føle mig særdeles meget hjemme.

Mange tak for invitationen. Jeg sender mine respektfulde hilsener til Parlamentets
medlemmer og til formanden hr. Barroso samt til formanden for Europa-Parlamentet, min
kære, gamle ven.

Først og fremmest vil jeg gerne fastslå, at det er mig en ære at tale her i dag som formand
for Rådet. For Dem er det naturligvis en seksmånedersrutine. Hver sjette måned ser De en
premierminister stå her og fremlægge programmet for landets formandskab. Ud fra vores
synspunkt, ungarernes synspunkt, er dette imidlertid langt mere betydningsfuldt end en
seksmånedersrutine. For os er det faktum, at vi kan stå her i dag, en historisk retfærdighed.
Jeg vil gerne minde Dem om, at det var Ungarn, som gav flest menneskeliv og mest blod
for frihed og demokrati efter Anden Verdenskrig, både under revolutionen i 1956 og under
den efterfølgende gengældelsesaktion. Det var os, der rettede det første slag mod
kommunistregimet, som greb til våben mod sovjetimperiet og beviste for verden, at den
kommunistiske doktrin ikke er en harmløs ideologi, men en farlig trussel mod vestlig
civilisation. Vi fjernede den første mursten i kommunismens mur, og gennem den sprække,
vi havde lavet, fejede trækvinden hele det kommunistiske system over ende.

Derfor føler jeg, at vi ungarere med rette kan hævde, at vi i stor grad har bidraget til, at
Europa igen blev samlet. For ungarere er det derfor en slags historisk retfærdighed, at
Ungarns premierminister kan tale her i dag som formand for Rådet. Jeg vil gerne forsikre
Dem om, at vi går i fodsporene på de revolutionære kræfter fra 1956 og har til hensigt at
tjene europæisk enhed gennem deres idealer og tro.

Vi fra Centraleuropa, herunder vi ungarere, har altid været interesseret i et forenet Europa,
og er det stadig den dag i dag. Det at skabe og fastholde europæisk enhed kræver også
styrke. For 20 år siden kunne Europa opbyde kræfter nok til at overvinde splittelserne og
blive forenet. Det havde indset, at dette var et historisk øjeblik, det var nødt til at gribe for
at genforene Europa. Denne styrke genspejles i det ungarske formandskabs motto: "Et
stærkt Europa".

Vi står i dag over for en udfordring af proportioner, der svarer til det, vi oplevede for 20
år siden, og det er måske således ikke nogen overdrivelse at erklære, at EU står over for sin
mest udfordrende periode i løbet af de sidste 20 år. I dag må vi overvinde stormene efter
en global krise og finde Europas plads i en global økonomi, som gennemgår fuldstændig
transformation og omstrukturering. Jeg er af den holdning, at Europa for at kunne hævde
sig fortsat må stå samlet, og også i dag kræver enhed styrke. Jeg er overbevist om, at alle
EU-medlemsstater, herunder mit eget hjemland, kun kan være stærke og succesrige, hvis
EU selv er stærkt. Hvis det er stærkt, kan det leve op til udfordringerne ved den globale
konkurrenceevne samt de demografiske, miljømæssige, klimarelaterede og
sikkerhedsmæssige udfordringer. Det eneste spørgsmål er, hvorfra Europa kan hente en
sådan styrke. Dette spørgsmål bliver besvaret, hvis vi stiller os selv et andet spørgsmål,
nemlig: Hvad er det, der svækker Europa i dag? Hvad hæmmer konkurrenceevnen for hele
vores civilisation i dag? Det er tydeligvis ikke andre kontinenter, der truer os, og det er
heller ikke en fremmed ideologi. Snarere tværtimod, vores egentlige problem er af meget
praktisk art. Det engelske sprog har et meget kort, enkelt ord for det, og det ord er gæld. I
dag ødelægges og undergraves Europas styrke af en gæld af monumental størrelse. Under
de nye konkurrenceforhold i efterkrisetidens verden vil gæld være den største forhindring
og den største risiko for den vestlige verden, også for Europa.
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Det ungarske formandskab er overbevist om, at der kun er én måde, hvorpå gælden kan
bekæmpes, og det kaldes arbejde. Vi ungarere er kun alt for klar over dette, da den ungarske
økonomis lidelser er forårsaget af selve det faktum, at vi har den laveste beskæftigelsesgrad
i hele Europa, i hele EU. Jeg skammer mig over blot at sige det højt, men den er kun på
55 %. Og hvor der ikke er noget arbejde, hvor der ikke er nogen arbejdspladser, er der heller
ingen penge, og deraf følger gæld og lån. Ja, vores sande fremtidige ressource ligger i den
traditionelle europæiske mentalitet, som værdsætter arbejde. Det var den europæiske
mentalitet med at værdsætte arbejde, som har gjort vores civilisation til en succes. Vi har
en europæisk adfærdskodeks, hvoraf en af hjørnestenene i århundreder har været princippet
om forsigtig økonomi, hvilket betyder, at vi ikke må forbruge mere, end vi er i stand til at
producere. En anden grundlæggende europæisk værdi er, at vi ikke må videreføre vores
gæld til vores børn og børnebørn. Jeg er overbevist om, at respekt for arbejde omfatter den
tanke og den mentalitet, at vi kun kan erhverve noget, hvis vi først arbejder for det. Hvis
vi kan få alt det, vi ellers kun kunne have fået som frugten af års arbejde, på forhånd, drages
selve meningen med vores arbejde i tvivl, og den mening ændrer sig til i større og større
grad at være tilbagebetaling af vores evigt akkumulerende gæld og at forandre hele vores
holdning til arbejde. Det er den krise, vi alle står over for.

Alle er enige om gældsdiagnosen. For os, forhandlende europæiske politikere, er det som
en sygdom. Alle er enige om diagnosen, men der er stor debat om behandlingen.
Sygdommen er imidlertid en farlig sygdom, og vores tid er kort. Jeg er derfor af den
overbevisning, at vi ikke har meget tid til forhandling, særligt ikke om, hvorvidt vi
automatisk bør forkaste visse behandlinger, som forekommer usædvanlige eller nye, netop
fordi de er usædvanlige eller nye. Vi har brug for mod og åbensindethed, så regeringerne
og parlamenterne i de enkelte nationalstater er i stand til at overvinde deres gældskriser.
Jeg er imidlertid overbevist om, at dette er præcis, hvad Europas borgere forventer af os.
De forventer arbejdspladser, vækst og sikkerhed, og derfor vil det europæiske formandskabs
fokus, hvis nøjagtige, punktvise gengivelse De også vil finde i denne lille bog, dette
europæiske formandskabs fokus, være rettet mod økonomiske spørgsmål, og øverst på
det ungarske formandskabs prioritetsliste står selve de spørgsmål, som vedrører den
økonomiske krise og gældskrisen.

Det ungarske formandskab mener, at den retning, som Rådet har udstukket, dvs.
krisestyring, er den rette vej, men der vil blive krævet yderligere bestræbelser, og vi er derfor
overbevist om, at traktaten er nødt til at blive ændret, og at der må etableres et retsgrundlag,
således at den nuværende, midlertidige krisestyringsmekanisme kan blive erstattet med en
permanent stabilitetsmekanisme fra 2013. Det ungarske formandskab vil gøre alt, hvad
der står i dets magt for at indfri dette mål. Endvidere er det centralt for det ungarske
formandskabs tankegang at styrke koordineringen af den økonomiske politik, at facilitere
økonomisk vækst og at fremme bæredygtig økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser.
Det er derfor et særligt mål for vores formandskab, og jeg vil også gerne bede om Deres
samarbejde i dette, at udarbejde seks love, som vil gøre det lettere at indfri dette mål, dvs.
koordinering af den økonomiske politik. Jeg vil gerne bede om et forpligtende samarbejde
fra Deres side i den henseende. Det ungarske formandskab vil være et parlamentsvenligt
formandskab, og derfor beder jeg Dem om at gøre alt for at sikre, at disse seks love kan
blive vedtaget så hurtigt som muligt i samarbejde med os.

Det ungarske formandskab er overbevist om, at medlemsstaternes strukturreformer skal
gennemføres mere konsekvent og skal koordineres i større grad end tidligere. Det
europæiske halvår er begyndt, og dette er noget nyt for alle. Ikke bare for os ungarere, men
også for Dem, da det er et helt nyt program for EU. Halvåret er begyndt med Kommissionens
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årlige makroøkonomiske vækstrapport, og jeg vil gerne lykønske hr. Barroso med denne
fremragende rapport, som er hensigtsmæssig for at tage det første skridt, og som udstikker
de retningslinjer og emner, der vil tjene som grundlag for de forhandlinger, som vil blive
gennemført i de forskellige rådssammensætninger under vores formandskab.

National troværdighed er naturligvis også påkrævet, når man vil foreslå en fælles økonomisk
politik for Europa. Jeg vil gerne oplyse Dem om, at der er en god chance for, at mit hjemland,
som længe har stået i EU's skammekrog takket være proceduren i forbindelse med
uforholdsmæssigt store underskud, der blev indledt mod landet, nu har en realistisk chance
for at komme ud af denne situation. I 2011 vil Ungarns underskud på statsbudgettet være
under 3 %, og vi vil være en af de to EU-medlemsstater, hvis statsgæld falder i 2011. Dette
vil være altafgørende for vores formandskabsprograms troværdighed.

Det ungarske formandskab mener, at det især er vigtigt at styrke det indre marked. Vi
mener, at styrkelsen af det indre marked er en af de potentielle kilder til økonomisk vækst.
Vores hensigt er at fjerne eksisterende forhindringer, gennemføre deregulering og udvide
det indre marked til nye områder som f.eks. digitalisering. Vi støtter det favorable
erhvervsmiljø, som skal etableres for små og mellemstore virksomheder.

På det ungarske formandskabs prioritetsliste står energipolitik og innovation, som vi vil
drøfte den 4. februar på et fælles topmøde. Jeg vil gerne informere Dem om, at Ungarn er
af den overbevisning, at det er altafgørende for os at fjerne alle eksisterende regulative
hindringer inden for energipolitik og etablere de manglende infrastrukturforbindelser for
at skabe et reelt og interoperabelt energimarked i Europa. En lige så vigtig målsætning for
det ungarske formandskab er at sikre, at Europa er i besiddelse af varierede
energiforsyningslinjer. Europæisk energipolitik står foran et gennembrud. Medlemsstaterne
har underskrevet aftalerne – jeg underskriver den slovakisk-ungarske aftale med den
slovakiske premierminister i næste uge – som vil gøre det muligt at påbegynde operationen
af det første gasforsyningsnetværk fra nord til syd, som strækker sig fra Østersøen til
Adriaterhavet og gennem Rumænien til Sortehavet, og derved skabe en gennemgående
forbindelseslinje. Eftersom vi i de seneste 40 år har tænkt øst-vest, har der manglet en
nord-syd-forbindelse, og det er her, jeg mener, at de traktater, der skal underskrives, er et
gennembrud.

Romastrategien er et prioritetsspørgsmål for det ungarske formandskab, for det nytter
ikke noget, at Europa er klogt, hvis det er hjerteløst. Europa har imidlertid kun hjertet på
rette sted, hvis det skaber muligheder for social integration af de mest udsatte sociale
grupper. Dette er ikke tidspunktet for at drøfte romastrategien, og jeg vil derfor bare gerne
påpege, som leder for et land, der er impliceret i denne sag, at vi alle leger med ilden, og
hvis det ikke lykkes os at etablere en romastrategi på europæisk plan, vil de romasamfund,
som allerede har slået sig ned og til en vis grad allerede er integreret, endnu en gang vælge
en nomadelivsstil i Europa, og problemet vil således blive overført fra de lande, som i dag
er impliceret, til endnu flere lande. Dette danner grundlag for en europæisk strategisk
løsning på romaspørgsmålet, som ellers ville henhøre under national kompetence, og jeg
ville personligt være meget stolt, hvis det kunne lykkes os i fællesskab at vedtage en fælles
europæisk romastrategi ved udgangen af det ungarske formandskab i juni.

Jeg må også berøre spørgsmålet om udvidelse, selv om jeg samtidig er klar over, at der
forståeligt nok er en frygt for udvidelse i Europa. Vi er knap nok i stand til at overvinde
vores egne, interne problemer, og under sådanne omstændigheder er det ekstremt risikabelt
at komme frem med nyere og nyere idéer til udvidelse. Det ungarske formandskab ville
ikke desto mindre byde en mere optimistisk tilnærmelse til udvidelse i Europa velkommen
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tilbage. Vi ville byde det velkomment, hvis EU mente, at vi havde nogle uafklarede
spørgsmål, der skulle løses, eftersom det ikke er alle europæiske nationer, der kunne blive
indlemmet i Det Europæiske Fællesskab, som for øjeblikket er med i EU. Endvidere mener
jeg personligt, at det er urimeligt, at et land som f.eks. Kroatien, der har vist bedre resultater
gennem de seneste år end Ungarn, en EU-medlemsstat, stadig står udenfor og ikke får lov
at slutte sig til kredsen af medlemsstater. Det ungarske formandskab vil derfor gerne
videreføre Kroatiens tiltrædelsesforhandlinger, til traktaten er underskrevet, til
indgåelsestidspunktet.

Jeg er klar over, at udvidelsen af Schengenområdet er et kontroversielt spørgsmål. De lande,
der er tale om her, er Rumænien og Bulgarien, men som en, der kender denne region godt
og også bor i et land, der grænser op til den, ved jeg med sikkerhed, at disse lande er klar,
og selv om jeg ved, at det ungarske formandskab må forvente debatter, vil jeg altid stå op,
vil jeg personligt altid stå op for, at Bulgarien og Rumænien skal indlemmes i
Schengenområdet så hurtigt som muligt, dvs. uden forsinkelse.

Det ungarske formandskabs programmer omfatter også Donaustrategien samt den
overbevisning, at EU skal fortsætte med at indtage en førerposition i den globale kamp
mod klimaændringer, og derfor ville det glæde os, hvis resultaterne af topmødet i Cancún
i december 2010 kunne indgå i gennemførelsesfasen, og vi kunne fortsætte med
forhandlingerne for at sikre, at der vedtages juridisk bindende afgørelser inden udgangen
af 2011.

Eftersom min tid på talerstolen begynder at grænse til uhøflighed, vil jeg kun kort nævne,
at det ungarske formandskabs arbejdsprogram også indeholder drøftelsen af familiepolitik
og den demografiske situation, og det ville glæde mig, hvis Ungarn uden at fremprovokere
interinstitutionelle forhandlinger kunne bidrage til, at EU etablerer en klar og fast holdning
til religionsfrihed og træffer foranstaltninger imod forfølgelsen af kristne, hvilket er et
vigtigt spørgsmål i de kommende seks måneder.

Endelig vil jeg gerne pointere, at jeg er klar over, at alle os, der sidder eller står her i
Parlamentet, er politikere. Vi har alle vores egne synspunkter, vores egne principper, vores
egne kammerater og også vores egne interesser. Samtidig med at jeg anerkender dette,
råder jeg Dem høfligst til ikke at forbinde Deres kritik og handlinger relateret til ungarsk
indenrigspolitik med de følgende seks måneder med ungarsk formandskab i EU, uanset
hvilken holdning De måtte have til ungarsk indenrigspolitik. Hvis De forbinder dem, vil
jeg naturligvis være klar til en kamp, men hvis De gør, vil det ikke være et tab for Ungarn,
men først og fremmest et tab for hele EU-fællesskabet. Jeg beder Dem derfor så vidt muligt
om at skelne, for EU's skyld og for de vanskelige opgaver, som vi har foran os. Den seneste
forhandling blev også bragt tilbage på fornuftens og den rationelle diskurs' spor af Ungarn,
da jeg blev enig med hr. Barroso om, at vi ville byde EU-undersøgelser af den kritiserede
medielov velkommen, at vi ville engagere os i løbende drøftelser omkring dens
observationer, og at vi, hvis der kunne findes og verificeres nogen fejl, naturligvis ville være
villige til at ændre loven. For os er disse sager ikke et prestigespørgsmål og handler ikke
om at spille med musklerne eller om forfængelighed. Som en sidebemærkning vil jeg sige,
at hvis der er nogen, der ønsker at slås for pressefrihed i Europa, kan de altid stole på den
ungarske regering, der har taget sin del af antikommunistiske kampe.

Vi er klar over, at Europa har seks yderst vanskelige måneder foran sig, men jeg er
optimistisk og tror, at Europa er opgaven værdig. Efter Anden Verdenskrig lykkedes det
Europa at etablere samarbejde mellem Europas befolkninger midt i hadet og ruinerne. I
1989 og 1990 lykkedes det at genforene Europa, og derfor har jeg grund til at antage, at
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Europa også vil være i stand til at leve op til den tilsvarende historiske udfordring, vi nu
står over for. Dette betyder, at vi vil få brug for mere, under og efter det ungarske
formandskab, end ambitiøs forvaltning. Vi må se længere end til de sager, der hober sig
op på vores skriveborde, og vi må se mod en endnu fjernere horisont end den med
spørgsmål, som kan løses inden for seks måneder eller et eller to år. Det ungarske
formandskab er overbevist om, at et fællesskab kun kan knyttes sammen med fælles mål
og fælles værdier. Fælles mål kan kun baseres på fælles værdier. Det ungarske formandskab
vil udføre sit daglige arbejde i ånden af dette store, vidtrækkende europæiske mål, vil yde
os alle behørig respekt og vil vise den yderste ydmyghed over for sagen. Tak for Deres
opmærksomhed.

Formanden.   – Tak for Deres indlæg og fremlæggelse af det ungarske rådsformandskabs
arbejdsprogram, hr. premierminister.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen  .   – (EN) Hr. formand! Begyndelsen af
2011 er et historisk øjeblik for Ungarn, da det overtager Rådet for Den Europæiske Unions
ror for første gang, men det er også et kritisk øjeblik for EU som helhed betragtet. Det
ungarske formandskab falder på et tidspunkt, som kræver en særlig ansvarsfølelse over
for de opgaver, som EU står over for.

Det er især passende, at det ungarske formandskab har valgt "et stærkt Europa" som sit
motto. Europa er på sit stærkeste og mest effektive, når vi står samlet, når vi handler på en
koordineret måde med stærke institutioner, når vi udviser en fælles beslutsomhed til at
holde en kurs gennem disse stormfulde have, og når vi viser, at vi ved at samarbejde er i
stand til at finde løsninger på de mest presserende problemer.

Dette er vigtigt at huske på, for vi har ikke overvundet vanskelighederne endnu. Der kan
ikke blive noget tilbagetog og ingen tilbagevenden til status quo. Vi må gennemføre vores
reformer uden forsinkelse og udarbejde de innovative politikker, som er nødvendige for
at gøre Europa 2020-visionen til virkelighed. Så jeg ser frem til at arbejde sammen med
premierminister Orbán og med det ungarske formandskab for at sikre, at det bliver en
succes. Lad mig fortælle premierminister Orbán her og nu, at han kan regne med
Kommissionens fulde støtte til dette.

Samtidig håber Kommissionen i høj grad, at den kan regne med støtte fra det ungarske
formandskab. Et frugtbart partnerskab er særligt vigtigt, når det drejer sig om finansielle
tjenesteydelser, økonomisk styring, gennemførelse af Europa 2020-strategien, energi og
det indre marked. Så det glæder mig, at formandskabets prioriteter til fulde afspejler dette.

Et stærkt partnerskab med Parlamentet er også essentielt, da det i nogle tilfælde vil være
vigtigt at fremskynde forslag. Vi må f.eks. have de nye værktøjer til styrket økonomisk
styring til vores rådighed så hurtigt som muligt. Rådet har fastlagt et klart mål om at levere
inden juni 2011. Den arbejdsrytme, som det ungarske formandskab allerede har fastlagt,
og de bemærkninger, vi netop har hørt fra premierministeren, er opmuntrende i så
henseende.

Når vi starter dette nye formandskab, er en omfattende EU-dagsorden og hensigtsmæssige
styringsværktøjer allerede på plads. Det europæiske halvår, Europa 2020-strategien og
dens flagskibsinitiativer og akten for det indre marked – alle disse centrale initiativer er
blevet drøftet og støttet af EU-institutionerne. Men vi er naturligvis nødt til at gøre mere,
og tiden er nu også inde til afgørende handling for at gennemføre et omfattende program.
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Det europæiske halvår er centralt for EU's reformerede økonomiske strategi. Det vil være
en stor opgave i de kommende måneder at få det gennemført på en ordentlig måde.
Kommissionen kickstartede halvåret ved at vedtage den årlige vækstundersøgelse i sidste
uge. Efter drøftelser i flere rådssammensætninger vil processen kulminere på Rådets møde
i marts, som vil yde medlemsstaterne grundlæggende politisk vejledning, der skal afspejles
i deres stabilitets- og konvergensprogrammer samt i deres nationale reformprogrammer,
begge dele noget, vi forventer os i april.

Eftersom vi allerede har drøftet dette under den foregående forhandling, vil jeg ikke gå i
detaljer, men prioriteterne er naturligvis makroøkonomisk stabilitet, dvs. finanspolitisk
konsolidering, strukturreform og naturligvis fremskyndet økonomisk vækst, hvor
beskæftigelse selvfølgelig er vores vigtigste anliggende.

En endelig aftale om den europæiske krisestyringsmekanisme vil også være et nøgleresultat
under det ungarske formandskab. Det ungarske formandskab vil også spille en vigtig rolle
i at styre os igennem vores bestræbelser på at relancere det indre marked. Efter den offentlige
høring, som blev indledt af Kommissionen om akten for det indre marked, vil
EU-institutionerne blive bedt om at enes om en definitiv handlingsplan, som skal realiseres
inden udgangen af 2012.

Energi vil også være et vigtigt spørgsmål i de kommende måneder og allerede på Rådets
møde den 4. februar. Kommissionen har allerede en række vigtige energiinitiativer på
bordet, som vil munde ud i Rådets møde i februar. Disse omfatter en energidagsorden
2020, vores meddelelse om energiinfrastrukturprioriteter. Vi vedtager snart et
flagskibsinitiativ for et "ressourceeffektivt Europa", hvor energi også spiller en vigtig rolle.

Kommissionen har til hensigt at forme sin indsats omkring følgende fem akser, nemlig en
stærk energipolitik som en nøgle til konkurrencedygtig og bæredygtig vækst og
energisikkerhed, det indre marked for energi som et aktiv, opbygning af EU's nye
energiinfrastruktur, afgørende fremskridt inden for effektiv energiudnyttelse og udarbejdelse
af en effektiv og fælles ny tilnærmelse til ekstern energipolitik.

Støtte fra formandskabet og Parlamentet vil også være essentielt for at sikre en aftale om
EU-patentet. Kommissionen vedtog den 14. december efter anmodning fra adskillige
medlemsstater et forslag til styrket samarbejde på dette område. Kommissionen værdsætter
Ungarns forpligtelse til at føre arbejdet med EU-patentet videre under sit formandskab.

Forhandlingerne med Kroatien er nu i den endelige fase. Afslutning af forhandlingerne
under det ungarske formandskab er et ambitiøst mål, særligt i betragtning af de resterende
krav, som Kroatien stadig må indfri. Dette vil kræve en voldsom kraftanstrengelse fra
Kroatiens side.

Jeg glæder mig over, at det ungarske formandskab betragter romaernes sociale og
økonomiske integration som en af dets prioriteter. Kommissionen oprettede en taskforce
for at analysere brugen og effektiviteten af EU- og statsstøttemidler i alle medlemsstater til
integrering af romaerne. Som en videreudvikling af dette arbejde vil Kommissionen
præsentere en EU-ramme for nationale romaintegrationsstrategier i april.

Det nye formandskab vil også sætte fokus på vores Donaustrategi. Donauregionen har et
stort potentiale, som endnu ikke er blevet ordentligt udnyttet på grund af ineffektivt
samarbejde. Målet er at udvikle en mere koordineret tilnærmelse for at skaffe europæisk
merværdi til denne region. Kommissionen hilser formandskabets engagement over for
denne strategi. Ungarn har allerede bidraget markant til forberedelsen heraf, herunder ved
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at producere politiske oplæg og være vært for en konference i Budapest, som jeg havde
den glæde at deltage i. Det vil have ansvaret for at styre Donaustrategien gennem Rådet og
indlede gennemførelsen af den.

Endelig vil forhandlingen om samhørighedspolitik intensiveres i de kommende måneder.
Kommissionen hilser formandskabets intention om at drøfte de forslag, som er stillet i den
femte samhørigshedsrapport. Vi vil stille lovforslag til den fremtidige samhørighedspolitik
til sommer, oven på forslag til den næste finansielle ramme. Det femte samhørighedsforum,
som skal finde sted i slutningen af januar i Bruxelles, vil give mulighed for en stor
interessentdrøftelse. Det er opmuntrende, at premierminister Orbán selv vil deltage.
Effektivitet og europæisk merværdi skal være reformens drivende principper. Kommissionen
er overbevist om, at samhørighedspolitik skal understøtte de politiske prioriteter og
reformdagsordenen for Europa 2020 på en stærkere måde. Jeg regner med formandskabets
støtte til dette arbejde. Det er vores fælles interesse og ansvar at gøre finansiering mere
effektivt. Kun således kan vi forsvare et ambitiøst budget for samhørighedspolitik.

Eftersom jeg ved, at dette er et spørgsmål af politisk interesse, så lad mig tilføje en sidste
bemærkning om Ungarns medielov. Princippet om pressefrihed er et helligt princip i EU.
Jeg nævnte dette i Bruxelles og i Budapest, da jeg havde den ære at blive modtaget der af
premierminister Orbán. Kommissionen har set på loven og vil skrive til de ungarske
myndigheder i denne uge for at få en afklaring af visse aspekter, som kunne skabe juridiske
problemer, og som har skabt nogle bekymringer. Vi vil på grundlag af svarene fra de
ungarske myndigheder vurdere situationen yderligere. Premierministeren har allerede gjort
det fuldstændig klart, at der vil blive foretaget justeringer, hvis Kommissionen efter denne
juridiske vurdering skulle beslutte, at det er nødvendigt med ændringer.

Premierminister Orbán har netop sagt, at han er politiker. Jeg er sikker på, at han er en
meget engageret politiker, og jeg tror, De kan være enige i, at vi, hvis vi tilsidesætter de
juridiske spørgsmål – som vil blive håndteret objektivt og upartisk, fordi vi vil behandle
Ungarn præcis som enhver anden medlemsstat – også må beskæftige os med de politiske
aspekter. Ungarn er, som enhver anden medlemsstat, der påtager sig det roterende
formandskab, nødt til at have alle de andre medlemsstaters og EU-institutionernes fulde
opbakning for at gøre formandskabet til en succes. Jeg håber, at premierminister Orbán
vil tage dette med i betragtning.

Jeg tvivler ikke på, at dette formandskab vil blive en succes, når det kommer på et så kritisk
tidspunkt for EU. Lad os tillade de behørige procedurer at gå deres gang, og lad os samtidig
give vores fulde støtte til Ungarn, mens det påtager sig dette tunge ansvar. Under mit nylige
besøg i Ungarn modtog jeg beskeder fra unge mennesker, som sagde, at de var stolte over,
at deres land for første gang havde ansvaret for at lede Rådet for Den Europæiske Union.
Lad os bringe Ungarn tættere på Europa og Europa tættere på Ungarn.

Der er meget at gøre. Det ungarske formandskab kan regne med enhver form for støtte fra
Kommissionen til at fremskynde sine prioriteter. Kun ved i fællesskab at nå disse mål vil
vi bygge et stærkt Europa, et Europa, som leverer vækst og arbejdspladser, som bevarer og
igen bekræfter vores værdier – nemlig de hellige værdier frihed og retfærdighed – og som
gør vores samfund i stand til at trives i en omskiftelig verden.

(Bifald)

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, premierminister Orbán, hr. Barroso,
mine damer og herrer! Det er sjældent, at Ministerrådets formandskab har måttet stå over
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for så mange udfordringer. Udfordringen med euroen, som vi må stabilisere, udfordringen
med beskæftigelse, som oplever stærkere vækst og derfor en mere effektiv økonomi, og
udfordringen med energiuafhængighed og fødevaresikkerhed, samtidig med at
råvarepriserne stiger alarmerende. Jeg er ikke i tvivl om, at det ungarske formandskab vil
være i stand til at håndtere disse udfordringer sammen med Kommissionen, Rådet og
Parlamentet.

De har vundet vælgernes tillid i Ungarn, hr. Orbán. Deres parti FIDESZ (Fiatal Demokraták
Szövetsége) er baseret på en idé, på et ideal, på en værdi, nemlig frihed og demokrati. Siden
De blev valgt, har De sammen med det ungarske parlament foretaget en hel række reformer,
som Deres folk har krævet gennem at give Dem et stort, demokratisk flertal.

I dag er en af disse reformer – den om medierne – genstand for en juridisk undersøgelse i
Kommissionen, traktaternes vogter. De udtalte selv i sidste uge – og det takker jeg Dem
for – under Deres samtaler med hr. Barroso, og sidenhen, at skulle denne lov være uforenelig
med europæisk lov, så ville De forelægge den for Deres parlament for at få vedtaget de
nødvendige ændringer. Jeg stoler fuldt ud på Deres ord. For mit vedkommende har jeg,
som De, tillid til Kommissionen, som spiller sin rolle som traktaternes vogter, og jeg har
også tillid til, at De vil overholde bogstavet og ånden i de europæiske bestemmelser.

Vi har kendt hinanden længe, og jeg betragter Dem som en meget stor europæer. For mit
vedkommende har jeg ingen grund til at tvivle på, at De vil gøre, hvad De har sagt med
hensyn til medieloven og de andre prioriteter, som Deres formandskab står over for.

Jeg kommer nu til disse prioriteter og begynder med den første, nemlig Europas stabilitet.
Måske er det en god ting, at de to rådsformandskaber, som efterfølger hinanden i 2011,
vil blive overtaget af lande, som ikke tilhører euroområdet, men som ønsker at tilslutte sig
det i meget nær fremtid.

Ungarn og Polen er absolut begge to berettiget til at tilslutte sig. De har derfor en interesse
i at sikre stabiliteten af denne valuta. Jeg gentager. Den eneste effektive måde at stoppe de
spekulative angreb mod euroen og at styrke EU's grundlæggende økonomiske forhold på
er at genoprette orden i vores offentlige finanser. Dette kræver stærkere koordinering af
skatte- og socialpolitikker i vores lande, som det helt rigtigt lægges til rette for i den nye
regnskabsperiode for det europæiske halvår. Det afhænger også af større fleksibilitet på
vores arbejdsmarked og større produktivitet.

Ligesom det ungarske rådsformandskab tror Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) fuldt og fast på, at 500 mio. europæeres fremtid afhænger af et stærkere, mere
samlet og mere kohærent Europa. Den afhænger af, at vi har mere Europa og i hvert fald
ikke mindre Europa.

Vi har brug for europæisk økonomisk styring, hr. Orbán. Vi har brug for mere
kommunitarisme, og jeg er sikker på, at De vil arbejde for dette.

De har defineret etableringen af en fælles energipolitik som en af Deres hovedprioriteter.
Jeg tror, De har ret. Hr. Buzek, vores formand, har også helt rigtigt gjort det til en af styrkerne
ved sit formandskab. Jeg er enig med Dem i dette, men jeg vil også advare Dem om de
forfærdeligt foruroligende konsekvenser, der kan komme af øgningen i priserne på alle
former for råvarer, som har været yderst brat gennem de seneste par måneder. Vi har
allerede set de sociale følger af en sådan prisstigning på basale fødevarer i flere
middelhavslande, særligt for de fattigste lande. Jeg håber, at Europa vil tage dette problem
alvorligt og give spekulanterne et kraftfuldt modspil.

31Europa-Parlamentets forhandlingerDA19-01-2011



Jeg håber også, at det ungarske formandskab – jeg troede, at Gruppen De Grønne ville være
stille, men jeg kan høre dem snakke; det er ikke rigtigt, folk bør forholde sig roligt, til vi er
færdige – vil bakke op om Kommissionen i dens bistand til Tunesien, som går igennem en
vanskelig periode og skal støttes på vejen mod forandring.

De ved, at De for at få succes med Deres mandat og hjælpe Europa igennem dets nuværende
vanskelige fase har brug for Parlamentets tillid, hr. Orbán. I december, da vi befandt os i
en vanskelig situation med hensyn til Rådet, havde De modet til at underskrive de
førsteklasses breve til os, som virkelig hjalp Parlamentet med at godkende sit budget. Jeg
takker allerede nu for det, De gjorde i december!

Allerede inden januar indlemmede De de politiske grupper, da De fastlagde Deres prioriteter,
og valgte naturligt fru Győri, en af vores meget gode, tidligere kolleger, til viceminister for
Europaspørgsmål. Disse er alle positive tegn, som jeg ikke tvivler på, vil blive ledsaget af
en fuldkommen balance mellem de reformer, De påtager Dem, og de europæiske værdier,
som hver og en af os her forsvarer.

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg mener, at vi for øjeblikket står
i en alvorlig situation. Dette er alvorlige tider.

For det første vil De for mange europæere være kendt som en opponent mod
kommunistregimet og en fortaler for frihed i Deres hjemland, hr. Orbán. Det respekterer
vi.

Det glædede mig, at vi i går eftermiddag begge fik lejlighed til at drøfte en anden mand,
som ungarere kan være stolte af, og det er den tidligere premierminister og udenrigsminister
i Deres hjemland, som åbnede grænsen mellem Ungarn og Østrig, sammen med Alois
Mock, og banede vejen for tysk enhed. Denne mand er lederen af mit parti, Gyula Horn.
Lad os hylde en anden stor ungarer.

(Bifald)

I Deres egenskab af rådsformand indrømmede De noget i Deres svar på hr. Barrosos
spørgsmål, hr. Orbán. De sagde, at hvis den ungarske medielov ikke er forenelig med
europæiske standarder, så vil De ændre den. Det er godt. Ved at sige dette har De imidlertid
også indrømmet, at dette ikke kun er en intern politisk debat i Ungarn, men også en
europæisk debat. Det er klart, at denne lov vedrører de grundlæggende bestemmelser og
værdier i EU, som er et fællesskab baseret på retsstatsprincippet.

Jeg vil gerne se på to elementer i medieloven. Den vil oprette en mediemyndighed, som
får til opgave at føre tilsyn med den journalistiske balance i medierne. I tillæg vil loven
forpligte medierne til at vælge en afbalanceret tilnærmelse. De har to tredjedeles flertal i
parlamentet, og det er et legitimt flertal. Ved hjælp af disse to tredjedeles flertal har De
oprettet en mediemyndighed, som udelukkende består af medlemmer af Deres parti, fra
regeringen eller fra den gruppe mennesker, som har tætte bånd til den. Dette betyder, at
en mediemyndighed med medlemmer, der kun kommer fra den ene side af det politiske
spektrum, vil være ansvarlig for at overvåge den journalistiske balance. Dette er ikke
acceptabelt inden for et europæisk fællesskab baseret på retsstatsprincippet.

(Bifald)

I et demokrati overvåger medierne dem, der sidder ved magten. Resultatet af denne lov er,
at dem, der er ved magten, vil overvåge medierne. Dette er også uacceptabelt i et demokrati,
og det er derfor, Europas befolkninger er så foruroligede over denne lov.
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(Bifald)

De har med rette påpeget, at vi har mange problemer, der skal løses. Vi står midt i en alvorlig
økonomisk krise, og vi har problemer med budgettet. Et andet presserende spørgsmål for
EU drejer sig om stigende fødevarepriser, særligt i vores naboregioner, men også inden for
selve EU inden for en overskuelig fremtid. Dette er et problem, som vi er nødt til at tage
fat på i en fart. Vi er også nødt til at fokusere på beskæftigelse i medlemsstaterne. Der er
unægteligt mange emner i Deres program, som vi i fællesskab kan arbejde med. I den
henseende er De en ægte repræsentant for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater).

Da hr. Sarkozy, den franske præsident, var rådsformand, holdt han også en venstreorienteret
tale her i Parlamentet, og så gav han sig til at gennemføre højrefløjspolitikker, så snart han
var hjemme. Jeg fortalte ham, at han talte som Karl Marx i eksil. Alt, hvad De har sagt, lyder
godt. Hvis De nu kan handle i overensstemmelse med Deres ord, vil det være godt nok.

(Tilråb)

Jeg mener derfor, at vi må og så sandelig vil vurdere Deres resultater på grundlag af det
program, De har præsenteret her. De har henvist til den kendsgerning, at De har et stort
flertal derhjemme. Det er en god ting. Vi har været nødt til at håndtere en række regeringer,
herunder nogle fra Deres parti, som ikke har gjort andet end at sidde her og ringe hjem for
at finde ud af, om de stadig var ved magten. Vi har ikke råd til den slags nu. Fra dette
synspunkt er Deres to tredjedeles flertal fremragende, fordi det giver Dem masser af tid.
Det forpligter Dem imidlertid også til at bruge Deres stærke stilling til at gøre Ungarn og
også EU stærkere.

Jeg vil gerne stille Dem et spørgsmål. Hvad er formålet med Deres tæppegave, som er blevet
lagt i Rådets bygning i Bruxelles, og som viser Ungarn med sine grænser fra 1848? Hvilken
form for budskab er dette i lyset af europæisk gestuspolitik? Eftersom De synes opsat på
at anvende symboler fra det 19. århundrede, vil jeg gerne fortælle Dem, hvad den tyske
filosof, Friedrich Nietzsche, sagde til det tyske folk i det 19. århundrede. Han sagde, at "en
stor sejr er en stor fare. Den menneskelige natur finder det vanskeligere at udholde en sejr
end et nederlag. I virkeligheden synes det næsten at være lettere at opnå en sejr end at
udholde den på en sådan måde, at den ikke forvandler sig til et alvorligt nederlag."

Jeg mener, at De bør tage med i overvejelserne, at et stort flertal giver en hel del støtte, men
også skaber en stor forpligtelse. Jeg taler derfor til Dem i Deres egenskab af rådsformand
og ikke i Deres egenskab af premierminister. Rådsformanden skal gøre alt, hvad der står i
hans magt for at bortvejre enhver tvivl om formandskabets villighed til at forsvare
grundlæggende europæiske demokratiske værdier. Det ville være bedst for Dem ikke at
vente på Kommissionens undersøgelse. Jeg vil gerne pointere over for Dem, at
Kommissionen i kølvandet på et forbud mod lastbiler, indført af én østrigsk provins, fik
en alvorlig identitetskrise og derefter traf øjeblikkelige foranstaltninger imod Østrig, hr.
Barroso. Når en af europæisk demokratis grundlæggende principper bringes i fare, sidder
De imidlertid der og gør ingenting.

(Bifald)

De må sørge for, at vi får resultaterne af undersøgelsen snart, ellers vil denne debat lægge
en tung byrde på det ungarske formandskab. Vi ønsker alle, at formandskabet bliver en
succes, og vi ønsker ikke, at dets resultater blokeres. De kan selv gøre noget for at bedre
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situationen, hr. Orbán. De kan trække loven tilbage og indføre en ny og bedre lov. Ungarn
har brug for en afbalanceret medielov.

(Bifald)

Guy Verhofstadt,    for ALDE-Gruppen  .   – (EN) Hr. formand! Lad mig først og fremmest
sige meget klart til hr. Orbán, at min gruppe støtter det ungarske formandskabs prioriteter.
Vi tror ligesom De på en stærk euro, så vi støtter Dem fuldt ud i Deres prioriteter for dette
formandskab, hr. premierminister. Jeg mener, at De i løbet af formandskabets seks måneder
har en hovedprioritet, og det er så hurtigt som muligt at etablere reel økonomisk styring
inden for euroområdet. For lad os sige det rent ud: 2010 var ikke et godt eksempel for
euroen og for EU. Vi løb altid efter kendsgerningerne, efter begivenhederne. Hvad vi har
brug for nu, så hurtigt som muligt, under Deres ledelse og kommissionsformandens ledelse,
er en global pakke vedrørende økonomisk styring, en reel økonomisk og finanspolitisk
union, for det er meningsløst at have en monetær union og ikke have en økonomisk og
finanspolitisk union på samme tid.

Jeg beder Dem ikke om at opfinde noget nyt, men om at tage sidste uges pakke, som blev
fremlagt af kommissionsformanden og kommissær Rehn, og at lægge denne pakke med
sine fire hjørnestene på Rådets bord og på dine kollegers bord. Der mangler kun ét element,
én hjørnesten, i denne pakke, hr. Orbán og hr. Barroso. Intetsteds i verden er der en valuta
uden et obligationsmarked i ryggen. I Europa har vi stadig 27 obligationsmarkeder, 27
mål for spekulation og 27 margener. I euroområdet har vi stadig 17 obligationsmarkeder,
17 margener og 17 mål for spekulation. Det, markederne gør for øjeblikket, er ikke at
spekulere imod euroen, men at spekulere i forskellene inden for euroen. Den eneste måde
at håndtere dette på er at have et ægte obligationsmarked i Europa på 4 000 mia. eller
5 000 mia., som kan sammenlignes med, hvad der findes i andre dele af verden, med
særbehandling for AAA-landene.

(Bifald)

Endelig vil jeg gerne sige noget om elefanten i rummet, hr. Orbán. Elefanten i dette smukke
rum er naturligvis medieloven i Ungarn. Jeg vil ikke tale om selve loven. Jeg vil hellere
benytte eksemplet med en af mine yndlingsforfattere, en stor, ungarsk forfatter ved navn
Sándor Márai. Med den tidligere slovakiske regerings sprogpolitik og den nuværende
medielov i Ungarn tvivler jeg på, at Márai nogensinde ville have eksisteret. Hvorfor? Jo,
Márai boede i Kassa, som vi i dag kender som Košice. Han skrev på ungarsk, hvilket, som
De ved, indtil for nylig var et problem i Slovakiet. En anden vigtig ting er, at han var
journalist, hvilket er ved at blive et problem for fremtiden, for med den nye lovgivning,
som forpligter medierne til at yde korrekt og passende information om det offentlige liv,
tror jeg ikke, at Márai og hans bøger nogensinde ville have eksisteret. En borgers bekendelser,
hans mesterværk, er temmelig ukorrekt og i mange henseender totalt upassende, men den
er et litterært mesterværk.

Efter min mening er målet med mediestyring ikke at garantere korrekt og passende
information. Nej, målet med mediestyring er at opretholde pluralisme og at garantere, at
ethvert initiativ i medierne kan blive udviklet.

(Bifald)

Jeg håber, at De vil bruge Deres flertal, Deres to tredjedeles flertal, hvilket er noget, alle
politikere drømmer om …
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(Tilråb fra hr. Cohn-Bendit: "Nej! Nej!")

Ikke Dem – De er en undtagelse.

Jeg håber, at De vil bruge Deres to tredjedeles flertal til at garantere den pluralisme, og at
De vil ændre loven så hurtigt som muligt.

Daniel Cohn-Bendit,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Tillad mig først og
fremmest at sige én ting, så der ikke kan være nogen tvivl om det.

Gruppen De Grønne, og jeg personligt, elsker Ungarn. Jeg græd i 1954, da Ungarn tabte
Verdensmesterskabet. Min første demonstration, ved min brors hånd, var i 1956 imod
den sovjetiske invasion af Budapest. Som hr. Verhofstadt sagde, har mange intellektuelle,
mange ungarske forfattere støttet os politisk og intellektuelt i årevis.

Jeg tog premierminister Orbáns parti, da han bekæmpede kommunisterne i slutningen af
1980'erne og begyndelsen af 1990'erne. Jeg tog premierminister Orbáns parti, da han bad
liberale europæere om at udvise Jörg Haider fra Det Europæiske Liberale og Demokratiske
Parti. Der var en Viktor Orbán, som i mine øjne var en politiker, der burde respekteres. I
dag er De på vej til at blive en europæisk Chavez, en national populist, som ikke helt forstår
demokratiets essens og struktur, premierminister Orbán.

Jeg skal fortælle Dem en meget simpel kendsgerning. Der findes ikke noget, der hedder
afbalanceret information. Tror De, hr. Nixon syntes, at informationen om Watergate var
afbalanceret? Tydeligvis ikke! Tror De, at hr. Bush syntes, at informationen om Abu Ghraib
var afbalanceret? Selvfølgelig ikke! Er De bekendt med en af de store politiske sager –
Dreyfusaffæren i Frankrig – hvor regeringen mente, at informationen var afbalanceret?
Tror De, med hensyn til f.eks. research om hr. Berlusconis liv og politik, at han syntes, den
information er afbalanceret? Selvfølgelig ikke! Information bør ryste politikken. Den ryster
også os, og det gør af og til ondt.

Det er derfor, Deres lov i dag ikke er en lov, som afspejler EU's værdier,
premierminister Orbán. De siger, at De ønsker et stærkt Europa. Et stærkt Europa må være
et troværdigt Europa. Hvis vi godkender denne form for lov i Europa, hvordan skal vi så
kunne diskutere med hr. Lukashenko? Hvordan skal vi kunne diskutere med Kina? De vil
alle sammen have afbalanceret information.

Er De klar over, at Europa blev til som en modbevægelse mod totalitarismer? Og at
grundlaget for demokrati, grundlaget for frihed, lige netop er ytringsfrihed? Der er aldrig
noget demokrati, der er gået til grunde af at have for mange friheder. Demokratier gik til
grunde, når folk begyndte at indskrænke friheder, premierminister Orbán. De vidste dette
for 20 år siden. Tænk tilbage til dengang, det var sådan – og hvad mere er, det giver mening.
Så ser De, at det, jeg fortæller Dem, er rigtigt.

Jeg vil slutte af med én ting, premierminister Orbán. Hvis De vil kæmpe for verdens kristne,
er vi med Dem, men jeg ville have forestillet mig, og jeg forestillede mig, at De havde hilst
Jasminrevolutionen i Tunesien velkommen, da den gik ud på det samme som den, De gik
igennem, nemlig at befri Dem fra et diktatur. De havde ikke et ord tilovers for tuneserne,
og det er derfor, jeg bebrejder Dem.

Vi står sammen med Dem for verdens kristne. Jeg stoler på, at De vil stå sammen med os,
når det gælder at bekæmpe verdens diktaturer, hvad enten det er i Belarus eller i Tunesien,
Algeriet, Egypten, Kina eller Rusland – uanset hvor det er. Dette er Europas fælles værdier,
som vi alle må forsvare i fællesskab.
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(Bifald)

Lajos Bokros,    for ECR-Gruppen. – (HU) "Jeg kan ikke vide, hvad dette land betyder for
andre mennesker./For mig er det mit fødested, denne lille nation, omsluttet/af flammer,
min barndoms verden vugger i det fjerne./Jeg voksede ud fra det, som en spinkel gren fra
et træ,/og jeg håber, at min krop en dag vil synke ned i det./Jeg er hjemme." – skrev Miklós
Radnóti. Ungarn er hjemme her i Europa, og er formandskabet værdigt. Men er den ungarske
regering hjemme? Er den dette embede værdigt? Jeg refererer ikke kun til medieloven her.
Der er ni andre elefanter i rummet. Der foregår en løbende og grov overtrædelse af de
delikate faktorer, der holder hinanden i skak, og som kendetegner demokratiet.

Afskedigelse af tjenestemænd uden begrundelse. En overdreven, selektiv og
strukturforvridende kriseafgift. Støtte til velhaverne på bekostning af de fattige.
Nedlæggelsen af finansrådet, præcis som i Venezuela. Svækkelse og snart fortabelse af
centralbankens autonomi. En særafgift på 98 % på fratrædelsesgodtgørelser med
tilbagevirkende kraft. Ni forfatningsændringer i løbet af syv måneder. Begrænsning af
forfatningsdomstolens beføjelser. Nationalisering af den private pensionsordning gennem
åbenlys udsugning, præcis som i Bolivia. Ophøjelse af skattebedrageri til regeringspolitik,
dvs. Pálinkadestillering. Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en
økse. Ødelæggelse af samfundets fine væv, af dets solidaritet. Ágnes Heller, János Kornai,
Jenő Ranschburg – verdensberømte ungarske videnskabsmænd – har skrevet om dette. I
går sagde Guy Verhofstadt, at det belgiske formandskab havde været en succes, fordi deres
regering ikke havde ladet indenrigsspørgsmål aflede dem fra europæiske spørgsmål. Nu
risikerer vi præcis det modsatte. Kaosset og den diplomatiske katastrofe derhjemme vil
aflede regeringen og den europæiske offentligheds blik fra Europa. Dette ville i sandhed
være en skam. Jeg vil, som ungarer, ikke vide af denne skam. Det er ikke for sent at vende
om.

Lothar Bisky,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Orbán! Jeg vil gerne komme
med nogle korte bemærkninger om medieloven. Mange talere har nævnt denne, men jeg
vil ikke gentage, hvad de har sagt. Jeg vil bare gerne pointere én ting. Dette er ikke
indblanding i ungarske sager. Jeg mener, og jeg har først lært dette sent i livet, at medierne
er ansvarlige for at overvåge dem, der sidder ved magten, samt økonomien. Denne situation
må ikke ændre sig. Derfor må medierne ikke selv blive overvåget af andre organer på højere
niveau, og en mediemyndighed af denne art ville give mulighed herfor.

Derfor er sammensætningen af mediemyndigheden i vores øjne ikke ideel. De har klart
udtalt, at De er forberedt på at ændre dette, og jeg håber, at De faktisk vælger den vej. Ellers,
og det vil jeg gerne gøre helt klart, er det en ungarsk sag. Der er naturligvis andre
medlemsstater, hvis medielovgivning vi kunne nævne i denne sammenhæng. Dette gælder
ikke kun Ungarn.

Hvad angår Deres planer for rådsformandskabet, vil jeg gerne sige helt klart, for det første,
at jeg hilser den kendsgerning, at De har gjort fremme af kulturel mangfoldighed til en af
Deres overordnede målsætninger. Jeg mener, at dette er meget vigtigt. Jeg ser frem til Deres
initiativer til at forbedre integrationen, herunder integrationen af minoriteter, og De har
selv henvist til romaerne. En europæisk strategi for en mere effektiv integration af romaerne
er et meget vigtigt spørgsmål.

For det andet glæder det mig at se, at De er engageret i udvidelsesforhandlingerne og
politikken i forhold til vores østlige naboer. At bringe mere østeuropæisk kultur ind i EU,
sammen med den historiske og samfundsmæssige erfaring fra området, kan kun være en
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god ting. EU er stadig af mange årsager, som jeg ikke vil komme ind på her, primært en
vesteuropæisk institution. Jeg vil gerne se Deres rådsformandskab udvise en større
østeuropæisk indflydelse.

For det tredje vil jeg være interesseret i at se, hvordan De håndterer den forestående
reorganisering af landbrugs- og samhørighedspolitikken og forberedelsen af EU's flerårige
budgetoverslag. Min gruppe opfordrer Dem til at sørge for, at Parlamentet er fuldt involveret
i alt dette, og vi forventer, at De tager Deres løfte alvorligt om at støtte små og mellemstore
virksomheder og om at øge miljøbeskyttelsen, den bæredygtige brug af ressourcer og
fødevaresikkerheden.

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen  .   – (EN) Hr. formand! Jeg byder hr. Orbán velkommen.
Efter seks måneders farce med det belgiske formandskab, er det rart at se en valgt
premierminister fra et rigtigt land. Jeg nød i den grad Deres fordømmelse af kommunismen
som en farlig ideologi – og jeg bemærkede Deres stolthed over den kendsgerning, at Ungarn
var det første land, der greb til våben imod Sovjetunionen.

20 år efter, at De genvandt Deres evne til at regere Deres eget land på demokratisk vis, er
De nu en del af en ny politisk union, som i stigende grad viser ligheder med det gamle
Sovjetunionen. Faktisk vil De møde mange kommunister i løbet af de næste seks måneder,
herunder chefen for Kommissionen her, gamle Barroso, som var fortaler for formand Mao!
De vil se centraliseret økonomisk planlægning og kontrol, og hvad De først og fremmest
vil se, er ønsket om at trække en politisk union ned over hovedet på Europas befolkninger
uden deres samtykke.

Vågn op, hr. Orbán. Se, hvordan de forsøger at herse med Dem her til morgen. De forsøger
at fortælle Dem, hvordan De skal lede Deres eget land. Fortæl Dem, hvor de kan gå hen.
Rejs Dem og kæmp for demokratiet en gang til.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! I 1956 viste Ungarn
verden, at man må tage kampen op mod undertrykkelse og løgne, selv om det synes at
være en håbløs opgave. På det tidspunkt var dette vores historiske opgave. Og nu er det
det samme. I dagens verden hviler løgne og undertrykkelse på to søjler. Den ene af dem
er, at globalt rigmandsvælde og bankerne privatiserer overskuddet, mens de nationaliserer
underskuddene og omkostningerne, hvorved de sender dem videre til brandmænd,
sygeplejersker, lærere og pensionister, som lider mere og mere.

Den anden søjle er, at de – og her henviser jeg hovedsageligt til politikerne, som i stedet
for at repræsentere folkets interesser, hårdnakket fungerer som repræsentanter for det
globale rigmandsvælde og bankerne, selv her i EU – får det hele til at se ud, som om det var
naturligt, eller i det mindste, at der ikke var nogen anden mulighed. Det ungarske
formandskab og Ungarn, mit hjemland, må vise, at dette ikke er sandt, at kejseren er nøgen.
I stedet for en tankegang, som er centreret omkring overskud og penge, må vi vise, at det
også er muligt med en menneskecentreret og retfærdighedscentreret tilnærmelse, hvor det
spørgsmål, vi stiller, ikke handler om, hvad der er bedst for penge og overskud, men i stedet
om, hvad der er bedst for folket og for retfærdigheden. Jeg ønsker Ungarn, mit
frihedselskende hjemland, al mulig held og lykke.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)
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FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Fru formand! Fru Morvai og jeg har allerede haft en
kort meningsudveksling i går. Jeg har to spørgsmål til Dem. Det er ikke overraskende, at
De støtter formandskabet fra Deres plads på den yderste højrefløj. Om det passer hr. Orbán,
er imidlertid en anden sag. Er De klar over, at den ungarske revolution blev støttet af mange,
mange mennesker og ikke kun af konservative på højrefløjen af det politiske spektrum,
som hr. Schulz har sagt? Har De bemærket, at kritikken af den ungarske medielov er kommet
ikke kun fra socialdemokrater, men også fra rigtig mange borgere, herunder hr.
György Konrád, som intet har at gøre med socialdemokrati? Er De klar over dette?

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Fru formand! Selv om jeg måske engang var af den
overbevisning, at det giver mening at bruge vedføjelserne "højrefløj" og "venstrefløj", har
mine halvandet år i EU overbevist mig om, at det ikke har nogen hensigt, hr. Swoboda. I
venstrefløjsfolk fortsætter med at repræsentere rigmandsvældets og bankernes interesser
og tage absolut nul hensyn til, hvad folk vil. I har fuldstændig glemt de oprindelige idealer.
Der har været talt om jeres forgænger ved navn Marx her i dag. Det, han sagde om
retfærdighed, bliver der ikke længere refereret til her. I er de største undertrykkere af det
arbejdende folk. Dette er en ting. Den anden ting er medieloven, som er Ungarns interne
anliggende …

(Formanden afbrød taleren)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Fru formand, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg
gerne takke Dem for at få lejlighed til at tale på vegne af den ungarske delegation fra Det
Europæiske Folkeparti. Jeg har personligt et handicap, og jeg er måske mere følsom end
gennemsnittet over for diskriminering eller dobbeltmoral. Det er derfor, jeg med bekymring
har fulgt den politiske heksejagt omkring den ungarske medielov, som vi også kunne være
vidner til her i dag i Parlamentet. Fidesz – den ungarske medborgerunion har ved utallige
lejligheder bevist, at den udfører sit arbejde i ånden af vores fælles europæiske værdier, og
gør det for pressefriheden og med ære.

Vores europæiske værdier er et udtryk for ansvar. Dette ses af de kommende seks måneders
ungarsk formandskab. Det ses også af dets målsætninger. Økonomisk styring, energipolitik
eller, for den sags skyld, romastrategien – disse retningslinjer og strategier beviser eksistensen
af fælles værdier, præcis som vi også har fælles mål for at sikre et stærkt Europa. Europa er
trods alt ikke kun et interessefællesskab, men også et værdifællesskab. Faktisk lader De nu
hånt om de selvsamme mål og værdier. Uden overhovedet at vente på at høre
Kommissionens holdning, kommer De allerede med udtalelser, fremsætter ondskabsfulde
beskyldninger og kommer med urimelige og ubegrundede bemærkninger. Er Deres mål
måske at svække det ungarske formandskab ved at gøre dette? Når sandt skal siges, så gør
De skade på EU, på hele Det Europæiske Fællesskab.

Vi står for øjeblikket over for vores mest alvorlige krise, og De udviser uansvarlig opførsel.
Som medlem af delegationen fra Det Europæiske Folkeparti afviser jeg dette. Jeg opfordrer
det ungarske formandskab til at fortsætte sit arbejde trods beskyldningerne og i den grad
til at gå videre med sit program "et stærkt Europa". Jeg er enig i programmets titel. Vi opnår
langt mere i fællesskab, og vi må stræbe efter fremskridt.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Fru formand, hr. premierminister, mine damer
og herrer! Det er i EU's og Ungarns samt alle ungarske patrioters interesse, uanset
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partitilhørighed, at det ungarske formandskab bliver en succes. Dette er endnu vigtigere,
hvis vi tænker på, at EU og herunder euroområdet i dag står over for ekstraordinære
udfordringer. De er en beslutsom mand, hr. premierminister. Jeg beder Dem anvende denne
evne i Europas tjeneste som formand for EU, så Europa kan blive meget mere dynamisk
og effektivt. Samtidig beder jeg Dem imidlertid om at opretholde demokratiets regler og
beskytte den europæiske sociale models værdier.

Desværre er det en turbulent start på det ungarske formandskab, som den nuværende
forhandling også har vist. Kan De mærke, hvor lav tilliden til Deres regering er i Europa,
hr. premierminister? Folk i mange medlemsstater, uanset partitilhørighed, anser Deres
regerings antidemokratiske foranstaltninger, dens økonomiske populisme, medieloven
og dens tolerance over for det yderste højre som en modsætning til EU-normer og værdier.
EU-formandskabet kan ikke sige Dem fri for kritik. Desuden bør De være et eksempel til
efterfølgelse ved at holde fast ved EU's grundlæggende værdier.

Det berømte citat af Attila József, "min vrede er for dig, ikke imod dig", gælder i dette
tilfælde, for når der luftes en velbegrundet kritik, er EU ikke vred på den ungarske regering.
EU er vred for den. Og denne kritik er især ikke rettet mod det ungarske folk. Som ungarer
og som europæer vil jeg gerne gå igennem de seks måneder med dette formandskab med
stolthed og med løftet hoved, hr. premierminister.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Fru formand, hr. Orbán! I en artikel, der
stod i en stor tysk avis i går, nævnte De Otto Graf Lambsdorff som en af Deres rollemodeller.
Sidst vi mødtes var ved hans begravelse i december 2009. De deltog som privatperson, og
det satte vi stor pris på. Jeg vil gerne bede Dem ære hans minde ved at respektere, følge og
forsvare principperne om den liberale retsstat i alle de foranstaltninger, De træffer.

De har svaret på kritikken af medieloven med to argumenter. De har sagt, at dette er et
felttog mod Ungarn og mod Dem personligt, og at felttoget er uspecifikt. Jeg vil gerne på
vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa gøre det meget klart, at
dette ikke er et felttog. Det er et europæisk anliggende, hvis der gribes ind over for og sættes
spørgsmålstegn ved grundlæggende frihedsrettigheder i en EU-medlemsstat.

Jeg vil gerne sige til Kommissionen og til hr. Barroso, at fru Kroes skal gennemføre en
juridisk vurdering. Kommissionen er imidlertid ikke kun et advokatkontor. Den er også
et politisk organ. Vurderingen skal antage en politisk form, og den skal afsluttes hurtigt.

Deres andet argument er, at kritikken er uspecifik. Jeg vil gerne komme med et par specifikke
punkter, nemlig at bagvaskelse, ærekrænkelse og ansporing til had er forbudt ved lov i
Tyskland og i andre demokratier, hr. Orbán. Det er det, vi har straffeloven til. Vær venlig
at lade straffeloven træde i kraft i dette tilfælde. De er nødt til at forbedre retsbeskyttelsen
i paragraf 163 og ændre mediemyndighedens sammensætning og beføjelser i paragraf
123 og 183 sammen med en hel masse andre ting. Der er mange specifikke punkter. Jeg
foreslår, at De udsætter anvendelsen af loven, indtil Kommissionens vurdering er fuldført,
og dette skal gøres så hurtigt som muligt.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Fru formand! Parlamentet og medlemsstaterne
opererer med dobbeltmoral. Vi kan ikke tale nok om borgerrettigheder og pressefrihed,
når det gælder lande, som vil tiltræde EU, men disse ting synes ikke at gælde de eksisterende
medlemmer af denne klub. Er Københavnskriterierne hellige forpligtelser for os alle, eller
kun for nye medlemmer?
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Medlemsstaterne vender det blinde øje til, hvad de andre medlemsstater foretager sig. Hvis
jeg ikke stikker min næse i dine sager, så skal du heller ikke stikke din næse i mine sager!
Selv Ungarn beder alle om ikke at stikke næsen i sine sager. Det er en underlig holdning
fra et EU-formandskab. Det er Deres job at lede EU og så sandelig at opmuntre
medlemsstaterne til til en vis grad at bekymre sig om hinandens sager, premierminister
Orbán. Der er ingen mulighed for tilbagetog her.

Nu henvender jeg mig til Parlamentet, den forsamling, hvis opgave det bør være at
opretholde den høje standard for europæiske værdier. Vi mislykkes med at gøre dette! Det
har endnu en gang været mig en glæde at kunne sige sandheden og komme med mit
afbalancerede synspunkt her.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Fru formand! Det er gode nyheder, at en regering,
der nyder så stor støtte i sit eget land, overtager EU-formandskabet. Den ungarske regering
nyder denne støtte, fordi den handler i ungarernes interesse, og fordi den genopbygger
Ungarn efter de ungarske socialisters konkurs- og skandaleramte regeringer. Det er
imidlertid ikke så gode nyheder, at Ungarn har været genstand for uretfærdige, ideologisk
begrundede angreb umiddelbart før sit formandskab. Hele medielovssagen viser hykleriet
i disse angreb. Der er et tilsvarende medieråd i Polen, hvor det er domineret af det regerende
parti, og det er i dag ansvarligt for, at dusinvis af folk – journalister med konservative
tilbøjeligheder – smides ud af de offentlige medier i Polen. Ingen i Europa, mindst af alle
hr. Schulz, forsvarer dem. Dette er sagens simple kendsgerninger.

Det bizarre brev, underskrevet af de tidligere præsidenter for Den Tjekkiske Republik og
Ungarn, og også af direktøren for avisen Gazeta Wyborcza i Polen, som blev offentliggjort
for en uge siden, og som var et angreb mod ungarerne, peger på hykleriet i angrebet. Dette
er den selvsamme Gazeta Wyborcza, som sørger for, at folk, der har afvigende meninger,
får deres ejendom konfiskeret. Sandheden om dagens angreb på Ungarn er, at det ikke er
andet end hævn for at føre succesfuld konservatisme ud i livet. Jeg håber, at Deres
formandskab for EU er lige så succesfuldt, hr. Orbán, som ...

(Formanden afbrød taleren)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Fra den 1. januar overtog den ungarske regering
ansvaret for EU's formandskab, hvilket har mindet os om realiteten gennem det, der måske
kan kaldes et kulturtæppe. Jeg vil ikke tale om planen, kun om den kultur, De har bragt til
Bruxelles, hr. premierminister.

Højt skattede symboler, portrætter af personligheder, som Deres folk med rette er stolte
af, på jorden, under fode, i et offentligt rum, trådt på og besudlet af folk fra hele Europa.
Forekommer det dig at være kultur? Er det en værdig fremstilling af stolte Ungarn?

Jeg ved ikke, hvad der fik ungarske diplomater til at fornedre symbolerne på deres egen
historie. De kunne have anbragt dem med værdighed på panelerne eller væggene i denne
selvsamme sal. Har De set, hvor de symboler, som vi skatter, er anbragt i denne sal, hr.
Orbán? De er på et ærefuldt sted, de smykker formandens bord.

Jeg ved, at Deres land har mange problemer, men jeg holder fast ved, at det stolte ungarske
folk ikke fortjener en sådan mangel på respekt fra dets egen regering for dets berømte
personligheder og symboler, hr. premierminister.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Fru formand, hr. premierminister, mine damer og herrer!
Jeg ønskede grundlæggende at tale om det ungarske formandskab, men talerne før mig
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har gjort mig rasende, og nu må jeg give lidt efter for provokationen og tale om den ungarske
medielov. For at sige det enkelt kritiserede Jobbik Bevægelsen for et bedre Ungarn også
sprogloven i Ungarn. Vi er også uenige i den. At se så mange vendekåber og hyklere på et
sted er imidlertid forbløffende. Hvor var dem, der nu føler sig som beskyttere af rettigheder,
hvor var De, da den slovakiske sproglov blev indført? Hvor var hr. Cohn-Bendit, da
ungarerne i Vojvodina blev terroriseret af serbiske ekstremister? Hvor var hr. Schulz, da
grave i Vojvodina, ungarske grave, og grave med ungarere i Transsylvanien blev skændet?
Det er derfor, jeg opfatter dette som dobbeltmoral. Jeg kan ikke acceptere den kritik, De
tillader Dem imod den ungarske regering og imod det ungarske formandskab.

I modsætning til den tomme skræppen fra Det Ungarske Socialistiske Arbejderparti (MSzMP)
eller Det Ungarske Socialistiske Parti (MSZP) har Jobbik altid haft positive forslag. Ja, vi må
tage spørgsmålet om den slovakiske sproglov op. Ja, vi må tage spørgsmålet om at annullere
Beneš-dekreterne op. Ja, vi må tage spørgsmålet om szeklerfolkets territoriale selvstyre op.
Ja, vi må tage spørgsmålet om at stoppe og udrydde romakriminalitet i Ungarn og i hele
Europa op, og det ville være velkomment, hvis den ungarske regering kunne fokusere lige
så meget på sin indenlandske opgave med at gennemføre millioner af ungarske vælgeres
vilje og omsider sætte den tidligere ungarske diktator, Ferenc Gyurcsány, bag tremmer.
Dette er de reelle problemer, og jeg ønsker Dem succes med formandskabet.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Orbán! De har to vanskelige opgaver
foran Dem. Den første drejer sig om at overvinde otte års dårlig socialistisk forvaltning,
bringe politisk og økonomisk dynamik og stabilitet tilbage til Ungarn og reducere
gældsniveauerne. Vælgerne har givet Dem et klart mandat til at gøre dette.

Deres anden opgave er i Deres egenskab af formand for Rådet at lede Europa gennem disse
vanskelige tider og gøre alt, hvad der står i Deres magt for at løse den økonomiske og
finansielle krise. De har Parlamentets og min gruppes aktive støtte. Det glæder os, at De
ikke har præsenteret os for en ønskeliste i dag, som mange socialdemokratiske rådsformænd
har gjort i de seneste år, men i stedet har gjort Deres prioriteter klart.

For det tredje glæder det os, at Ungarn har været medlem af EU siden 2004, og at
regeringspartiet i Ungarn tilhører Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater). Felttoget i tilknytning til den nye medielov, som omfatter krav om inddragelse
af stemmeretten i henhold til paragraf 7, og som blev indledt her i Parlamentet og ikke af
Dem, men af de partier, der tabte det ungarske valg i 2010, de sad her, og de sidder her
endnu forrest i salen, i hvert fald dem, der ikke er løbet direkte til pressen, er hyklerisk og
utåleligt. Vurderingen vil vise, at medielovgivningen i Ungarn ikke er anderledes end
lovgivningen i mange andre stater.

I tilfældet med hr. Schulz, som krævede, at loven blev trukket tilbage, kan jeg kun sige, at
han åbenbart ikke har læst den lov, som blev vedtaget med flertal under den
socialdemokratiske og grønne delstatsregering i Nordrhein-Westfalen. Den omfatter
bestemmelser om oprettelse af en mediemyndighed, om sanktioner og om afvigende
meninger. Dette er præcis, hvad De gør. Denne hykleriske tilnærmelse skal ikke vinde
flertal her i Parlamentet.

(Bifald)

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne spørge hr. Langen, om
man i medielovgivningen i Nordrhein-Westfalen lægger ansvaret for tilsynet med medierne
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i hænderne på et enkelt parti? Er det således, at medietilsynsmyndigheden i
Nordrhein-Westfalen bruges af regeringen i ni år? Kan det passe, at ét parti i
Nordrhein-Westfalen afgør, om mediernes rapportering er afbalanceret? I så fald er
situationen den samme som i Ungarn. Jeg tror ikke, at det er det, De ønsker. Jeg vil også
gerne spørge, hvorfor fru Merkel kritiserer den ungarske lovgivning. Hun er dog medlem
…

(Formanden afbrød taleren)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg er sikker på, at De vil give mig fem
minutter.

(Formanden afbrød taleren)

For det første spurgte fru Merkel, om lovgivningen var i overensstemmelse med EU-reglerne
i enhver henseende, og hr. Orbán indvilgede i om nødvendigt at ændre bestemmelserne i
lovgivningen på baggrund af Kommissionens vurdering. Jeg mener, at denne tilgangsvinkel
er korrekt, ærlig, åben og retfærdig for alle involverede parter.

Det andet, jeg vil sige, vedrører medielovgivningen i Nordrhein-Westfalen. I
radioprogrammer må man i henhold til lovens stk. 31 ikke kun give udtryk for én holdning
eller kun dække ét parti eller én gruppe, lobby, religiøs overbevisning eller filosofi.

(Tilråb)

I loven står der desuden, at regeringslederen i Nordrhein-Westfalen kan give
medietilsynsmyndigheden instrukser og pålægge bøder på op til 500 000 EUR.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne henvende mig til
lederen af den ungarske regering. Velkommen til Parlamentet, hr. Orbán.

Ungarn har påtaget sig formandskabet i en meget vanskelig tid, og det program, som De
har forelagt os, rummer mange store udfordringer. De har flere gange bedt os som Parlament
om at hjælpe med at realisere dette program, og De kan være forvisset om, at vi er her for
at støtte de gode og europæiske elementer i programmet.

I Deres tale efterlyste De desuden et stærkt Europa. Jeg må dog sige, at det ikke står helt
klar for mig, hvor Deres europæiske ånd begynder, og hvilke begrænsninger den har. Det
undrer mig nemlig, at Deres regering har indledt formandskabet med at præsentere en
ikke-eksisterende territorial enhed i stedet for at præsentere en ny vision for Europa.

Derfor håber jeg, at Deres gode europæiske ånd fortsat vil udvikle sig i positiv retning, og
at De også vil bevare en positiv ungarsk ånd.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Fru formand! I lang tid har EU opstillet mål efter
mål, men ingen ser tilbage på, om alle disse mål er opnået eller gennemført ordentligt. Mål
som vækst, job og en borgervenlig union har det alle med at blive eviggyldige mål. Vi er
faktisk nået til det punkt, hvor vi bør erkende, at i hvert fald nogle af vores politikker og
de standardløsninger, som vi alt for ofte vælger, er slået fejl.

For at stimulere EU's økonomiske vækst skal vi måske begynde at tænke ud over de faste
rammer og acceptere vores 27 medlemsstaters forskellige interesser og særlige karakteristika.

Kommissionen foreslår med opbakning fra formandskabet, at vi blot koordinerer vores
økonomiske politikker. Dette kan blive en fælde for netop den økonomiske vækst, som vi
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søger, hvis vi udelukkende anvender makroøkonomiske og finansielle mål og politikker.
Så længe vi har et ufuldstændigt indre marked, bureaukratiet tynger virksomhederne og
iværksætterne, og arbejdsmarkedet er rodet, risikerer væksten i EU at blive som en hval
blandt barracudaer – for sådan fungerer det globale marked i disse krisetider.

Med hensyn til de øvrige eviggyldige målsætninger, der præsenteres i formandskabets
program, herunder at gennemføre en fælles energipolitik, må vi udpege de energimæssige
interesser og behov, som er fælles for alle medlemsstaterne. Jeg tror ikke at løsningen består
i at bruge milliarder af euro på gigantiske infrastrukturprojekter.

Hr. Orbán talte også om udvidelse. Jeg håber ikke, at han her tænker på den ungarske
tilgang, hvor man tildeler statsborgerskab til alle etniske ungarere i nabolandene. Det er
vist ikke realistisk med en EU-udvidelse i en euroskeptisk kontekst og en økonomisk krise.

Til slut vil jeg ønske os alle held og lykke.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Fru formand! Det ungarske formandskab har fået en
ugunstig start. Det signal, som den ungarske regering har sendt til EU med landets nye
medielov, har ikke været positivt. Den nye lov giver en medievagthund meget vidtgående
beføjelser, og det kaster en mørk skygge over starten på det ungarske formandskab. Denne
lov er blot ét element i en række af bekymrende tendenser i Ungarn.

Når et enkelt politisk parti dominerer, forstummer andre stemmer. Den franske forfatter
Rochefoucauld advarede mod dette allerede i det 17. århundrede, da han skrev, at kun få
er kloge nok til at foretrække gavnlig irettesættelse frem for forræderisk ros. Mit råd til
formandskabet er, at det bør tage Rochefoucaulds ord alvorligt, både som EU-formandskab
og som ungarsk regering.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne byde hr. Orbán
velkommen til Strasbourg. Som hr. Cohn-Bendit har påpeget, elsker alle her Ungarn, men
ikke alle elsker den ungarske regering, hvilket De nok har bemærket, hr. Orbán.

Vi elsker som sagt Ungarn, nærer høje tanker om den ungarske regering og bakker helhjertet
op om Deres parti. Denne opbakning bag Fides-partiet skyldes, at det har været en afgørende
faktor i Ungarns tilbagevenden til demokrati efter et langvarigt og frygteligt diktatur.

Vi støtter Fides, fordi partiet gennem alle disse år både som regeringsparti og i opposition
har efterstræbt de samme værdier som os, hvad angår demokrati og frihed. Vi hylder Fides,
fordi partiet i dag er det eneste reelle alternativ til den populistiske tendens, der synes at få
fodfæste i så mange lande i EU.

Vi bakker også op om Fides, fordi partiet i kraft af de prioriteter, som De har nævnt, får os
til at indse, at kampen for et forenet og frit Europa ikke er vundet endnu. Vi støtter Dem,
hr. Orbán, fordi vi derved støtter Ungarn og hele Europa.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Fru formand, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer!
Lige siden EU blev grundlagt, har en af vores største udfordringer været energisikkerheden.
I lang tid har vi troet, at det mest afgørende var at nedbringe afhængigheden af bestemte
energikilder. Den økonomiske krise har imidlertid tydeligt understreget, at det vigtigste
er, at de er tilgængelige og økonomisk overkommelige. I år var det første gang, at flere
mennesker frøs ihjel i uopvarmede lejligheder end i gaderne i Ungarn. For et par dage siden
bad beboerne i et lejlighedskompleks om, at der blev lukket for deres varmeforsyning, da
de ikke længere havde råd til at betale for den. Det er særdeles vigtigt, at vi behandler emnet
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energisikkerhed som en af konsekvenserne af den økonomiske krise, og dette må vi gøre
på baggrund af vores forældede energiinfrastruktur.

Det ungarske formandskabs vigtigste opgave ved energitopmødet vil være at skabe
grundlaget for denne nye infrastruktur, både hvad angår gas- og elledninger. Vores opgave
består ikke i at opgradere fortidens energiforsyningsnet, men at sikre investorer og kapital
til fremtidens intelligente forsyningsnet. Den ungarske regering må overbevise alle
medlemsstater om, at vi sammen skal arbejde på at øge sikkerheden, hvad angår håndtering
af nukleart affald. Desuden må vi sikre, at denne opgave forbliver økonomisk overkommelig.
Hr. formand for Rådet, vi kan ikke gå til opgaven med iltert temperament og koldt blod,
men kun ved at holde hovedet koldt og have et varmt hjerte og en klar vision. Vi vil
samarbejde med Dem om at løse disse problemer.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Fru formand! Europas befolkning oplever en alvorlig
og destabiliserende krise. Jeg mener, at det netop er i tider som disse, at vi må vende tilbage
til de grundlæggende værdier, som Europa bygger på.

Den første af disse værdier er kampen mod enhver form for nationalisme. Jeg er meget
bekymret over, at man efter at have givet den magyariske befolkning ungarsk
statsborgerskab nu rejser spørgsmålet om at give dem ret til at stemme, hvilket er et brud
på alle internationale konventioner.

En anden grundlæggende europæisk værdi er kampen for demokrati og frihed. Siden
regeringsskiftet er der truffet en række foranstaltninger, som bekymrer os, og i forhold til
hvilke vi måske kan få nogle svar nu. Forfatningsdomstolens beføjelser er blevet
indskrænket, Den Europæiske Centralbanks uafhængighed er blevet undermineret – i
modstrid med tiltrædelsestraktaten – og under påskud af at gennemføre et EU-direktiv
beder man befolkningen om at stemme om en medielov, der faktisk undergraver
pressefriheden, som påvist af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
for nylig.

Man forklarer, at loven minder om lovgivningen i andre medlemsstater, men selv om nogle
af disse – og her tænker jeg især på mit eget hjemland – tydeligvis har et stykke vej at gå
endnu, findes der vist ikke nogen anden EU-medlemsstat, hvor medierne risikerer bøder
på 700 000 EUR for at krænke de moralske standarder. Sagen ligger nu i hænderne på
Europa-Kommissionen, som helt grundlæggende og ikke blot ud fra rent juridiske hensyn
må tage stilling til, om denne lov krænker ytringsfriheden. Hvis dette er tilfældet, har EU
instrumenter, som kan garantere respekten for grundlæggende rettigheder. Det er denne
klare udmelding, som vi nu venter på.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Fru formand, hr. premierminister! Ungarn er et europæisk
land, som synes godt om Parlamentet. Ungarn har valgt en af vores meget fine tidligere
kolleger, hr. Pál Schmitt som præsident for republikken, og man har været fornuftig nok
til at give en ministerpost til en af vores glimrende kolleger, nemlig fru Győri, som jeg
hylder.

Demokratiet fungerer. De er blevet valgt. Tillykke med det! EU fungerer. Der er sat
spørgsmålstegn ved en af Deres love, og De svarer, at De vil ændre den. De udfordres, hvad
angår værdigrundlag, og De har erklæret, at De ved reformen af forfatningen, som er den
tidligere kommunistiske forfatning, vil vedtage hele chartret om grundlæggende rettigheder.
Det hilser jeg velkommen. Politikken fungerer. Skulle nogen være i tvivl, har vi et politisk
Europa. Det er godt nyt!
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De står over for store økonomiske udfordringer, hr. Orbán, og De er i færd med at rette
op på Ungarns økonomi. De er sandsynligvis den premierminister, som der er behov for
netop nu. Det er dog ikke første gang, at De har gjort dette. De gjorde det allerede i 1998,
da De også var premierminister.

Til slut vil jeg rette opmærksomheden mod Kroatien, som De ønsker, skal tiltræde. Det
går vi også ind for. Jeg må gøre Dem opmærksom på betænkelighederne i visse dele af
Europa og foreslå, at De iværksætter en storstilet PR-kampagne, som kan overbevise de
europæiske borgere om, at Kroatien opfylder alle kriterier for medlemskab, for vi følger
ikke længere det princip om blokmedlemskab, som vi fulgte efter Berlinmurens fald.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Fru formand, hr. Orbán! På vegne af de
spanske socialdemokrater vil jeg gerne hilse det ungarske formandskab – det tredje
formandskab i den første trio af formandskaber under den nye dynamik, der blev indført
med Lissabontraktaten. Der er behov for sammenhæng med den fælles drejebog, som de
tre lande Spanien, Belgien og Ungarn har udarbejdet, men navnlig sammenhæng med de
principper, værdier og målsætninger, der er fastlagt i selve Lissabontraktaten, da den helt
overordnede prioritet er at gennemføre og realisere denne.

Nogle af disse fælles værdier og principper er fastlagt i artikel 2 i Lissabontraktaten, nemlig
respekt for frihedsrettighederne, beskyttelse af mindreårige og pluralisme, herunder
pluralistisk information. Jeg deler derfor den bekymring, som De har udtrykt om, at disse
for det ungarske formandskab så vigtige målsætninger kan blive forvrænget af nationale
debatter og særpræg snarere end fremmet af det, som forener os.

Den ungarske medielov må under ingen omstændigheder blive behandlet som et spørgsmål
vedrørende det indre marked ved den nationale gennemførelse af direktivet om audiovisuelle
medietjenester. Det er en sag, som ikke kun berører det indre marked eller Ungarn, men
derimod grundlæggende rettigheder og hele EU. Derfor tilslutter jeg mig dem, der mener,
at vi kun kan komme ud af denne krise gennem øget integration og ikke gennem
konkurrencepræget nationalisme.

Formandskabet vil blive bedømt på sin vilje til at gå i spidsen med hensyn til at opnå
værdierne og målsætningerne i Lissabontraktaten under hensyntagen til de forpligtelser,
der ligger i at tilhøre EU.

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

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Fru formand! Jeg har lyttet meget omhyggeligt til
hr. López Aguilars udtalelser, og jeg vil gerne minde ham om, at den spanske regering
under ledelse af hans eget parti er i færd med at oprette et statsligt medieråd og vedtage en
lov, som forbyder den ulige behandling og diskrimination, der hænger som et
damoklessværd over eventuelle politiske modstandere, og som kan påvirke medieindholdet.

Så før De kritiserer andre, hr. López Aguilar – og jeg vil ikke gå i detaljer vedrørende
spørgsmålet om den ungarske lov – bør De tænke på, at det ikke er godt at bruge to
forskellige målestokke og være dobbeltmoralsk. De må ikke glemme, at De har været
justitsminister.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Fru formand! Til hr. Vidal-Quadras må jeg
sige, at det ikke er første gang, at vi her i forsamlingen har hørt fuldstændig upassende
sammenligninger mellem på den ene side en lov, der har skabt bekymring i hele EU og
blandt ærede repræsentanter for hr. Vidal-Quadras' egen politiske familie, og på den anden
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side love, der respekterer retten til ytringsfrihed, fri meningsdannelse i et pluralistisk
samfund og naturligvis pluralisme i medierne. I medfør af sidstnævnte love nedsættes
audiovisuelle råd, som på ingen måde har til opgave at gribe ind i forhold til pluralismen
i medierne eller fastlægge indholdet i dem.

Dette er tilfældet i Spanien, nøjagtig som i de mange andre eksempler, der er fremført i
denne forsamling, og som intet har at gøre med det emne, der har skabt så stor bekymring
under denne forhandling.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Fru formand! Det ungarske formandskab har en
enestående mulighed for at gennemføre energisikkerhed i Europa. Der vil være to på
hinanden følgende formandskaber – det ungarske og det polske – med en stærk politisk
vilje til at gøre brug af alle de muligheder, som vi har til rådighed. De problemer, som vi
har mødt hidtil, vedrører konsolidering eller monopol med hensyn til forsyning og transit,
et ikke helt indbyrdes forbundet indre marked og navnlig sårbarhed på EU's østlige flanke.

Vi forventer, at det ungarske formandskab udnytter EU's geometri i form af den trekant,
som udgøres af en akse eller korridor fra nord til syd mellem Østersøen og Adriaterhavet
med energihavne i Polen og Kroatien, der suppleres af gasrørledningen fra den kaspiske
region, som forsyner EU direkte, separat og uafhængigt, i første omgang fra Aserbajdsjan
og Turkmenistan. Den sydlige korridor skal naturligvis omfatte Nabucco-projektet.

En ny kilde til energisikkerhed for Europa er således den ultimative udfordring for det
ungarske formandskab. De tre hovedformål er at opbygge samkøringsforbindelser, sikre
tilstrækkelig finansiering og give den eksterne dimension ved EU's energipolitik et løft, da
energi er et offentligt gode for EU. Energiforsyningen skal europæiseres, politikken skal
bygge på solidaritet, og vores politiske vilje skal sikre gennemførelsen af den.

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Fru formand! Lige nu burde vi forhandle om spørgsmål
vedrørende økonomisk styring, beskæftigelsesmæssige rettigheder og miljøet, som alle er
emner, der står højt på vores dagsorden. Og vi burde fejre Ungarns fantastiske resultater,
nu hvor landet for første gang har æren af at indtage formandsposten. Jeg er ked af, at det
ungarske folk, som modsatte sig undertrykkelse og kæmpede så længe for demokrati, nu
oplever, at dette demokrati trues af de nye medielove i Ungarn og de protektionistiske
politikker, der bruges til at angribe udenlandske virksomheder, hvilket kaster en skygge
på det, som skulle være en periode præget af stolthed for det ungarske folk.

Dette er et kritisk tidspunkt for vores medborgere, og vi må videreføre vores reformprogram.
Vi må dog også være meget opmærksomme på at sikre, at Europa ikke glider tilbage i den
mørke fortid. Vi må fortsat rette fokus mod og modsætte os enhver form for statscensur
og protektionistiske politikker. Vi må række hånden ud til det ungarske folk, men vores
fremtidige demokrati må ikke kompromitteres.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Fru formand, hr. premierminister, mine damer og herrer! Den
europæiske romastrategi blev første gang præsenteret af parlamentet i starten af 2008, og
i de tre år, der er gået siden da, har en bred vifte af EU-foranstaltninger og -dokumenter
understreget, hvor vigtigt det er at bekæmpe den segregering og fattigdom, der plager de
12 mio. romaer i Europa. Som medlem af Fidesz og det eneste romamedlem af Parlamentet
er jeg stolt over, at den nye ungarske regering er det første formandskab for Rådet, der fuldt
ud har påtaget sig forpligtelsen til at finde en løsning på europæisk plan.

Social integration af romaerne er en af de største udfordringer i Europa i dag og samtidig
en af de mest lovende muligheder for vores aldrende samfund. Faktisk er integration af
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romaerne ikke blot en forpligtelse på menneskerettighedsområdet, men også en økonomisk
nødvendighed. Som Parlamentets ordfører vedrørende dette emne håber jeg inderligt, at
det ungarske formandskab på baggrund af Parlamentets betænkning og Kommissionens
kommende meddelelse vil formå at udarbejde en strategi, der virkelig er i Fællesskabets
ånd, og som vil definere denne målgruppe ud fra økonomiske snarere end etniske hensyn.
Samtidig skal gennemførelsen af direktiverne om lige muligheder styrkes under hensyntagen
til segregeringens territoriale natur, idet vi mindsker ulemperne for de borgere, der bor i
mikroområderne.

Denne proces handler om meget mere end en europæisk romastrategi, hr. premierminister.
Den handler om gensidig tillid og Europas evne til at opbygge et fællesskab baseret på
værdier og overvinde de udfordringer, som vi står over for. Jeg ønsker Dem held og lykke
med disse kæmpestore opgaver. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Medierne i Europa
er ikke forpligtet til at anlægge en afbalanceret synsvinkel. I Europa har vi pressefrihed.
Hvis man i Europa opretter et organ, som sigter mod at skabe en såkaldt balance ved at
indføre en straf, som ikke kan appelleres, afskaffe kildebeskyttelsen og skabe en atmosfære
præget af frygt, forventer jeg, at Kommissionen som den europæiske lovgivnings vogter
vil reagere. Men den må ikke være tøvende, halvhjertet og defensiv i sin reaktion. I stedet
skal den handle hurtigt, beslutsomt og effektivt. Dette har den endnu ikke gjort.

Jeg er ikke blevet overbevist af Deres allieredes aggressive og urimelige forsvar, hr. Orbán.
Vi troede, at De var liberal. Jeg kan forestille mig, at dette ikke altid føles godt. Jeg vil dog
gerne spørge Dem om, hvordan De har det nu, hvor De betragtes som én, der fører et land
væk fra demokrati og i retning af totalitarisme.

(Kraftig uro)

Hvordan har De det med, at De er nødt til at lade Dem forsvare af de mennesker, der sidder
deroppe, hr. Orbán? Det vil jeg gerne vide.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne sige, at
Parlamentet i dag, hvor vi drøfter det ungarske formandskab, også må kunne berøre andre
relevante emner og fokusere på EU's problemer, men dette er ikke tilfældet. For at kunne
fokusere på EU's problemer er vi nødt til at se nøje på de ting, der bliver fremlagt, og
diskutere, om de harmonerer med det ungarske formandskabs prioriteter, i stedet for at
drøfte emner, der vedrører hverdagslivet i Ungarn, og som om nødvendigt kan reguleres
som led i et normalt og sundt forhold mellem Kommissionen, den ungarske regering og
Parlamentet.

Derfor vil jeg gerne sige, at bortset fra den høje prioritet, som det ungarske formandskab
naturligvis vil tillægge de aktuelle økonomiske og finansielle spørgsmål, glæder det mig,
at den ungarske plan for det kommende halve år er meget klar og ambitiøs, idet man retter
fokus mod tre sager, som vil være afgørende for Europas fremtid. Her tænker jeg dels på
fødevarer, hvor vi går ind i en fase med alvorlig global krise. Dels tænker jeg på energi, som
er afgørende for vores sikkerhed og økonomiske bæredygtighed. Og endelig tænker jeg
på vand, som næsten ikke er blevet nævnt her, men som er den næste store udfordring, vi
skal klare efter problemet med fødevarerne.

Jeg håber, at De vil nå Deres målsætninger.
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Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Fru formand, hr. premierminister! 2011 vil være det
første år, hvor EU anføres af to lande fra Central- og Østeuropa, nemlig Ungarn og Polen.
Disse to lande har ydet et særligt bidrag til udviklingen af demokrati og integration i Europa,
og efter min mening må deres fortjenester ikke bare klattes væk, som vi har set det i dag.

Jeg anmoder Dem indtrængende om at træde ud af den skygge, der har lagt sig over Deres
formandskab, hr. Orbán, så vi kan sige, at De har opfyldt Deres prioriteter, når det udløber.
Det er dem, som vi skal koncentrere os om og ikke det ungarske parlaments beslutninger
og foranstaltninger, som ikke lever op til de grundlæggende principper for demokrati.

De har socialdemokraternes fulde opbakning til gennemførelsen af forhandlingerne med
Kroatien under Deres formandskab.

I Deres indlæg hørte jeg intet om en gennemgang af naboskabspolitikken. Jeg håber, at De
vil udvise det fornødne initiativ, og at De i denne periode vil kunne føre Hviderusland
tilbage på sporet mod demokratisk udvikling.

Jeg vil tillade mig at være uenig med hr. Cohn-Bendit. Jeg mener ikke, at hr. Orbán kan
sammenlignes med hr. Chávez. Der findes andre premierministre i Europa, som egner
meget bedre til den sammenligning.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Orbán! Deres hjemland har i sandhed
gennemgået store lidelser, og landet, De selv og Deres parti har ydet et stort bidrag til fred
og et forenet Europa. Som god nabo og østriger vil jeg gerne understrege dette og udvise
ægte respekt for det, som er et historisk øjeblik for Dem.

Jobskabelse, vækstfremme og øget sikkerhed er prioriteterne for Deres formandskab, og
vi bakker gerne op om dem. Blandt andre prioriteter kan nævnes en styrkelse af det indre
marked, fremskridt i energipolitikken, Donaustrategien og gennemførelse af forhandlingerne
med Kroatien. På alle disse områder agter vi at støtte Dem.

Jeg vil især gerne takke Dem for Deres forsvar af religionsfriheden. Kristendommen er en
af hjørnestenene i europæisk tanke og handling, og vi har stor respekt for, at De har
reformeret den kommunistiske medielovgivning i Ungarn, som stammer fra 1986. Dette
er den rette vej fremad på et vigtigt område. Efter vores opfattelse tager man fejl i mange
af de tilkendegivelser, som vi har hørt i denne sammenhæng, blandt andet her i
forsamlingen. Flere af disse indlæg minder mig om de sanktioner, som man med urette
pålagde den østrigske regering i 2000. Jeg mener, at De behandles lige så urimeligt nu, som
den østrigske regering blev behandlet dengang.

Jeg vil gerne takke Dem for Deres indsats, og jeg ønsker det nye ungarske formandskab
held og lykke.

(Bifald)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Fru formand! Jeg må sige til premierministeren, at jeg
som EU-borger og socialdemokrat glæder mig over hans engagement i forhold til at
gennemføre en Donaustrategi og en sammenhængende romastrategi på EU-plan, og som
rumænsk statsborger bifalder jeg formandskabets støtte til mit hjemlands og Bulgariens
bestræbelser på at blive optaget i Schengenområdet.

Ungarns overtagelse af formandskabet er imidlertid blevet overskygget af de ophedede
forhandlinger om en skamfuld lov, der skæmmer EU's grundlæggende værdier. Denne lov
synes at være udformet under politisk indflydelse af Horthy, Kádár, Antonescu eller
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Ceauşescu. Den underminerer Ungarns troværdighed og anseelse som EU-medlemsstat
og ydmyger den ungarske befolkning, som værdsættes for sit engagement i forhold til
frihed. Loven er blevet kritiseret skarpt af to store EU-medlemsstater, nemlig Tyskland og
Frankrig, som tilhører Ungarns politiske familie. Parlamentsmedlemmer fra Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har kritiseret loven og antager, at de ikke
umiddelbart vil blive udelukket fra PPE-Gruppen.

Vi kan ikke acceptere denne udvikling, og vi kan ikke lade den fortsætte.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Fru formand! På baggrund af forhandlingerne om den
ungarske medielov ved enhver i Europa, hvem der for tiden har formandskabet for EU. Det
har ikke altid været tilfældet. Jeg mener, at det er positivt, at premierministeren har forelagt
loven for Europa-Kommissionen, og vi afventer Kommissionens holdning med fortrøstning.

Hvad angår det ungarske formandskabs fire prioriteter vil jeg gerne vide, hvilke specifikke
foranstaltninger man vil træffe vedrørende vækst og jobskabelse, navnlig de administrative
byrder på små og mellemstore virksomheder. I forhold til den digitale dagsorden vil Kina
ikke vente på, at Europa når op på omgangshøjde. Den anden prioritet er et stærkere
Europa. I Europa står vi i øjeblikket i vand til halsen. Her tænker jeg ikke på den stigende
vandstand i havene, men derimod i floderne Rhinen, Po og Mosel. Jeg ville være
taknemmelig, hvis man også rettede opmærksomheden mod dette emne.

Med hensyn til imødekommenhed over for borgerne vil jeg gerne høre, hvad man agter at
gøre vedrørende Schengen, Rumænien og Bulgarien samt Kroatiens tiltrædelse.

Endelig vil jeg fremhæve, at Ungarn har pålagt virksomheder fra andre lande en nødskat,
som strider mod principperne for det indre marked. Jeg vil gerne høre, hvornår den bliver
afskaffet.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

László Tőkés (PPE).   – (HU) Hr. formand! Lad mig drage følgende parallel i forbindelse
med medieloven. I 1956 fordømte de fleste kommunistiske partier i Vesten og et stort
antal vestlige liberale intellektuelle på venstrefløjen de ungarske revolutionære, idet man
talte imod dem i forsvar af de sovjetiske bolsjevikker. I dag foregår der noget lignende
mutatis mutandis. Mange af vores vestlige socialistiske og liberale kolleger vælger at støtte
en part bestående af ekskommunister og pseudo-liberale frem for de sande kræfter bag
regimeskiftet, tilhængerne af afdøde József Antall og Viktor Orbáns frihedskæmpere. Dette
fremgår tydeligt i forbindelse med sagen om medieloven. Vi må for alt i verden ikke forveksle
fortidens herskere og deres arvinger – disse postkommunister – med en ægte og troværdig
venstrefløj. De to er vidt forskellige. I sin tid måtte også Albert Camus indse, hvem de
sovjetiske stalinister virkelig var, og han valgte således den ungarske revolutions side.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Hr. formand! Jeg er enig med hr. Orbán på tre områder.
Det første er spørgsmålet om Kroatien. Vi anlægger den samme synsvinkel, og vi håber at
kunne finde en løsning sammen med Ungarns udenrigsminister. Det andet vedrører den
vigtige integration af romaerne, og det tredje er den ungarske revolutions betydning for
Europa.

Jeg stammer fra Østrig og blev født tæt på den ungarske grænse. Jeg var bevidst om, hvad
der foregik, omend fra den bedste side af grænsen. Jeg blev udpeget til at undervise to af
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mine klassekammerater i tysk. Jeg ved, hvor vigtig revolutionen var. Det var dog en
revolution imod et krav om magt og imod magtens monopol. Dens mål var at sikre frihed,
herunder pressefrihed.

Jeg vil bede Dem om igen at overveje, om denne lov virkelig er i tråd med den ungarske
revolutions ånd og mål, hr. Orbán. Hvis De holder den op mod disse mål, vil De kunne
udforme en bedre lov. Derfor anmoder jeg Dem igen om at overveje, hvordan De kan
udarbejde en bedre medielov, som harmonerer med den ungarske revolution og dennes
ånd.

(Bifald)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Hr. formand! Jeg vil gerne kort udtrykke min opmuntring og
støtte til det ungarske formandskab og Ungarn, som er Sloveniens gode naboland, og som
vi har mange ting til fælles med. Jeg støtter desuden de hovedprioriteter, som De i dag har
skitseret for Deres formandskab, hr. Orbán.

Ungarn kan yde et vigtigt bidrag til en yderligere konsolidering af stabiliteten i den region,
som vi alle bor i, og navnlig til at sikre, at hele regionen tager både moderne værdier og sin
fremtid til sig.

Derfor vil jeg sige Dem noget, som De måske ikke bryder Dem om at høre. Jeg mener, at
De ville gøre klogt i at lade historien om Trianon forblive fortid. Brug den ikke som
bevæggrund for at forstyrre Deres naboer eller rippe op i gamle sår. Alle skal lære at leve
med deres historie.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Hr. formand! Jeg tillader mig at kommentere på
en sag, der allerede har fyldt ganske meget her til formiddag. Det er medieloven i Ungarn.
Den sag, hr. Orbán, handler hverken om Ungarn eller om ungarsk indenrigspolitik, den
handler om EU's grundlæggende rettigheder og om vores troværdighed udadtil.
Pressefriheden er truet i hele EU, hvis Ungarn får et politisk udpeget medieråd og bøder i
millionklassen.

Hr. Orbán, jeg er en del af en ung europæisk generation, som måske har taget pressefrihed
for givet, og i dag kan jeg forstå, at det ikke er en selvfølge. Jeg er glad for Deres løfte om
at revidere loven, såfremt den er i strid med EU's love og traktater og, hr. Orbán, jeg tror
godt, at De allerede i dag kan tage hjem og foretage revisioner. Det skylder De alle dem,
som har tilkæmpet sig grundlæggende rettigheder og pressefrihed, og det skylder De min
generation, som aldrig har kendt til andet. Jeg mener, at vi i EU skal udvikle demokratiet
og ikke afvikle det.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Hr. formand! En styrkelse af EU indebærer også en styrkelse
af Kommissionen og en udvidelse af sikkerhedsnettet, både hvad angår økonomi og indhold.
Den vil medføre et stærkere demokrati og et øget fællesskab i Europa. Processen med at
styrke Europa starter derhjemme. Hjælp os med at gøre fremskridt med hensyn til at
"europæisere" den interne politik og sikre, at Europa ikke svækkes af nationalisme.

Hvis vi vil styrke Europa, hr. Orbán, må vi styrke vores fælles fodfæste og mindske vores
svagheder. Blandt vores styrker kan nævnes, at vi har de samme retssystemer, de samme
værdier, de samme rettigheder, fællesskabsmetoden, det indre marked med dets fire friheder
og den fælles valuta. Partier er blot demokratiets instrumenter og ikke omvendt. Vores
svagheder er nationalisme, egoisme, polarisering og protektionisme. Lad os bruge dette
halve år på at gøre Europa og det europæiske fællesskab stærkere.
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Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen  .  – (EN) Hr. formand! Allerførst vil jeg
gerne takke premierminister Orbán for hans fremlæggelse af et meget ambitiøst program.
Jeg vil også gerne takke medlemmerne for en meget fin forhandling og en intens
meningsudveksling.

Demokratiske forhandlinger er efter min mening det bedste middel til at finde de bedste
løsninger for EU. Det er dog en forudsætning, at forhandlingsparterne har et fælles mål.
Jeg mener, at vi har et sådant mål, for de fleste af os i denne forsamling ønsker et stærkere
Europa. Det motto, som det ungarske formandskab har valgt, er således meget godt og
passende. På Kommissionens vegne vil jeg gerne understrege, at vi må bakke op om det
ungarske formandskabs mål.

Forhandlingerne har tydeligt vist, at der venter os en stor opgave i dette halvår. Vi skal
indføre økonomisk governance, finde løsninger på statsgældskrisen og gennemføre
EU 2020-strategien langt hurtigere – blot for at nævne et par af målene på det økonomiske
område. Vi bifalder dog også i høj grad det ungarske formandskabs fokus på at finde en
bedre løsning vedrørende integrationen af romaerne og på Donaustrategien.

Jeg vil gerne føje en bemærkning til spørgsmålet om, hvordan vi kan integrere romaerne
mere effektivt i EU. Som bekendt har vi iværksat et meget bredt program for at øge
bevidstheden og fremme en koordineret dialog i medlemsstaterne om de muligheder, som
der ligger i EU-midlerne. Efter Ungarn i 2009 og Rumænien i 2010 vil fokus i år være rettet
mod Slovakiet og Bulgarien. Jeg mener, at vi sammen med Dem og det ungarske
formandskab i april vil kunne præsentere den nye EU-ramme for nationale strategier til
integration af romaerne.

Jeg vil også gerne knytte en kommentar til hr. Cohn-Bendits bemærkninger, fordi jeg mener,
at det netop nu er meget vigtigt at vise helt tydeligt, at EU står side om side med Tunesien
og dets folk. Jeg vil navnlig gerne hylde alle tunesere for det mod, som de har udvist i den
seneste tid. Jeg er sikker på, at EU vil støtte tuneserne i deres stræben efter fred og demokrati.

Den nye samlingsregering skal afspejle det tunesiske samfunds ønsker. Den skal føre landet
gennem en fredelig og demokratisk overgang og afholde snarlige valg. Jeg vil gerne forsikre
dette Parlamentet om, at vi står klar til at yde øjeblikkelig assistance ved forberedelse og
afholdelse af valg og tilbyde varig støtte til en reel demokratisk overgang. Og hvis vi anmodes
om det, står vi også klar med den fornødne assistance for at hjælpe de tunesiske
myndigheder med påtrængende behov.

Som svar på opfordringerne til, at Kommissionen skal handle hurtigt i spørgsmålet om
medieloven, vil jeg gerne oplyse de ærede medlemmer om, at vi fortsat fører intense
drøftelser med de ungarske myndigheder på politisk plan og ekspertplan. Kommissionen
vil i denne uge sende et brev til Budapest, hvori vi efterlyser yderligere forklaringer. Jeg må
endnu en gang understrege, at vi handler meget hurtigt i betragtning af spørgsmålets
kompleksitet. Jeg må også gentage kommissionsformand Barrosos ord om, at vi glæder
os meget over premierminister Orbáns politiske engagement i forhold til at ændre loven
om nødvendigt.

Vi er helt sikre på, at Ungarn vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den
nye medielov gennemføres i fuld respekt for de europæiske værdier vedrørende mediefrihed,
den relevante EU-lovgivning og den europæiske menneskerettighedskonvention.
Kommissionen vil i denne henseende handle helt i overensstemmelse med sin rolle som
traktaternes vogter.
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Til slut vil jeg gerne sige, at vi har fuld tillid til det ungarske formandskabs engagement og
entusiasme. Vi har set de ungarske myndigheders grundige forberedelser på denne opgave
med henblik på at sikre et meget energisk formandskab i dette vigtige halvår. Vi mener, at
vi sammen kan fremme det europæiske projekt. Jeg er sikker på, at Parlamentet vil bidrage
til dette arbejde og spille sin rolle i en ånd af loyalt samarbejde. Vi har klart behov for at
gøre meget store fremskridt i forhold til vores topprioriteter i dette halvår.

Jeg ønsker formandskabet held og lykke i det næste halve år. Vi ser frem til at samarbejde
til gavn for Europa.

(Bifald)

Viktor Orbán,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke de
medlemmer af Parlamentet, der har beæret os med deres taler ved dagens spændende og
vigtige forhandling. Denne forhandling har været alt for vigtig til, at vi blot kan behandle
de fremsatte argumenter i et indlæg på bare ét minut. Jeg vil overholde tidsgrænsen, men
jeg er nødt til at besvare nogle spørgsmål.

Først vil jeg udtale mig som Ungarns premierminister. Jeg må udtrykke min overraskelse
over, at så mange seriøse og respektable mennesker, som har bidraget med kommentarer,
tager fejl rent faktuelt. Det ville være ufortjent og pinligt for både Dem og mig, hvis jeg
opremsede alle de faktuelle fejl, som først hr. Schulz og derefter andre her i forsamlingen
har begået vedrørende den ungarske medielov og det ungarske demokrati. Lad mig give
Dem bare et eksempel for at understrege, i hvor høj grad De tager fejl: I henhold til den
ungarske medielov kan der ikke anvendes sanktioner i forhold til uafbalanceret rapportering,
ligesom der heller ikke kan pålægges bøder for det. Så jeg forstår ikke, hvad De protesterer
over. Og listen er alenlang. Jeg vil derfor gerne gøre det klart, at jeg er ked af, at De i den
grad er blevet vildledt og ført bag lyset. Jeg kan nu tydeligt se, at jeg ved denne forhandling
ikke engang kan håbe på at få en fair behandling, men i stedet må stole på, at Parlamentet
vil kunne danne sig en objektiv holdning, som jeg personligt gerne vil acceptere, og gå
videre i henhold til den fastsatte procedure.

Jeg vil dog gerne minde Dem om, at jeg er helt enig med hr. Schulz i, at det ungarske
formandskab ikke skal bedømmes ud fra det fremlagte program, men derimod de leverede
resultater. Jeg kan kun anbefale, at De følger det samme princip, hvad angår den ungarske
medielov, som nu har været i kraft i flere uger. Jeg skal gerne sende Dem uddrag fra ungarske
aviser på tysk, så de kan se, at hr. Cohn-Bendits glødende indlæg blot er uskyldig barnesnak
sammenlignet med det, som den ungarske presse udgiver. Så meget for faktuel præcision.

På den anden side vil jeg gerne minde kritikerne af medieloven om, at vi lever i det
21. århundrede. Hvordan kan De overhovedet tro, at nogen i Ungarn eller noget andet
europæisk land kunne undertrykke meningsfriheden i internettets tidsalder? Under den
seneste valgkamp i Ungarn vandt vi stort set valget i kraft af et ukontrolleret internet og
Facebook. Hvordan kan De tro, at man i det 21. århundrede kan begrænse den frie
meningsdannelse? Jeg er rystet over at se, i hvor høj grad De lever i fortiden.

Endvidere vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi med den medielov, som De protesterer
mod, ophævede den presselov, der blev vedtaget i 1986 under det kommunistiske regime,
og som indtil vedtagelsen af den nye medielov gjorde det muligt at lukke aviser ved
simpelthen at slette dem fra et bestemt register. Ingen har nogensinde klaget over dette i
de seneste tyve år, selv om det var særdeles antidemokratisk. Jeg foreslår derfor, at vi
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fortsætter denne forhandling om medieloven i en ånd præget af fornuft og rationelle
argumenter.

Samtidig vil jeg gerne oplyse Dem om, at Ungarn i modsætning til det billede, som nogle
forsøger at tegne her, er i færd med at genetablere en retsstat. Det har ikke indgået i vores
forhandlinger i de seneste år, men jeg vil gerne påpege, at den ungarske efterretningstjeneste
i disse år er blevet brugt til politiske formål, og dette er nu genstand for en retssag. Det
ungarske politi er blevet beordret til at bruge magt over for fredelige medborgere, og dette
føres der også sager om. Oplysninger af offentlig interesse er blevet forfalsket, og dette har
resulteret i vores økonomis aktuelle forfatning. I dag styrker vi retsstaten i Ungarn, efter
at man har ført en politik, hvor man demonterede den, hvilket af en eller anden årsag aldrig
har ført til kritik fra Deres side. Efter at have lyttet til forhandlingen om medieloven må jeg
desværre konkludere, at det i realiteten ikke er medieloven, som De har et problem med,
men derimod den kendsgerning, at den ungarske befolkning i et hidtil uhørt udtryk for
solidaritet i Europa med to tredjedeles flertal stemte for en bestemt regering i Ungarn. Dette
er uden tvivl en meget spændende og interessant situation, og jeg er overbevist om, at den
kan gavne hele Europa.

Da hr. Lambsdorff også fremkom med en personlig bemærkning, vil jeg også tillade mig
at svare på den. Jeg henvender mig til Dem som en europæer til en anden europæer,
hr. Lambsdorff, som en ungarer til en tysker. Deres medielov er ikke en tøddel mere
demokratisk end den ungarske, og hvis De vil så tvivl om denne påstand, bedes De gøre
det i en objektiv debat. Og jeg vil ikke acceptere den påstand fra hverken tyskere eller andre,
at blot fordi vi har levet under et diktatur i fyrre år, så kan enhver betvivle det ungarske
folks engagement i forhold til demokrati.

Medieloven kan selvfølgelig kritiseres, og det accepterer jeg som noget naturligt, men man
bør ikke fornærme en hel nation. Jeg vil gerne understrege, at hvis man sætter
spørgsmålstegn ved den ungarske befolknings og regerings engagement i forhold til
demokrati, så fornærmer man det ungarske folk… (afbrydelse, bifald). Jeg vil gerne lige
forholde mig til anklagen om, at Ungarn tager skridt i retning af at blive et diktatur. Jeg var
til stede og hørte det med mine egne øren. Hvad er det, som De protesterer mod? Jeg var
til stede og hørte det med mine egne øren! De truede mig, idet De hævdede, at Ungarn
bevægede sig tilbage mod et diktatur. Hvis dette ikke er en fornærmelse af det ungarske
folk, så ved jeg ikke, hvad det er. Og jeg må gøre det helt klart, at jeg altid vil gå i brechen
for at forsvare mit hjemland Ungarn. Dette handler ikke om medielove!

Med forlov vil jeg nu som formand for Rådet udtale mig om europæiske spørgsmål. Jeg
mener, at spørgsmålet om obligationsmarkedet, som hr. Verhofstadt nævner, er meget
vigtigt, og jeg vil gerne sige, at det ungarske formandskab mener, at etableringen af et fælles
obligationsmarked er nødvendig og uundgåelig på længere sigt. Vi støtter derfor de
EU-politikker, der leder Ungarn, EU-medlemsstaterne i euroområdet og hele EU i denne
retning. Jeg vil gerne understrege, at vi må overbevise vores egne nationale regeringer om,
at de ikke må bruge etableringen af et euroobligationsmarked som en undskyldning for at
spare på strukturreformerne. Derfor må vi først gennemføre de nødvendige
strukturreformer, hvorefter det efter min mening vil være muligt at indføre
obligationsmarkedet.

Hvad angår situationen i Tunesien, vil jeg gerne påpege, at vi løbende fører samråd med
udenrigsrepræsentationen, og at vi støtter alle demokratiske bestræbelser og bevægelser
uden for Europas grænser. Sammen med udenrigsrepræsentationen vil vi påvise dette med
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tilstrækkelig vægt. Vi må dog ikke stille denne sag op mod de globale tendenser med
forfølgelse af kristne. Begge problemer skal løses.

Endelig har der været en række bemærkninger, hvor man har udtrykt bekymring vedrørende
det ungarske EU-formandskabs turbulente start, og at dette kan skade vores formandskab.
Jeg må sige, at dette udelukkende afhænger af Dem. Vi er for vores vedkommende klar til
at følge og nære begge tråde i denne tostrengede forhandling under det ungarske
formandskab. Så hvis De under vores formandskab ønsker at forhandle om både Ungarns
og EU's politikker, vil jeg gerne tilkendegive, at det er vi klar til, og vi vil slet ikke føle, at
denne situation er ubehagelig. Vi er selvfølgelig ikke glade for den. Vi er kede af, at kritiske
holdninger vedrørende Ungarn blandes sammen med sager vedrørende europæisk politik,
men vi ser ikke denne situation som unaturlig. Europa ledes også af demokratiet, og vi
fører demokratiske forhandlinger.

Jeg har aldrig forventet, at det ungarske formandskab blot ville blive et sejrsoptog eller en
skønhedsparade, hvor modellerne spankulerer forbi, mens alle klapper. Jeg er udmærket
klar over, at vi kommer til at føre alvorlige politiske forhandlinger. Det er jeg klar til, uanset
hvad emnet er, og lad mig forsikre Dem om, at Ungarn og det ungarske formandskab er
stærke nok til at gennemføre forhandlingerne om både ungarske og europæiske sager med
den fornødne seriøsitet og styrke, og at intet angreb vedrørende interne politiske forhold
eller ungarske anliggender vil afskrække os fra at gå videre med vores EU-programmer og
-prioriteter og gøre dette til et vellykket formandskab. Mit mål er at gøre dette halvår, som
ser ud til at blive det hidtil vanskeligste for EU, til et af de mest vellykkede. Mange tak for
Deres opmærksomhed.

Formanden.   – I henhold til forretningsordenen kan der fremsættes personlige
bemærkninger efter en forhandling. Hr. Schulz har anmodet om at fremsætte en sådan
personlig bemærkning.

(Mumlende protest)

Mine damer og herrer! Dette er i henhold til forretningsordenen, som vi har vedtaget
sammen.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Hr. formand! Hr. Orbán har henvendt sig til mig personligt
og desuden talt direkte til andre medlemmer af denne forsamling. Jeg vil gerne give Dem
nogle indtryk vedrørende bemærkningerne om det ungarske folk og om Dem som
repræsentant for det ungarske folk, hr. Orbán, som De kan tage med Dem i det næste halve
år. Hr. Cohn-Bendit har i sin biografi beskrevet sit forhold til det ungarske folk. I min gruppe
er der parlamentsmedlemmer, som har været indespærret i kommunistiske fængsler. Vi
har også et medlem – hr. Miguel Angel Martínez Martínez – som har været udsat for tortur
i Spanien på grund af hans modstand mod Francos regime. Alle vi, der er forsamlet her i
dag, har en fælles opgave, og den består i at forsvare demokratiet, bl.a. mod de folk, der
kommer med tilråb her i dag.

Ingen, der kritiserer en lov, fornærmer det ungarske folk. De kan være sikker på én ting.
Medlemmerne i venstre side af denne forsamling, og navnlig min gruppe, kan love Dem,
at værdier som frihed, demokrati og retfærdighed er vores fælles værdier. Hvis vi mener,
at en lov ikke lever op til disse værdier, vil vi kritisere den, men dette betyder ikke, at vi
kritiserer det ungarske folk.

(Bifald)
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Hvis vi alle tager det til os, vil der ske noget, som både vi og De har brug for. Vi kan ikke
gøre EU til en succes ved at dissekere den. EU vil kun blive en succes, hvis suveræne
medlemsstater og EU med sit fællesskab samarbejder. De må ikke sætte den ene op mod
den anden. I det næste halve år påtager De Dem rollen som formand for Rådet. Vi ønsker,
at De skal stå sammen med os i opgaven med at forsvare Europas værdier og ikke spille
Ungarn ud mod EU.

(Bifald)

Formanden.   – Tak, hr. Schulz. Tak for Deres tale, hr. premierminister, og fordi De er her
i dag. Ønsker De også at fremsætte en personlig bemærkning, hr. Cohn-Bendit?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Uanset
hvilket sprog De taler, kan jeg fortælle Dem, at der er tidspunkter i historien, hvor man
simpelthen er nødt til at holde sig inden for visse grænser.

De er med rette stolt af det ungarske folk, premierminister Orbán, men lige fra Tocqueville
til alle demokratiteoretikere fortæller demokratiet os, at sandheden ikke altid er på flertallets
side.

(Formanden afbrød taleren)

Formanden.   – Det skal være en personlig erklæring, hr. Cohn-Bendit.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Vil I så tie stille deroppe. Når hr. Orbán i denne
forsamling hævder…

(Støj i mødesalen)

Er I ved at mobilisere den ekstreme højrefløj? I er uden tvivl på rette vej.

Når han i denne forsamling hævder, at vi har sagt noget imod det ungarske folk, er det
national populisme og et forsøg på at slippe uden om at drøfte indhold og i stedet sætte
folk op mod hinanden. Dette er ikke EU værdigt, hr. Orbán. De har inviteret os til middag,
men nu har jeg mistet appetitten. Jeg vil ikke spise middag sammen med Dem. Det, som
De har gjort, er skændigt!

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Hr. formand! Jeg rejser mig for at tage ordet i henhold til
den samme artikel i forretningsordenen, som hr. Cohn-Bendit netop har benyttet sig af.
Jeg søger en form for afklaring, og De har langt større forstand på forretningsordenen, end
jeg har. Den eneste artikel, som jeg kan se, der omhandler personlige bemærkninger, er
artikel 151, hvori der står, at talerne skal begrænse sig til bemærkninger vedrørende dem
selv. I henhold til hvilken artikel fik hr. Schulz lov til at tale? Og ud fra hvilken artikel får
hr. Cohn-Bendit lov til at tale under disse omstændigheder? Er alle parlamentsmedlemmer
lige, eller er nogle mere lige end andre?

(Bifald)

Formanden.   – Mine damer og herrer! Hr. Orbán henvendte sig faktisk direkte til hr. Schulz
for at udtrykke sin bekymring over, at dette kan støde den ungarske nation. Det sagde han
selv.

De emner, der er rejst her i forsamlingen, er blevet afklaret. Lad os bevare værdigheden.
Det ungarske formandskab har fremlagt en vigtig præsentation. Vi har vedtaget det ungarske
formandskabs program, vi har godkendt det, og vi har hørt nogle meget positive indlæg
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om, hvad Ungarn vil gøre i løbet af det næste halve år. Dette er ekstremt vigtigt for os alle.
Lad os endnu en gang give udtryk for vores opbakning og stille og roligt gå hver sin vej
efter denne forhandling, for den har været meget seriøs. I henhold til forretningsordenen
gav jeg ordet til de medlemmer, som anmodede om at fremsætte personlige bemærkninger.
Jeg vil gerne takke hr. Orbán for hans tale, for at deltage ved vores møde og for at fremlægge
det ungarske formandskabs program.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Dominique Baudis (PPE),    skriftlig. – (FR) I det næste halve år vil De bestride
formandskabet for Rådet, og der venter Dem mange udfordringer. De har gjort
overvindelsen af krisen til Deres topprioritet. Jeg er overbevist om, at institutionerne og
medlemsstaterne under Deres formandskab fortsat vil indgå i et godt samarbejde. Det er
vores pligt at sikre, at solidaritets- og stabiliseringsmekanismerne, som allerede har vist
deres værd, overlever på længere sigt.

For at nå vores mål vil vi også skulle fokusere på at reformere det internationale finansielle
system. Vi i Europa har stået i spidsen for reguleringen af de finansielle markeder og tilsynet
med dem. Det franske formandskab for G20 er en mulighed, som vi må benytte os af. Som
et forenet Europa må vi fremstå som et godt eksempel for vores udenlandske partnere.

Den europæiske naboskabspolitik er et centralt redskab i EU's udenrigspolitik. Takket være
den opretholder vi stabile relationer med vores nærmeste naboer. Det østlige partnerskab,
som er en af Deres prioriteter, bør ikke fremmes på bekostning af
Euro-Middelhavspartnerskabet. Middelhavsunionen mister momentum og fortjener i lige
så høj grad vores opmærksomhed. Europa er stor tilhænger af denne union. Hvad agter
De at gøre for at genoplive den?

Ivo Belet (PPE),    skriftlig. – (NL) Det er positivt, at den ungarske premierminister klart
har understreget sin vilje til at justere den nye medielov, hvis EU anmoder om det.
Europa-Kommissionen må nu kunne udføre sit arbejde helt uafhængigt. Kun derved kan
vi frigøre os fra partipolitiske spil. Pluralisme i medierne og pressefrihed er grundlæggende
europæiske værdier. Ikke blot Ungarn, men alle EU-medlemsstater, har formelt forpligtet
sig til at respektere dem. Dette fremgår af EU-traktaten, og Europarådet har indgået formelle
aftaler på området. Vi har tillid til, at den ungarske regering ikke vil levne plads til
tvetydighed i denne henseende.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg vil gerne lykønske Ungarn, som har indledt
sit første EU-formandskab. Ungarn, som overtager formandskabet fra den gamle
medlemsstat Belgien, indleder det i en svær tid, da ikke alle EU-medlemsstater oplever en
lige vellykket økonomisk genopretning oven på den økonomiske og finansielle krise. Vi
må i øvrigt gøre os endnu større bestræbelser på at overvinde krisen fuldt ud, og derfor er
jeg enig i de prioriteter, som Ungarn har opstillet vedrørende europæisk økonomisk
stabilisering og spørgsmålene om EU-udvidelse, energi og integration af romaerne. Jeg vil
gerne understrege, at direktivet om barselsorlov, som medlemsstaterne har afvist, bør
revideres hurtigst muligt, for slet ikke at nævne de usikre perspektiver for direktivet om
ikkeforskelsbehandling, som stadig blokeres i Rådet. Disse direktiver er meget relevante
for EU-borgerne, og derfor må deres fremtid afklares hurtigst muligt. Endvidere vil jeg
opfordre formandslandet til at rette øget opmærksomhed mod moderniseringen af de
videregående uddannelser, som har stor indvirkning på beskæftigelsen blandt de unge. Det
glæder mig, at Ungarn i sit program anfører bekæmpelse af børnefattigdom som et af dets
prioriteter, men jeg vil opfordre formandslandet til at træffe konkrete foranstaltninger på
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dette område og samarbejde med Europa-Kommissionen ved gennemførelse af en strategi
eller lovgivning vedrørende børnefattigdom. Jeg ønsker således Ungarn et vellykket
formandskab i det kommende halve år, hvor vi må forbedre situationen for EU's borgere
og sikre deres rettigheder og frihedsrettigheder.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig  .  – (EN) Den medielov, som Ungarns parlament
har vedtaget, harmonerer tydeligvis ikke med artikel 11 i EU's charter om grundlæggende
rettigheder, som garanterer ytrings- og informationsfrihed. Den overvågningsinstans, der
er oprettet i henhold til denne ungarske lov, har fået til opgave at sikre, at den journalistiske
rapportering er "afbalanceret". Dette kan i alvorlig grad indskrænke pressefriheden og
lægge vejen åben for vilkårlige afgørelser. Endvidere består den pågældende instans af
valgte medlemmer af det eneste regeringsparti. Denne sammensætning sikrer på ingen
måde hverken objektivitet i instansens afgørelser eller dens uafhængighed af Ungarns
regering. Jeg opfordrer Europa-Kommissionen til straks at iværksætte en juridisk
gennemgang af denne lov og gennemførelsen af den og til om nødvendigt at træffe
foranstaltninger over for Ungarn for at sikre, at loven ændres og bringes på linje med de
grundlæggende værdier, som EU bygger på.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Desværre har premierminister Orbán skudt
denne forhandling i gang på den værst tænkelige måde, idet han indledte sin tale med et
heftigt antikommunistisk udfald. Han forsøgte at fjerne opmærksomheden fra hans egen
alvorlige medskyld i forværrelsen af Ungarns økonomiske situation og den eksponentielle
forøgelse af ledigheden og fattigdommen, som landet oplever i øjeblikket. Samtidig veg
han tilbage fra at erkende krænkelserne i forhold til demokrati, ytringsfrihed,
fagforeningernes rettigheder og andre arbejdsmæssige og sociale rettigheder samt
krænkelserne af pressefriheden og grundlæggende menneskerettigheder.

Vi ser med stor bekymring på udviklingen i EU. Det ungarske formandskab har ikke
præsenteret nogen troværdige løsninger på disse problemer, som også findes i andre
EU-lande. Tværtimod har hr. Orbán fastslået sine autoritære holdninger, idet han har
insisteret på en liberalisering af finansmarkederne og de strukturreformer, der er nødvendige
for fuldt ud at nå de kapitalistiske målsætninger, som EU tjener.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) I 2011 vil vi beskæftige
os med mange vigtige emner, herunder direktivet om forbrugerrettigheder, lovgivningen
på området for finansielle tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret samt forberedelserne
på det finansielle overslag for 2014-2020. Med dette in mente håber jeg, at det ungarske
formandskab og det polske, som efterfølger det, vil bidrage til at gennemføre disse specifikke
projekter ved at omsætte vores gamle venskab i et frugtbart samarbejde inden for rammerne
af EU.

Desværre er starten på det ungarske formandskab blevet skæmmet og domineret af den
kontroversielle medielov, som landet har vedtaget for nylig. På baggrund af det brev, som
et stort antal europæiske intellektuelle har sendt til Bruxelles, kunne EU-institutionerne
ikke ignorere denne sag. Ud fra de oplysninger, der er tilgængelige i dag, lader det til, at
visse bestemmelser i den ungarske lov kan skabe tvivl, hvad angår de ungarske mediers
uafhængighed. Her tænker jeg blandt andet på bestemmelserne vedrørende procedurerne
for udpegelse og afskedigelse af den nationale medie- og telekommunikationsmyndighed
og dette organs beføjelser.

Den kraftige reaktion fra min politiske gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, er dog ikke ment som en kritik af den ungarske
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nation, men af den stat, som har EU-formandskabet. Det haster med at få afklaret sagen.
Det er i både Ungarns og resten af EU's interesse, at dette sker hurtigst muligt, så vi primært
kan koncentrere os om de vigtigste emner, som hele EU må kæmpe med.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Hr. Orbán hævder at være demokrat. Enhver
demokrat med respekt for sig selv må acceptere kritik af vedkommendes politiske
handlinger. Når den ungarske premierminister beskriver enhver kritik af hans politik som
et angreb på det ungarske folk, begår han en alvorlig fejl. Med dette nationalistiske forsøg
på at overtage debatten viser han, at der er noget suspekt ved hans demokratiske
troværdighed.

Kinga Göncz (S&D),    skriftlig. – (HU) Ingen kan benægte, at det ungarske formandskab
har fået en turbulent start. Jeg håbede på, at en overbevisende introduktion fra den ungarske
premierministers side i Strasbourg ville fjerne vores bekymringer. Jeg bemærker med
beklagelse, at dette ikke var tilfældet. Hr. Orbán præsenterede ikke sig selv over for
Parlamentets grupper som en europæisk politiker, der søger konsensus og kompromis,
men som en "fighter", der anslår populistiske og nationalistiske toner og "beskytter det
ungarske folk" mod "angreb". Imidlertid er hverken det ungarske folk eller den ungarske
regering blevet fornærmet af Parlamentets medlemmer, men derimod er der rettet en del
kritik mod Fidesz' foruroligende foranstaltninger, herunder medieloven. Det var primært
euroskeptikerne og talerne fra det yderste højre, der anlagde en fornærmende holdning,
idet de i samlet flok langede ud efter dem, der kritiserer den ungarske regering. Det er trist,
at gennemførelsen af det ungarske formandskabs program kan blive bragt i fare af
regeringens angreb på retsstatsprincippet. Udviklingen oven på denne turbulente start vil
ikke afhænge af Parlamentet, hvilket hr. Orbán advarer om, men derimod af, om Fidesz
og dets leder vil og kan føre en politik, hvor man respekterer de europæiske værdier både
på hjemmefronten og på den europæiske scene. Faktisk kan premierministeren ikke tage
én hat på derhjemme som regeringsleder og en anden i Europa som rådsformand. Uanset
hvor han befinder sig, må han fremstå som en politiker, der fokuserer på vores fælles
principper og værdier.

Zita Gurmai (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg er stolt over, at mit land i øjeblikket besidder
formandskabet for Rådet. Men snarere end at fokusere på manglen på demokratisk
engagement hos hr. Orbáns regering vil jeg rette opmærksomheden mod det nærmest
totale fravær af ligestillingsproblematikken i formandskabets prioriteter.

Spørgsmålet nævnes kun én gang, og det er ikke meget på et tidspunkt, hvor kvinderne i
Europa trues af eftervirkningerne af en altødelæggende økonomisk krise, og hvor ledigheden
blandt dem eksploderer, mens konservative regeringer skærer ned på sociale ydelser og
indfører ufordelagtige skatteordninger. Social integration, demografiske udfordringer osv.
er alle vigtige emner, men vi må rette særlig opmærksomhed mod kvindernes situation,
da deres problemer og behov adskiller sig fra mændenes, både på arbejdsmarkedet og i
forhold til pensions- og sundhedsordninger, beskatningsordninger osv.

Jeg opfordrer Ungarn til at udvise mod til at bruge den indflydelse, der ligger i det roterende
rådsformandskab, til gavn for kvinderne. Sørg for, at Rådet vedtager barselsorlovsdirektivet,
som Parlamentet har stemt for. Gør en større indsats for at sikre bedre rettigheder, hvad
angår seksuel og reproduktiv sundhed (med udgangspunkt i Ungarn, naturligvis). Og arbejd
på at gennemføre EU 2020-strategien under hensyntagen til kønsaspektet og på at få et
kønsfølsomt EU-budget.

19-01-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA58



Ivailo Kalfin (S&D),    skriftlig.   – (BG)  Jeg vil gerne lykønske hr. Orbán med det ungarske
formandskab for EU. Vi ønsker Dem alle held og lykke med formandskabet. Det er
forståeligt, at ønsket om et godt formandskab er særlig stærkt blandt de nye medlemsstater.
En af det ungarske formandskabs erklærede prioriteter er udvidelsen af Schengenområdet.
Dette spørgsmål er særlig vigtigt for de bulgarske socialdemokrater og alle bulgarere i
øvrigt. Siden vores medlemskab af EU begyndte den 1. januar 2007, har de bulgarske
myndigheder arbejdet på at sikre en pålidelig ydre EU-grænse i Bulgarien. Her i starten af
2011 er denne opgave næsten løst. Jeg forventer, at det ungarske formandskab vil sikre en
rådsresolution til gavn for Bulgariens og Rumæniens optagelse i Schengenområdet midt
i 2011. Når de sidste tekniske krav er opfyldt inden for de kommende uger, vil Det Europæiske
Råd skulle træffe beslutning om optagelse af Bulgarien og Rumænien i Schengenområdet
uden at kræve yderligere politiske betingelser.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. –  (EN)  Jeg opfordrer indtrængende det ungarske
formandskab til at se på problemerne med den frie bevægelighed inden for uddannelser
og jobmarkeder. I dag ligger der mange hindringer i vejen for gensidig anerkendelse af de
kvalifikationer, der opnås ved uddannelsesinstitutionerne i de forskellige medlemsstater,
og den erfaring, som de enkelte høster på forskellige jobmarkeder.

I den aktuelle situation, hvor Kommissionen er i færd med at vurdere fremskridtene på
uddannelsesområdet, opfordrer jeg det ungarske formandskab til at sikre, at dette problem
også behandles seriøst i Rådet. Der er behov for at overbevise medlemsstaterne om at enes
om nemmere procedurer for anerkendelse af uddannelsesmæssige kvalifikationer, uanset
hvilket land de er opnået i.

Jeg glæder mig over det ungarske formandskabs vilje til at sætte skub i etableringen af et
integreret europæisk gasrørledningssystem, som bør afslutte isolationen af visse
medlemsstater, herunder Estland, Letland og Litauen.

Jeg vil gerne minde det nye formandskab om, at Parlamentet har vedtaget to vigtige
dokumenter vedrørende energisolidaritet og -sikkerhed, som skal gennemføres af Rådet.
Jeg håber, at Rådet ved sit møde i februar vil enes om en ny energistrategi for EU. Denne
bør også omfatte en plan for energiforbindelserne i Østersøen.

Krzysztof Lisek (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg støtter fuldt ud det ungarske formandskabs
prioriteter på grund af deres proeuropæiske art og deres forenelighed med EU's overordnede
interesser. Jeg repræsenterer det land, som overtager formandskabet efter Ungarn, og jeg
vil gerne gøre det klart, at vi vil arbejde tæt sammen med det ungarske formandskab. Et
godt samarbejde vil lette overdragelsen af formandskabet mellem Polen, Cypern og
Danmark.

Jeg glæder mig navnlig over Ungarns erklæring vedrørende landets engagement i forhold
til udviklingen af det østlige partnerskab og den europæiske naboskabspolitik. Ligeledes
vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at EU-udvidelsen er en af det ungarske formandskabs
prioriteter. Den kendsgerning, at Ungarn og Polen er meget enige med hensyn til
EU-udvidelsen, bør bidrage til at sikre kontinuitet under det polske formandskab, hvad
angår dette spørgsmål. Jeg håber, at man ved topmødet om det østlige partnerskab til maj
ikke blot vil opsummere gennemførelsen af dette initiativ i de to år, hvor det har eksisteret,
men at mødet vil afføde håndgribelige resultater med hensyn til visumfri rejser, handel og
energi.
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I lighed med det ungarske formandskab mener Polen, at der er behov for at anlægge en
fælles tilgang til frihed og retfærdighed, hvor vi styrker beskyttelsen af personoplysninger
og fremmer borgerrettighederne og de fælles værdier i hele EU. En af prioriteterne er
bæredygtig anvendelse af ressourcerne og således en videreførelse af de foregående spanske
og belgiske formandskabers mål, som også afspejler Kommissionens store bestræbelser
på dette område. Det er afgørende, at vi gennem de planlagte foranstaltninger tager hensyn
til de forskellige forhold og potentialer, der findes i medlemsstaterne.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg ønsker Ungarn tillykke med landets
program, hvor økonomisk vækst og Europas position på verdensplan prioriteres højt. En
af de særlig vigtige sager på formandskabets dagsorden vedrører udvidelsen af
Schengenområdet gennem optagelse af Rumænien og Bulgarien. Optagelse i
Schengenområdet er en forpligtelse, som Rumænien også har påtaget sig med fuld
ansvarlighed. Vi har ydet en stor indsats for at gøre EU's ydre grænse sikker, og Rumænien
er klar til at gennemføre Schengenreglerne, hvilket bekræftes i rapporterne om mit
hjemlands indtræden i Schengenområdet. Rumænien bør bedømmes rimeligt og efter de
samme kriterier, som blev anvendt i forhold til de stater, der blev optaget i Schengenområdet
før os. Jeg har fuld tillid til det ungarske formandskabs støtte i denne henseende.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne takke Dem, fordi De har
givet udtryk for støtte til at udvide Schengenområdet, så det omfatter Bulgarien og
Rumænien. De har ret i Deres udtalelser om de store bestræbelser, som man har gjort.
Rumænien har ydet en meget stor økonomisk og menneskelig indsats. Det system, der er
implementeret med hjælp fra det fransk-tyske konsortium EADS, er det mest avancerede
af sin art i EU. Jeg er helt sikker på, at bl.a. Rumæniens søgrænse er langt bedre beskyttet
end lignende grænser hos andre Schengenmedlemmer.

Alle evalueringsrapporter om Rumænien er positive. Landet har opfyldt alle krav i
Schengenreglerne. Man kan normalt forvente et svar i overensstemmelse med EU's
bestemmelser. Der er behov for det ungarske formandskabs støtte i denne proces.

Et andet vigtigt punkt på formandskabets dagsorden vedrører fremme af Donaustrategien.
Donaustrategien er et fælles projekt, hvor alle parter skal opfylde deres forpligtelser for at
sikre, at den fungerer, og at man opnår de vedtagne målsætninger. Der må iværksættes et
program for at gennemføre de strategiske prioriteter uden at øge tildelingen af midler fra
de nuværende budgetposter. De øremærkede ressourcer må suppleres af både bidrag fra
de involverede stater og en eventuel omfordeling af ikkeanvendte midler fra andre
segmenter.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Det glæder mig, at det ungarske formandskab
for Det Europæiske Råd i sit halvårlige program har medtaget støtte til Rumæniens og
Bulgariens optagelse i Schengenområdet som et reelt resultat af europæisk integration til
gavn for EU-borgerne. Ifølge det dokument, som premierminister Orbán har fremlagt,
erklærer det ungarske formandskab, at man gerne vil optage disse to medlemsstater i
Schengenområdet, så snart de opfylder alle de nødvendige betingelser. Dette udsagn
fremsættes på et tidspunkt, hvor diskussionen om optagelse af de to lande, som trådte ind
i EU i 2007, synes at skifte fra en rent teknisk til en politisk tone. Man taler allerede om at
udsætte optagelsen, også selv om de tekniske krav er opfyldt. Derfor mener jeg, at der må
gøres en indsats for at opbygge tillid. Dialog er således fortsat et afgørende redskab. Uden
dialog og tillid vil europæere fra Bulgarien og Rumænien stadig føle sig udenfor og
diskrimineret. Har vi virkelig behov for andenrangseuropæere?
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Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Sport er en af det ungarske formandskabs
prioriteter. Det er rigtig godt nyt for sportsverdenen og navnlig for de millioner af
europæere, som beskæftiger sig med sport og rekreative fysiske aktiviteter på breddeniveau.
Trods de nye retlige rammer har man kun gjort små fremskridt i retning af at skabe bedre
finansieringsvilkår for sportsprojekter i Europa. Amatørsporten springes over i den
offentlige debat og den sociale forskning, og man undervurderer dens rolle med hensyn
til at forebygge sygdomme og forbedre europæernes levevilkår og livskvalitet. Fordele ved
jævnligt at dyrke motion kan inddeles i fire grupper: sundhedsmæssige fordele, sociale
fordele, økonomiske fordele og politiske fordele. Amatørsporten gør det muligt at opnå
mange politiske mål, bl.a. hvad angår fremme af sundhed og kultur, uddannelse, social
integration, bekæmpelse af diskrimination, forebyggelse af kriminalitet og bekæmpelse af
narkotikamisbrug. Sport medfører desuden lavere omkostninger til sundhedspleje.

Jeg vil derfor gerne henlede det ungarske formandskabs opmærksomhed på Parlamentets
skriftlige erklæring 62/2010 om øget EU-støtte til breddeidrætten, som jeg har været med
til at udarbejde. Erklæringen beviser vores engagement i forhold til sport og til at forbedre
EU-borgernes livskvalitet. I erklæringen opfordrer vi til, at man retter den fornødne
opmærksomhed mod breddeidrætten i meddelelsen om sport, og til, at man garanterer
tilstrækkelige midler til EU's sportsprogram. Øget EU-støtte til amatørsporten betyder
støtte til en sundere livsstil hos millioner af europæere.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det centrale motto for formandskabet
som helhed er "et stærkt Europa". Krisen og de beslutninger, som man indtil nu har truffet
på medlemsstatsplan, har vist, at vi har behov for mere EU – ikke mindre – for at klare de
udfordringer, som vi står over for. Vi må prioritere det at overvinde krisen, løse problemet
med medlemsstaternes offentlige gæld og videreføre foranstaltninger, der skal sikre stabilitet
i euroområdet og styrke den økonomiske governance. Det ungarske formandskab regner
med den "menneskelige faktor" og navnlig en forøgelse af beskæftigelsen. EU sigter mod
at opnå bæredygtig vækst, hvilket skal sikres gennem jobskabelse og social integration. I
lyset af behovet for øget gasforsyningssikkerhed bør vi træffe foranstaltninger for at
fastlægge en fælles energipolitik så hurtigt som muligt. Det regionale aspekt, som kan ses
i programmet med aktiviteter, må hilses velkommen. Her tænker jeg bl.a. på
Donaustrategien i forhold til romaerne og spørgsmål vedrørende det østlige partnerskab.
Desuden er der planer om at udvide Schengenområdet, så det omfatter Rumænien og
Bulgarien. Dette har afgørende betydning, da alle medlemsstater skal have de samme
rettigheder. I øvrigt taler man om at føre tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien under
det ungarske formandskab. En ansvarlig udvidelsespolitik vil bringe stabilitet, fred og
samhørighed til det europæiske kontinent. Referencepunktet for det arbejde, som det
belgiske formandskab udførte, var Europa i ordets fulde betydning. Dette betyder ikke, at
den nationale tilgang, som Ungarn sandsynligvis vil vælge, ikke kan harmonere med eller
endog stå i kontrast til fællesskabsstrategien.

Csaba Sógor (PPE),    skriftlig. – (HU) I forbindelse med det ungarske formandskab har
mange kritiseret det tæppe, der indgår i formandskabets billede, navnlig den del, der viser
et kort over begivenhederne i Europa i 1848. Dette skal bl.a. symbolisere, at Ungarn allerede
i 1848 kæmpede for de europæiske borgeres frihed, herunder pressefriheden. Som ungarer,
der stammer fra Transsylvanien, er jeg i dag Rumænsk statsborger. Som borger i dette land
vil jeg gerne kommentere udvidelsen af Schengenområdet. De tolv nyeste medlemsstater
har påtaget sig at deltage i opbygningen af et fælles Europa i håb om, at de samme rettigheder
og forpligtelser ville gælde for dem som for de gamle medlemsstater. I Rumænien mente
man også, at man efter at have opfyldt de relevante tekniske kriterier kunne indgå i
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Schengenområdet uden indre grænser fra og med den fastsatte dato. Og dog hører vi nu
tale om, at nogle medlemsstater agter at gøre yderligere betingelser gældende over for
Rumænien ud over de forudbestemte kriterier. Jeg anmoder det ungarske formandskab
om at gøre alt, hvad det kan, for at sikre, at de fælles regler overholdes. Desuden beder jeg
formandskabet om at give dem, der udtrykker deres uenighed, en påmindelse om de enorme
negative konsekvenser ved en sådan beslutning, da det er i alle 27 regeringers interesse at
sikre EU's troværdighed. Endelig en bemærkning vedrørende det føromtalte tæppe, som
er et nyttigt hjælpemiddel for os. Folk kan endda tørre deres sko på det. Det er et udtryk
for, at det ungarske formandskabs motto "Et stærkt Europa" dækker over det at stå til
tjeneste. Vi, minoriteterne i Rumænien, Slovakiet og Europa, vil være samarbejdspartnere
i denne proces.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Det ungarske formandskab kommer på et
afgørende tidspunkt for Europa, hvor visse medlemsstater stadig står i en alvorlig økonomisk
og social krise. En stabil euro må være en af det ungarske formandskabs prioriteter, og jeg
er ikke i tvivl om, at Rådet vil gøre sit yderste for at bekæmpe valutaspekulation og gøre
betydelige fremskridt, hvad angår europæisk økonomisk governance.

Desuden forventer jeg, at det ungarske formandskab vil gøre alt, hvad det kan, for i
samarbejde med de øvrige EU-institutioner at udarbejde en reel europæisk strategi for
integration af romaerne. Gennemførelsen af en strategi af denne art ligger mig særlig meget
på sinde, og jeg håber, at det ungarske formandskab vil tage hånd om dette emne.

Endelig vil jeg gerne udtrykke min solidaritet med den ungarske regering i lyset af de
kontroverser, der har præget det ungarske formandskabs første dage, navnlig hvad angår
medieloven. Ingen er i tvivl om, at Ungarn er et demokrati, og hr. Orbán har påpeget, at
han er villig til at ændre loven, hvis Kommissionen skulle finde nogen uoverensstemmelser
i forhold til EU-lovgivningen. Jeg opfordrer alle til at udvise ansvarlighed og sætte en stopper
for disse unødvendige kontroverser.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Ungarn påtager sig EU-formandskabet på et
tidspunkt, hvor den økonomiske og finansielle krise fortsat hærger. Det sidste land i trioen
af formandskaber efter Spanien og Belgien har som grundlæggende elementer i sit program
økonomisk genopretning, integration af romabefolkningen, en energistrategi,
udvidelsesprocessen samt inddragelse af offentligheden i det europæiske projekt. Hvad
angår økonomisk genopretning, lægger man i programmet navnlig vægt på
institutionalisering af den finansielle stabiliseringsmekanisme og det europæiske halvår.
Jeg mener, at øget samarbejde og koordination på økonomisk plan er et særdeles vigtigt
redskab til at fremme EU's konkurrenceevne og innovation og således også forudse og
forebygge kriser i fremtiden. Den nye strategi for perioden 2011-2020 på transportområdet
vil blive vedtaget sammen med de ændringer af direktivet om transportnettet, som er
afgørende for at opnå det indre marked og social, økonomisk og territorial samhørighed.
Blandt andre emner, der vil blive drøftet, kan nævnes vejtransport, navigation på EU's
floder og gennemførelsen af Galileosystemet. Endnu en gang synes omdrejningspunktet
for hele den ungarske strategi at være regionalpolitikken, som kan rumme integrerede
reaktioner på den økonomiske krise og de regionale ubalancer. Fordelingen af den flerårige
finansielle ramme for perioden efter 2014 synes at være det afgørende debatemne for det
ungarske formandskab.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Det ungarske formandskab for Rådet i EU
har som overordnet målsætning valgt at styrke de institutionelle, økonomiske, sociale og
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politiske aspekter ved EU. Formandskabet har desuden forpligtet sig til at vedtage og
iværksætte gennemførelsen af EU's Donaustrategi. Dette vil spille en særlig vigtig rolle i
alle de stater, der grænser op til Donau, og bidrage til at konsolidere den europæiske
integrationsproces på det vestlige Balkan.

Vi afventer med spænding hvidbogen om EU's transportpolitik for 2011-2020, som er et
centralt område i forhold til den økonomiske udvikling og EU's økonomiske og sociale
samhørighed.

På baggrund af, at man har indledt forhandlingerne om de fremtidige finansielle overslag,
opfordrer vi det ungarske formandskab til at fremskynde forhandlingerne i Rådet vedrørende
dette dokument, så man ved revisionen af TEN-T kan tage hensyn til resultaterne af disse
forhandlinger.

I betragtning af, at hver sjette borger i EU risikerer fattigdom, opfordrer vi Rådet til at gøre
bekæmpelse af fattigdom til en hovedprioritet og vedtage specifikke foranstaltninger til
dette formål.

Jeg glæder mig i øvrigt over, at det ungarske formandskab har til hensigt at nå frem til en
politisk aftale om skabelse af en europæisk ramme for integration af romaerne og agter at
iværksætte gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi.

Rafał Trzaskowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi ønsker at støtte det ungarske formandskab
i dets arbejde på at opnå prioriteterne i form af et stærkt Europa, etablering af effektiv
økonomisk styring i EU og tilnærmelse til EU's naboer. Det er desuden særlig vigtigt for
os, at det ungarske formandskab regner med et tæt samarbejde med Parlamentet. Da jeg
har med institutionelle sager at gøre og samtidig repræsenterer det land, som overtager
EU-formandskabet fra Ungarn, er der endnu et emne, som jeg gerne vil fremhæve. Det
ungarske formandskab er særdeles vigtigt, ikke kun pga. dets prioriteter, som stemmer
overens med Polens, men også fordi det stadig er et overgangsformandskab.
Lissabontraktaten har svækket formandskabets rolle, men denne rolle er endnu ikke blevet
afgrænset helt klart, og nu er det sidste chance for at gøre det. Den vifte af instrumenter,
som Polen senere vil have til rådighed, afhænger af den plads, som det ungarske
formandskab formår at finde til sig selv i det institutionelle puslespil, som EU jo er. Af den
årsag vil jeg følge dets arbejde med særlig stor interesse.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Ungarn overtager rådsformandskabet fra
Belgien. Disse to medlemsstater kunne ikke være mere forskellige. Den ene er indbegrebet
af en traditionel europæisk stat, mens den anden er et land, der stadig søger en vej ind i
Europa. Jeg håber, at det ungarske formandskab vil følge Belgiens eksempel og rette fokus
mod Europas overordnede interesser. Det ungarske formandskab har fremlagt en
omfattende liste med prioriteter. Som et af midlerne til at bringe EU tættere på borgerne
har Ungarn opstillet målsætningen om at gennemføre chartret om grundlæggende
rettigheder. Dette er interessant i betragtning af, at Ungarn i øjeblikket er mål for en
spærreild af international kritik pga. landets nye medielov, som klart er i strid med artikel
11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Som fuldgyldigt medlem af Budgetudvalget
er jeg særlig interesseret i udviklingen på området for øget finansielt tilsyn og den
permanente krisemekanisme. Belgien er et eksempel til efterfølgelse og har vist vejen ved
at rette fokus mod sociale anliggender. Lad os håbe, at Ungarn vil følge efter.
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FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

6. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

6.1. Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser
(A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (afstemning)

6.2. FLEGT-partnerskabsaftaler (afstemning)

6.3. Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser (A7-0371/2010, Yannick
Jadot) (afstemning)

6.4. Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser (A7-0370/2010,
Yannick Jadot) (afstemning)

6.5. Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (afstemning)

6.6. Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (A7-0365/2010,
David Martin) (afstemning)

6.7. International adoption i Den Europæiske Union (afstemning)

6.8. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (B7-0021/2011) (afstemning)

– Før afstemningen om ændringsforslag 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne stille et mundtligt
ændringsforslag til dette ændringsforslag 4 af fru Brantner og mig selv, idet jeg ønsker at
slette den sidste del. Der skal stå "opfordrer Serbien til at gå i dialog med Kosovo uden
længere at henvise til nye forhandlinger om dets status".

Jeg håber, at jeg har Deres støtte til dette.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil blot gerne anbefale, at vi under disse
omstændigheder stemmer for dette.

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

– Før afstemningen om ændringsforslag 8:

Jelko Kacin (ALDE).   – (EN) Fru formand! I betragtning af, hvor vigtige
menneskerettighederne er, vil jeg gerne bede om en afstemning ved navneopråb om
ændringsforslag 8. Det vedrører den serbiske regerings overraskende og uheldige beslutning
om ikke at deltage ved overrækkelsen af Nobels fredspris i Oslo. Samtidig roser man i
ændringsforslaget den serbiske ombudsmands beslutning om at deltage ved overrækkelsen
på vegne af det serbiske folk. Det er et budskab til Serbien og alle kommende kandidatlande
om, at det ikke er acceptabelt at købslå om menneskerettighederne.
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For at opnå bredere tilslutning til dette ændringsforslag vil jeg også gerne fremsætte et
meget kort mundtligt ændringsforslag, som i grunden er et kompromisforslag, der
oprindeligt blev udarbejdet af fru Maria Eleni Koppa. Jeg vil gerne tilføje ordet "første"
mellem "regeringens" og "beslutning", så ordlyden bliver "beklager regeringens første
beslutning om ikke at overvære overrækkelsen af Nobels fredspris i Oslo den 10. december
2010; glæder sig på den anden side over ombudsmandens beslutning om at overvære
ceremonien, hvilket var en ansvarsfuld og rosværdig handling".

Jeg opfordrer alle mine kolleger til at støtte dette ændringsforslag.

(Parlamentet vedtog ikke det mundtlige ændringsforslag)

(Formanden imødekom anmodningen om afstemning ved navneopråb)

6.9. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(afstemning)

6.10. Europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre
demenssygdomme (A7-0366/2010, Marisa Matias) (afstemning)

6.11. Astmainhalatorer (afstemning)

6.12. Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning
(B7-0023/2011) (afstemning)

6.13. Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grund af seksuel
orientering i Litauen (afstemning)

Formanden.   Afstemningen er afsluttet.

7. Stemmeforklaringer

Formanden.   – Vi er nu nået frem til stemmeforklaringerne.

Mundtlige stemmeforklaringer

Indstilling ved andenbehandling: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Fru formand! Vi har i dag med patientdirektivet opnået et
historisk kompromis. Jeg tror, der er den historisk set mest historiske aftale i den tid, hvor
jeg har siddet i Parlamentet. Et historisk kompromis, som blev cementeret mellem to parter,
der i alt for lang tid har stået alt for langt fra hinanden, nemlig Parlamentet på den ene side
og Rådet på den anden side. Nu er det lykkedes gennem hårdt arbejde at sikre et kompromis,
der er til gavn for patienterne, som sikres mod uforsvarligt lange ventetider, samtidig med
at vi har fundet en balance, der sikrer, at medlemslandene har en medicinsk og en
økonomisk kontrol med, hvad der foregår.

Det er et meget, meget flot resultat, der er opnået her i dag til gavn for patienterne og til
gavn for medlemslandene. Jeg synes, der er grund til først at lykønske forhandlerne, og
dernæst naturligvis allermest at lykønske de europæiske befolkninger med det resultat, der
er stemt igennem her i dag.
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Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Hidtil har der været
for megen tvivl og usikkerhed vedrørende adgang til behandling og godtgørelse af
grænseoverskridende sundhedsydelser. Det direktiv, som vi har vedtaget i dag, vil omsider
give alle patienter adgang til en række rettigheder og sundhedsydelser i hele Europa.

Det drejer sig på ingen måde om at fremme grænseoverskridende sundhedsydelser som
sådanne, men om at gøre dem mulige, sikre og af god kvalitet, når de er nyttige eller
nødvendige. Der er behov for bedre information og mere klarhed om de retsregler, der
gælder for sundhedsydelser i en anden medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten.

Den nuværende situation er ikke tilfredsstillende. Direktivet vil give patienterne en vigtig
valgmulighed, der afgøres af behov og ikke af midler, og som træffes på et informeret
grundlag og ikke af nød.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Fru formand! Den spanske delegation i Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet stemte for ligesom
resten af vores gruppe, men jeg vil helst ikke tage af sted herfra uden at understrege min
bekymring vedrørende spørgsmålet om organtransplantationer, som er omfattet af dette
direktiv. Trods udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har
man medtaget transplantationerne i dette direktiv pga. Rådets stædige insisteren.

Jeg håber, at man ved at medtage dem ikke underminerer effekten af den sunde lovgivning,
som vi har vedtaget i denne forsamling, nemlig direktivet om transplantationer og den
handlingsplan, som for nylig blev vedtaget næsten enstemmigt. Jeg vil gerne understrege,
at vi vil være årvågne med hensyn til at sikre, at medtagelsen af transplantationer ikke
underminerer det fremragende arbejde, der er udført af succesrige organisationer som det
spanske nationale transplantationsselskab, og heller ikke svækker det håb om at redde
20 000 liv, som ligger bag både direktivet om transplantationer og den handlingsplan,
som vi har vedtaget her.

Jeg vil derfor gerne gøre det helt klart, at vi fortsat vil sikre, at direktivet overholdes i denne
henseende.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru formand! Vi står igen i dag med en sag, som
er drevet frem af ikkefolkevalgte, nemlig EU-Domstolen, der ved en række afgørelser har
skabt eller skabt et pres på de reelt folkevalgte institutioner til også at udarbejde det direktiv,
der er blevet stemt igennem i dag.

Jeg vil sige, at der grundlæggende selvfølgelig er noget tiltalende over at forbedre
mulighederne for, at europæere kan få en ordentlig sundhedsbehandling. Men de problemer,
som dette direktiv skaber, overskygger klart de fordele, som direktivet indeholder. Hvad
gør man f.eks., hvis et så stort pres på et lands sundhedssystem opstår, at ventelisterne
bliver uhåndterlige? Hvad gør man, hvis – ganske vist med en forhåndsgodkendelse, men
alligevel … – hvis lægerne en masse begynder at sende folk til et bestemt land? Det kan
være Danmark, hvor jeg kommer fra, Tyskland, Holland eller et andet land i EU, hvor man
ved, at sundhedsbehandlingen er af høj kvalitet. Det betyder, at det pågældende lands egne
borgere bliver sat bagest i køen eller i hvert fald, at de ikke må blive forfordelt på trods af,
at det er dem, der over skatten har betalt for at få et ordentligt sundhedsvæsen.

Derfor vil jeg klart sige, at de ulemper, de potentielle katastrofer, som dette direktiv kan
skabe i de nationale sundhedssystemer, klart overskygger de fordele, som de ærede kolleger
her nævner.
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Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru formand! Hr. Messerschmidt har ret. Dette blev hældt ned
over os af Domstolen, men jeg hilser det alligevel velkommen. Og jeg vil gerne rose
fru Grossetête for hendes fremragende dokument, for med dette direktiv vil patienterne
nyde godt af fyldestgørende og gennemskuelige oplysninger, når de opsøger
sundhedsydelser i udlandet. Det er meget klart, hvad der ligger i dette.

Patienter med sjældne sygdomme vil kunne drage nytte af ekspertise og diagnoser i udlandet,
hvis behandlingen ikke tilbydes i deres egen medlemsstat. Direktivet skal give patienterne
en valgmulighed, der afgøres af behov og ikke af midler, og som træffes på et informeret
grundlag og ikke af nød, så jeg mener, at det er særdeles positivt. Endelig åbner det op for
øget samarbejde blandt medlemsstaterne.

Jeg glæder mig over, at man med direktivet helt forbyder noget, som kunne misbruges,
nemlig medicinsk turisme. Så i mine øjne er det endnu et skridt i den rigtige retning med
hensyn til at styrke samarbejdet blandt medlemsstaterne og sikre øget samhørighed i EU.
Jeg mener, at dette er en god dag for patienterne i Europa.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Fru formand! Jeg har også ønsket at stemme for min
kollega fru Grossetêtes dokument vedrørende direktivet om adgang til grænseoverskridende
sundhedsydelser.

Jeg glæder mig over det fremskridt, som denne tekst udgør for patienternes mobilitet i hele
Europa. Efter mange års usikkerhed – navnlig juridisk usikkerhed – og en betydelig
arbejdsindsats fra Parlamentets side rummer denne tekst en forenkling, afklaring og
kodificering af de betingelser, på hvilke EU-borgerne kan nyde godt af sundhedsydelser i
en anden EU-medlemsstat end deres opholdsmedlemsstat, både hvad angår adgang og
godtgørelse. Jeg tænker især på alle de patienter, der lider af sjældne sygdomme, og som
endelig kan få adgang til passende behandlinger, der opfylder deres behov.

Jeg vil gerne understrege, at dette direktiv er en konkret EU-foranstaltning rettet mod folkets
Europa, som giver europæerne nye rettigheder. Derfor er det helt afgørende for borgernes
mobilitet inden for EU.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru formand! Jeg stemte for fru Grossetêtes dokument, så
princippet om grænseoverskridende behandling i EU endelig kan omsættes i praksis efter
mange års forhandlinger. Jeg ser direktivet i dets nuværende form som et godt kompromis,
som primært bygger på patienternes rettigheder, men også beskytter medlemsstaternes
nationale sundhedssystemers interesser.

Muligheden for at blive behandlet i udlandet giver borgerne i lande som Polen lige
muligheder med hensyn til at nyde godt af moderne sundhedsydelser. Patienterne har ofte
ikke adgang til hurtig og hensigtsmæssig sundhedspleje pga. overfyldte hospitaler, lange
køer og ventelister ved visse vigtige procedurer. Tiden er i nogle tilfælde en vigtig faktor.
Direktivet vil gøre det muligt for borgerne selv at beslutte, om de vil vente i mange måneder
på, at procedurerne gennemføres i deres hjemland, eller vælge at blive behandlet et andet
sted. Det vil blive lettere for dem at beslutte, hvordan de vil behandles, hvis de er klar over,
at omkostningerne godtgøres – i hvert fald en stor del af dem – hvis behandlingen foretages
i en anden EU-medlemsstat.

Forenklingen af reglerne om behandling i udlandet kan naturligvis også ses som en
mobilisering af markedskræfterne i forhold til generel adgang til lægehjælp. Efter min
mening vil disse løsninger derfor bidrage til at øge konkurrencen blandt
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sundhedssystemerne og således få stor indvirkning, hvad angår hurtigere forbedring af de
leverede ydelser.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg glæder mig over dette direktiv
vedrørende sundhedsydelser, men jeg er forbeholden, for djævlen ligger i detaljen.

Det er meget vigtigt, at vores borgere indser, at dette direktiv ikke træder i kraft i de næste
30 måneder. I mellemtiden kan borgerne dog krydse grænserne for at få sundhedsydelser
i en anden medlemsstat og få refunderet udgifterne til den pleje, som de modtager. Så lad
der ikke være tvivl om, at der allerede i dag er borgere, som krydser grænserne for at opsøge
sundhedsydelser. Det er meget vigtigt.

For dem, der ønsker flere oplysninger om dette komplekse direktiv, har jeg lavet en side
med spørgsmål og svar, som findes på min hjemmeside. Jeg opfordrer de borgere, som
måtte følge forhandlingen via internettet eller andetsteds, til at se på den. Og hvis jeg ikke
har stillet de rigtige spørgsmål, beder jeg dem om at underrette mig, for vi må udbrede
budskabet om dette meget positive skridt i retning af grænseoverskridende sundhedsydelser
for alle.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru formand! Det europæiske samfund bliver stadig
mere mobilt. Vi studerer, arbejder, rejser og ferierer i stigende grad uden for vores eget
lands grænser. EU-borgerne bør have ret til gratis akut lægehjælp, uanset hvor de befinder
sig i EU. Det siger sig selv, at vi skal etablere systemer, der forebygger såkaldt
sundhedsturisme, og samtidig gøre det lettere for de patienter, som har størst behov, at
nyde godt af de nye muligheder. Her tænker jeg primært på behandling af usædvanlige og
sjældne sygdomme, som udføres af specialister og ofte i andre lande end patientens
hjemland. Vi kan dog ikke tillade indgreb i udformningen af medlemsstaternes
sundhedspolitikker. Dette er en national kompetence, og medlemsstaterne skal frit kunne
træffe deres egne beslutninger i denne henseende. I dette direktiv tager man visse skridt i
denne retning. Jeg stemte naturligvis for.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Fru formand! Det var på tide at få fastlagt fælles
europæiske regler for at beskytte vores borgere og patienter. Det er desuden glimrende, at
der er udarbejdet et separat direktiv om dette emne, og at det ikke blev indarbejdet i
servicedirektivet, for mens det var under udarbejdelse, indså man, hvor mange ting man
helt havde overset eller ikke havde truffet beslutning om på det tidspunkt, hvor
servicedirektivet blev vedtaget.

Patienternes ret til grænseoverskridende sundhedsydelser vil tvinge EU-medlemsstaterne
til at sikre, at der ikke er ventelister i deres egne lande.

Ordningen for forhåndstilladelse er nødvendig. Uden den kunne mange medlemsstater få
problemer med at styre omkostningerne til deres eget sundhedssystem og foretage
vurderinger og planlægning i forhold til fremtiden. Vi kunne desuden have fået en situation,
hvor velstand snarere end behov var den afgørende faktor.

Dette vil dog i realiteten kun berøre meget få europæere. De fleste ønsker at modtage
sundhedsydelser tæt på hjemmet, hvor man taler deres eget sprog. Ikke desto mindre er
det sådan et system, som vi har behov for, og hvis der er ventelister, vil det være muligt at
modtage pleje i et andet land.
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Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg er også meget tilfreds med den aftale,
som vi har indgået i dag, og som efter min mening vil sikre, at patienter vil få adgang til
grænseoverskridende sundhedsydelser i et forholdsmæssigt og rimeligt omfang.

Som allerede anført af flere talere står vi jo i dag med det aktuelle forslag, fordi en borger
fra Deres eget hjemland, nemlig det sydlige England, udfordrede systemet, og fordi
Domstolen forsvarede hendes rettigheder.

Jeg tror, at det, som vi forsøger at gøre i dag, og det, som vi har gjort sammen med Rådet,
er at sikre, at borgernes rettigheder forsvares, idet vi kæder deres behov og rettigheder
sammen med lovgivningen, og det må da bestemt være en af denne forsamlings
hovedopgaver.

Der er stadig nogle sager, der skal afklares. Jeg mener, at gensidig anerkendelse af recepter
blandt medlemsstaterne er meget vigtig, da dette ikke blot handler om den umiddelbare
sundhedspleje, men også om efterfølgende pleje. Vi har dog et stykke tid til at afklare denne
detalje.

Afslutningsvis vil jeg sige, at mange borgere under den aktuelle finanskrise spørger sig selv,
om EU fungerer og giver borgerne resultater. Det er et åbent spørgsmål, men jeg mener,
at vi i dag med en vis sikkerhed kan sige, at EU fungerer.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Fru formand! Jeg stemte imod denne foranstaltning
vedrørende patientrettigheder og grænseoverskridende sundhedsydelser, fordi den blot
vil lægge endnu en kæmpestor byrde på det nationale sundhedsvæsen og de britiske
skatteydere.

Vores sundhedsvæsen bruges allerede som et internationalt sundhedsvæsen, der i vid
udstrækning misbruges af ikkebritiske borgere, og det koster flere hundrede millioner –
hvis ikke milliarder – af pund hvert år. Byrden pålægges primært mine vælgere i London.
På grund af denne foranstaltning vil det nationale sundhedsvæsen i endnu højere grad
skulle forpligte sig til at behandle EU-borgere, som aldrig har betalt en øre i skat i
Storbritannien. De foreslåede midler til efterfølgende opkrævning af betaling fra patientens
medlemsstat vil ikke være praktisk gennemførlige.

Det er kun rimeligt, at udenlandske statsborgere i Storbritannien får akut lægehjælp, hvis
de har behov for det, men ingen af disse mennesker bør få lov til at rejse ind i Storbritannien
uden først at have tegnet en passende rejse- og sygeforsikring. En sådan politik er rimelig
og retfærdig, men den kan naturligvis ikke håndhæves, så længe Storbritannien fortsat er
medlem af EU. Dette er endnu en grund til, at vi bør forlade EU.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Det er fremragende, at Parlamentet og Rådet
endelig er nået frem til dette historiske kompromis. Jeg vil nærmest sige, at takket være
dette dokument vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser kan vi slippe af med
de ventelister, der er opstået i mange medlemsstater. Dette vil også give os mulighed for
at udveksle eksempler på bedste praksis. I denne forbindelse er det i øvrigt vigtigt at sikre,
at patienternes rettigheder fastlægges. Ydermere er det lige så vigtigt at huske på, at
patientsikkerheden er afgørende, når vi indlader os på grænseoverskridende samarbejde,
ligesom vi må sikre, at der findes ordentlige standarder for sundhedsydelser og behandling
overalt.
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Jeg hilser derfor med stor glæde fru Grossetêtes dokument velkommen, og jeg håber, at
det vil fremme folkesundheden i Europa, og at vi derved kan redde mange mennesker og
sikre, at patienterne hurtigere bliver raske.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru formand! Det er vigtigt, at vi ikke bruger de nationale
skattesystemer til at modarbejde det indre marked. Dette er navnlig afgørende i tilfældet
med grænseoverskridende ydelser. Her er der behov for ligebehandling. Vi kan i øjeblikket
se et negativt eksempel herpå i Ungarn, hvor prisgrænser med tilbagevirkende kraft bruges
som en form for kriseskat. Dette er ikke acceptabelt, og det vil få store konsekvenser for
ikke blot finans-, forsikrings- og erhvervssektorerne, men også for energibranchen. Jeg
håber, at det samme ikke vil ske på området for sundhedsydelser i fremtiden.

Jeg vil gerne bede hr. Orbán om at genoverveje disse bestemmelser, da de er i direkte
modstrid med idéen om det indre marked.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru formand! Godt nytår. Det er dejligt at se Dem i
formandsstolen.

En af de ting, som vi her i Parlamentet stort set er enige om, er vores tro på et velfungerende
indre marked – selv om der dog er visse særlige undtagelser.

Når mine vælgere skriver til mig og siger, at de ikke får en særlig god behandling i
lokalområdet og gerne vil rejse til en anden EU-medlemsstat for at få bedre sundhedsydelser,
er de usikre på, hvor de står rent juridisk. Derfor er jeg en af de mange, der glæder sig over
dagens afstemning om patientrettigheder i forhold til grænseoverskridende sundhedsydelser.
Jeg håber, at patienterne i de områder, hvor sundhedsydelserne er dårlige, stemmer med
deres fødder, så vidt dette direktiv giver dem ret til det, og rejser til en anden medlemsstat
og sætter sundhedssystemerne under pres for at forbedre ydelserne og sikre, at de opfylder
patienternes behov.

Vi skal imidlertid sikre, at vi letter den procedure, som medlemsstaterne skal bruge for at
tilbagekræve udgifterne til borgere, der er rejst udenlands eller tilbydes ydelser andre steder.
Når vi har løst disse problemer, vil dette sikkert blive et direktiv, som vi alle kan være stolte
af.

Henstilling: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Fru formand! Jeg stemte for beslutningen vedrørende
aftalen mellem EU og Cameroun og mellem EU og Republikken Congo om retshåndhævelse
på skovbrugsområdet og handel med træ fra disse lande. Det er afgørende, at vi bevarer de
tropiske skove, hvis vi skal opretholde balancen i vores økosystemer. Det er også afgørende,
at vi beskytter de oprindelige folk i skovene, som er under intenst pres pga. multinationale
selskabers profitorienterede udnyttelse af miljøet og fældning af de skove, som de
oprindelige folk er afhængige af.

Derfor har jeg fremsat et ændringsforslag, hvori det slås fast, at skovene og de selskaber,
der udnytter deres ressourcer, skal være statsejede og under demokratisk kontrol af
arbejdsstyrken i branchen og af de oprindelige folk, som lever i skovene.

Henstilling: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru formand! Frihandel er reelt set den eneste vej
til velstand. Vi har set det i det indre marked blandt EU-landene, og det er utvivlsomt, at
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det også vil gælde for udviklingslandene. Det er det eneste rigtige udviklingsinitiativ, vi
egentlig kan og bør sætte i verden.

Hvis vi ser rundt omkring i verden, hvordan de andre store regioner bevæger sig, laver
aftaler, ser strategisk på sine partnere, kan vi godt se, at alle bevæger sig hurtigere og
hurtigere. Vi har et stort frihandelsområde mellem Nord- og Sydamerika, i ASEAN-landene,
Asien, Mercosur osv. Det eneste område, der sådan set står tilbage og nærmest er lammet
af globaliseringens udfordringer, det er EU.

Selv om jeg støtter den betænkning, der er stemt om i dag, vil jeg sige, at et frihandelsinitiativ
med Fiji-øerne og Papua Ny Guinea næppe er det mest imponerende resultat, man efter så
mange års forhandlinger havde kunnet forvente sig. Hvad med Kina? Hvad med USA?
Hvad med Indien? Alle dem, der i øjeblikket tager alle vores arbejdspladser? Svigter EU
også her de europæiske arbejdstagere?

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru formand! Det siger sig selv, at de mest velstående samfund
er de frieste, og de frieste samfund er de mest velstående, og i den forbindelse må vi
anerkende den store rolle, som frihandel spiller. Hvad angår de internationale multilaterale
drøftelser om frihandel, er WTO's Doharunde desværre gået i stå, og derfor følger EU nu
USA's og andres eksempel, idet vi indgår flere og flere bilaterale aftaler.

Vi kan lade mange borgere i de fattigere lande nyde godt af fordelene ved frihandel og
samtidig anerkende nogle af de overgangsproblemer, som de vil løbe ind i, når de skal
tilpasse sig den øgede konkurrence. Men i sidste ende må vi flytte fokus fra producenternes
interesser til forbrugernes. Mange forbrugere i flere forskellige udviklingslande spørger
mig om, hvorfor de ikke kan få adgang til de samme varer og tjenesteydelser, som vi har i
Vesten. Vi kan bl.a. hjælpe dem gennem øget frihandel, idet vi samtidig giver vores
forbrugere flere valgmuligheder. Gid dette må være tilfældet i lang tid.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru formand! I lang tid har Stillehavsområdet været en slags
Askepot i EU's oversøiske udviklingsinitiativer. Det glæder mig meget nu at kunne bemærke,
at de initiativer, som Fiji og Papua Ny Guinea har iværksat for at indgå en økonomisk
partnerskabsaftale, ikke blot vil hjælpe os med at handle mere frit med dem, men også vil
give dem mulighed for øget indbyrdes samhandel i regionen.

Et af de vigtigste resultater af denne aftale indtil videre er, at reglerne om oprindelse i
forbindelse med fiskeri omsider kan gøre det muligt for indbyggerne i Stillehavsområdet
at tilføre mere værdi til deres fiskeri. Nogle af disse Stillehavslande importerer fisk, selv om
det vrimler med fisk i deres eget havområde! Det, som vi har opnået nu, er, at de faktisk
kan forarbejde de fisk, som de fanger, og bør kunne eksportere dem til EU og få mere værdi
ud af dem. Dette er vejen frem i forhold til både udvikling og bekæmpelse af fattigdom.

Forslag til beslutning: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I dag stemte jeg for
vedrørende den mundtlige forespørgsel om international adoption i EU.

International adoption har vist sig at være den fremgangsmåde, der rummer de bedste
chancer for, at de børn, som man ikke kan finde en egnet familie til i deres oprindelsesland,
kan få sikre familiemæssige rammer. Samarbejde blandt medlemsstaternes myndigheder
med ansvar for international adoption er vigtigt for at sikre, at adoptionerne foretages i
børnenes interesse og med respekt for deres grundlæggende rettigheder, og for at forebygge
handel med børn.
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Desuden skal den internationale adoptionsprocedure forenkles, for alt for ofte er der for
meget bureaukrati, hvilket afholder familier fra at forsøge at adoptere. Endelig vækker
Rumænien bekymring, da det er det eneste land i EU, som har en lov, der forbyder
internationale adoptioner. Der findes i øjeblikket omkring 70 000 forældreløse børn i
landet, hvoraf 40 000 bor på børnehjem og 30 000 hos plejefamilier.

Kommissionen bør kaste lys på situationen i Rumænien, så disse efterladte børn kan bydes
velkommen hos familier gennem international adoption.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Fru formand! Da jeg pga. børnepasningsforpligtelser ikke
kunne deltage i mandagens tydeligvis interessante forhandling, vil jeg i det mindste gerne
i dag udtrykke min fulde opbakning over for denne forsamling, som jeg også har udtrykt
gennem min stemme. Jeg håber virkelig, at de foranstaltninger, der følger af denne
beslutning, vil mindske de bureaukratiske procedurer ved international børneadoption og
samtidig skabe mulighed for at føre bedre tilsyn med, hvad der sker med børnene, samt
bidrage til at bekæmpe børnehandel.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru formand! Mange medlemmer af denne forsamling
er muligvis ikke klar over, at der raser en væmmelig krig på ord om emnet adoption, som
er yderst unyttig og uvelkommen. Hvis vi virkelig skal sætte børnenes rettigheder i højsædet
i denne debat, hvilket vi har gjort her i Parlamentet og i denne beslutning, skal vi gøre det
rigtige for alle børn, uanset hvilken medlemsstat de er født i.

Det er vigtigt, at vi ikke slår ned på bestemte medlemsstater, men i stedet erkender, at der
i alle lande findes børn, der er efterladte eller ikke nyder godt af at leve i en kernefamilie,
som vi kender den, og har behov for andre former for pleje. Der er uden tvivl mange familier,
der gerne vil give disse børn et kærligt hjem. Vi skal måske nok se nærmere på bureaukratiet,
men vi må ikke slække på tilsynet.

Endelig vil jeg gerne sige, at de, som har held med at adoptere, i en vis udstrækning går
gennem en langt hårdere proces end dem, der får deres egne børn.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg tænker meget på de
tusinder af par over hele verden, som hver dag står over for de problemer, der er ved at
adoptere et barn.

Adoption er noget værdifuldt – et ægte udtryk for kærlighed, som åbner døren til en ny
familie for et barn, der ulykkeligvis ikke længere kan regne med sine egne kæres
hengivenhed. De, som bærer smerten ved at være blevet forladt, har ret til at vokse op i
lykkelige omgivelser sammen med mennesker, der kan tilbyde dem et nyt liv.

Det er derfor vores pligt at hjælpe forældreløse børn og sikre, at en lys fremtid ikke længere
er en uopnåelig drøm for dem. Med dagens vedtagelse af denne fælles beslutning sender
vi et stærkt og indtrængende budskab. Vi må fremme EU-politikker, der sigter mod at
overvinde vanskelige familiemæssige situationer. Bureaukratisk sløvhed og forsinkelser i
lovgivningsprocessen må ikke smadre et barns drømme og håb om at få en familie og en
lykkelig fremtid.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Fru formand! Jeg glæder mig over det forslag til beslutning,
som vi i dag har stemt om vedrørende international adoption. Jeg kender flere mennesker
i min egen valgkreds, som netop nu gennemlever denne proces eller har gjort det, og det
er en fryd at se glæden i både forældrenes og børnenes ansigter, når adoptionen
gennemføres. Det er imidlertid alt for ofte en lang proces, som i mange tilfælde tager mange
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år, at nå frem til dette punkt. Som anført i forslaget kan det være en alt for bureaukratisk
proces, og vi gør som parlament ret i at lede efter metoder til at mindske dette bureaukrati
gennem en mere strømlinet proces.

Det helt afgørende i alt dette er imidlertid børnenes behov og sikkerhed, da mange af dem
er i stor nød. Det er sandt, at alle foranstaltninger er på plads for at beskytte børn mod at
blive placeret et sted, hvor de kan være sårbare. Men ofte sker der åbenbart det, at potentielle
kærlige og omsorgsfulde forældre må gå for meget igennem og ganske enkelt dropper
processen. I disse tilfælde er både forældre og børn tabere.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Vi har i mange
år stået med problemet vedrørende international adoption i Europa, og med dagens
beslutning forsøger vi endelig at skabe en smule håb i forhold til en situation, der bliver
stadig mere kompleks og vanskelig.

I stedet for at fremme international adoption har nye landes tiltrædelse gjort det endnu
mere vanskeligt for mange par at tilbyde et nyt hjem og en ny familie til børn, som har
oplevet store lidelser og afsavn i deres egne lande.

Alt imens et voksende bureaukrati forhindrer adoption af børn, øges handelen med organer
og børneprostitutionen. Derfor går vi ind for dette forslag til beslutning. Vi mener, at der
er behov for at strømline procedurerne for international adoption, og vi må sikre, at der
etableres en europæisk adoptionsordning, som giver alle børn i nød en fremtid.

Julie Girling (ECR).   – (EN) Fru formand! Fra Deres fanklub i dette hjørne skal der lyde
en stor tak for Deres effektive ledelse af forhandlingerne.

International adoption, som vi har med at gøre her, er naturligvis et emne af meget stor
betydning, og det er vigtigt, at vi finder den rette løsning. Jeg er meget glad for denne
beslutning, som i lighed med mange af de andre beslutninger, som vi vedtager her i
forsamlingen, indeholder mange meget følsomme, kloge og velskrevne ord. Jeg har lært
meget ved at hjælpe mine vælgere, og jeg må sige, at det ikke er nok at fastlægge alt dette
i en beslutning.

Vi her i Parlamentet er ikke noget strålende forbillede, når det handler om at forenkle
sagerne og sikre, at borgerne får deres organisationer til at arbejde for dem. Jeg vil gerne
anmode om, at vi griber til handling i forhold til de gode ord i denne beslutning, at vi faktisk
forenkler sagerne, og at vi fjerner bureaukratiet og sikrer forbedringer. Ellers forsøger vi
blot at genopfinde hjulet for Europa, og så vil vi ende med at gøre processen endnu mere
vanskelig.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil også gerne udtrykke min glæde over
denne beslutning om international adoption. Jeg har haft mulighed for at følge nogle få
sager på tæt hold. Jeg ved, at der i dag er meget bureaukrati forbundet med adoption, og
det er positivt, at dette bureaukrati kan mindskes på denne måde. Derved kan processen
fremskyndes og gøres mere gennemskuelig.

Det er i alles interesse, at adoption ikke indebærer noget uetisk eller har forbindelse til
menneskehandel. Det er afgørende at sikre, at de pågældende børn ikke bruges som et
middel, men derimod finder et kærligt hjem gennem adoption og behandles som et unikt
og dyrebart individ. Det er vigtigt, at børnene får ret til og mulighed for at få en far og en
mor, og derfor har det ved beslutninger om adoption stor betydning, at man tager familiens
overordnede situation under overvejelse.
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Disse emner er meget følsomme. Vi ved, at undersøgelser har vist, at vi bærer vores kulturelle
genotype i vores DNA, men vi må sikre, at børnene kan drage fordel af et godt og kærligt
hjem og et kulturelt miljø, hvor de kan vokse op og udvikle sig til afbalancerede personer
og borgere.

Forslag til beslutning: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru formand! Serbien er formodentlig det
europæiske land, der igennem de seneste tusind års historie har været det mest plagede,
først af tyrkerne, dernæst af tyskerne og russerne. Nu har vi så muligheden for at vende
det, der set både i et langt historisk perspektiv og igennem de seneste års historie har været
dårlige tider, til en lys fremtid.

Der er ingen tvivl om, at set fra Beograd er både Nato med sin massakre over hovedstaden
og EU med sin barbariske støtte til at rive en nøgledel af Serbien (nemlig Kosovo) ud af
landet ikke nogen særlig appetitlige kammerater. Men det er dog kammerater. Det er venner,
og det ved man godt. Derfor er det vigtigt at få indgået det fornuftsægteskab, som skal gøre,
at vi kan lægge fortiden bag os og se fremad. Og derfor støtter mit parti, at vi fortsætter
denne dialog.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Stabiliserings- og associeringsaftalen
mellem De Europæiske Fællesskaber og Serbien danner grundlag for et tæt og varigt forhold
baseret på gensidighed og fælles interesser, ligesom den bidrager til politisk, økonomisk
og institutionel stabilitet i Serbien såvel som i resten af Balkan.

Aftalen giver desuden Serbien nye muligheder for forandring og velstand gennem
overordnet omstrukturering og modernisering af økonomien. Jeg er dog overbevist om,
at Serbien fortsat må styrke demokratiet og retsstaten, gøre en større indsats for at reformere
retsvæsenet og den offentlige administration, anvende retfærdighedsprincipperne samt
styrke de overordnede administrative og retlige strukturer.

Jeg mener, at det er en grundlæggende forudsætning for at kunne integrere Serbien i EU,
at der findes en løsning på flere alvorlige sager med krænkelser af menneskerettighederne
og det beslægtede spørgsmål om tæt samarbejde med Den Internationale
Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Lad mig takke Deres personale og alle tolkene
for udvist tålmodighed under dette usædvanlig lange møde.

Når valget står mellem demokrati og overnationalisme, vælger EU næsten altid
overnationalismen, og dette er særlig tydeligt i vores politik i forhold til Vestbalkan. Vi
opretholder praktisk talt protektorater i Bosnien, Kosovo og endog Makedonien alene med
det formål at forhindre etablering af etnografiske grænser dér, hvor de lokale ønsker dem.

Det er meget vanskeligt at sikre et velfungerende demokrati, medmindre folk føler, at de
har nok til fælles med hinanden til at acceptere at blive regeret af hinanden. For at opnå en
"folkets regering" skal man have et folk, som alle føler identitet og loyalitet i forhold til.

Med andre ord kræver demokratiet et "demos" – en enhed, som vi identificerer os med, når
vi bruger ordet "vi". Dette er ikke så enkelt. Folk kan udvise loyalitet i flere retninger, og
befolkningsgrupper kan være flettet ind i hinanden, men vi skal alt andet lige nære en
forkærlighed for national selvbestemmelse. Hvis man fjerner "demos" fra demokrati, står
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man tilbage med "kratos" – magten i et system, der ved lov må gennemtvinge det, som den
ikke tør bede om i borgerpatriotismens navn.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru formand! Dette er virkelig godt nyt. Når man tænker på,
hvor langt Serbien er nået med hensyn til retsstatsprincippet og international lov, og i
betragtning af, hvad Serbien var for omkring 20 år siden sammenlignet med i dag, mener
jeg, at vi må rose den serbiske regering for de foranstaltninger, som man har truffet for at
gøre Serbien til et land, der efterlever retsstatsprincippet. Selv i landets forhold til Kosovo
har dette princip åbenbart meget stor betydning. Og i landets forhold til Den Internationale
Straffedomstol har retsstatsprincippet afgørende betydning.

Reformerne af retsvæsenet bygger på international præcedens og bedste praksis. Selv den
uafhængige offentlige forvaltning, som man er ved at opbygge, er af høj kvalitet, og man
forventer tilsvarende høj effektivitet. Desuden efterlever man Københavnskriterierne. Så
på alle disse forskellige områder fremstår landet, der har været igennem en meget svær
krig, nu som en nation, der egner sig til at indgå som en god partner i forhold til andre
EU-medlemsstater. Det lykønsker jeg serberne med.

Henstilling: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne tilføje endnu en ting vedrørende
Serbien. Den aftale, som vi har stemt om i dag, mellem EU og Serbien er en milepæl på
vejen mod associering af landet med de europæiske strukturer. Tolv medlemsstater har
allerede ratificeret traktaten, som bl.a. sigter mod at åbne døren for Serbiens medlemskab
af EU. Aftalen har min fulde opbakning, og jeg vil opfordre de resterende medlemsstater
til at ratificere den hurtigst muligt. Serbiens integration i de europæiske strukturer kræver
naturligvis fuldt samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende
det Tidligere Jugoslavien med hensyn til ansvar for krigsforbrydelser samt fortsat dialog
vedrørende Kosovo og iværksættelse af alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre
diskrimination mod romaerne. Jeg glæder mig over alle foranstaltninger rettet mod at
udvide demokratiet og øge beskyttelsen af menneskerettighederne i Serbien – altså
foranstaltninger, der fører til politisk, økonomisk og social stabilisering i landet – og de
har min fulde opbakning.

Betænkning: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for denne
betænkning, da jeg mener, at Kommissionens meddelelse om et europæisk initiativ
vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme er et vigtigt skridt i retning
af at samordne de forskellige sundhedspolitikker i Europa for at bekæmpe disse sygdomme.
Jeg taler af erfaring, idet min far ligesom min bedstemor led af Alzheimers sygdom, mens
jeg håber på ikke selv at blive ramt.

Vi agter derfor fortsat at engagere os i at gøre noget ved den usammenhængende indsats,
de forskellige aktivitetsniveauer i Europa og den eksisterende ulighed i adgangen til
behandling af sygdommen. Vi vil fremme tidlig diagnose og livskvalitet, forbedre det
epidemiologiske kendskab til sygdommen, samordne den igangværende forskning og
fremme solidariteten mellem medlemsstaterne gennem udveksling af bedste praksis.

I denne betænkning efterlyser vi en forbedret samordning mellem medlemsstaterne og en
mere effektiv og solidarisk tilgang, som er rettet både mod forebyggelse og behandling af
mennesker, som lever med demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene
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omkring dem, det være sig personale og virksomheder inden for sundhedssektoren eller
familiemedlemmer.

Til slut vil jeg sige, at for at en europæiske strategi kan fungere på dette område, er det
nødvendigt, at de forskellige medlemsstater prioriterer udarbejdelsen af nationale
handlingsplaner.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning, og det glæder
mig, at den blev vedtaget næsten enstemmigt. Jeg må sige, at jeg har været med ved hele
forhandlingen her i Parlamentet, men jeg har ikke fået lejlighed til at tale. Derfor bruger
jeg dette minut til at komme med et par bemærkninger.

Det vigtigste punkt er, at der er et presserende behov for forskning i årsagerne til denne
sygdom. Hvilken rolle spiller f.eks. fødevarer, stresstilstande og vores gener i forhold til
sygdommen? Og hvorfor får dobbelt så mange kvinder som mænd sygdommen?

Disse spørgsmål er meget vigtige, og de kan ikke besvares uden forskning. Jeg opfordrer
således Kommissionen til at udvælge et anerkendt lægecenter, som skal foretage denne
forskning og finde svar på disse spørgsmål.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru formand! Alzheimers sygdom er en lidelse, som
menneskeheden endnu ikke har fundet et middel mod. Data fra lægeverdenen viser en
foruroligende stigning i antallet af diagnosticerede tilfælde, og tendensen i retning af et
aldrende Europa vil få drastiske konsekvenser i nær fremtid. Demens påvirker ikke kun de
mennesker, der lider af sygdommen, men også deres nærmeste familie og venner, som ofte
tvinges til at hellige deres liv til at pleje deres kære. Vi har i høj grad brug for betænkninger
som denne, hvori man retter fokus mod et problem og foreslår initiativer, der skal øge
vores sundhed og livskvalitet. Det siger sig selv, at vi i enhver henseende må støtte projekter,
hvor man kombinerer indsatsen hos EU-medlemsstaterne, udformer forebyggende
programmer og yder social støtte til hele familier. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe
de lidende og minimere det antal mennesker, der rammes af sygdommen i fremtiden.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru formand! Det, som jeg godt kan lide ved denne betænkning,
er, at den gennem en mangesidig tilgang tager hånd om den foruroligende udfordring, der
ligger i Alzheimers sygdom. Man taler om forebyggelse, diagnose, behandling og helbredelse.
Virkeligheden er, at de store trusler, hvad angår lidelser, er cancer og Alzheimers sygdom.
Vi har gjort rigtig meget for først at kunne diagnosticere årsagerne til cancer, derefter
forebygge cancer og endelig foretage behandling. Der er vi nået et godt stykke vej.

Selv om Alzheimers sygdom blev opdaget allerede i 1906, har der hersket et særligt
fænomen på området for demens. Vi kender nemlig stadig ikke årsagen, og vi ved stadig
ikke, hvordan vi skal helbrede patienterne. Jeg er dog meget glad for denne betænkning.
Samtidig er der store udfordringer: Hvad skal vi gøre med hensyn til at diagnosticere
årsagerne, så vi kan forebygge sygdommen og finde en behandling, der virker?

Forslag til beslutning: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru formand! De af os, der har besøgt Haiti eller set de frygtelige
ødelæggelser, som landet blev ramt af for nogen tid siden, og betragtet det, der er sket, kan
nok blive enige om, at det var rigtig godt, at ngo'erne og hjælpeorganisationerne samledes
og tacklede problemerne på stedet, hvad angår husly, mad, tæpper og lignende.
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Men lad os nu se på situationen et år efter. Vi ser på nogle af de problemer, der fremhæves
i beslutningsforslaget – den kendsgerning, at haitianerne kun har skovle, hakker og trillebøre
til brug ved rydning og ikke det effektive udstyr, som de har behov for. I forslaget beklager
man desuden dybt bolignøden på Haiti, ligesom man taler om behovet for et
grundejendomssystem og ejerskab, men også anmoder Kommissionen om i en ånd af
konsensus at sikre, at der i samarbejde med regeringen gøres en stor indsats for at løse
problemet.

Et punkt, der synes at mangle her, er den private sektors rolle. Hvis vi på længere sigt skal
tackle nogle af de problemer, som vi står over for, er det fint, at vi på kort sigt samarbejder
med ngo'erne og hjælpeorganisationerne, men på lang sigt skal den private industri spille
en rolle.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru formand! Et år efter jordskælvet på Haiti er kun 5 % af
murbrokkerne ryddet, en million mennesker er hjemløse, 230 000 er døde, 300 000 er
såret, og kun 15 % af genhusningen i beboelige områder har fundet sted.

Hvorfor? Hvorfor er kun 5 % af murbrokkerne blevet fjernet? Ved et jordskælv vælter
kæmpestore mure. Hvem kan rydde dem op? Ngo'er med skovle? EU-kommissærer med
spande? Nej! Disse materialer kan kun ryddes vha. kraftigt materiel, som kun findes hos
militæret – luftvåbenet, flåden og hæren. Men hvad skete der? Da disse styrker ankom for
at hjælpe, råbte venstrefløjen her i Parlamentet og i resten af verden op om, at de skulle
rykke ud af Haiti. Og det gjorde de. Og nu er katastrofeområdet i et helt år blevet efterladt
sådan, som det var.

Det er politisk set forbløffende, at man ikke påtager sig ansvaret for denne situation. Jeg
lægger dog gerne ansvaret for katastrofen på venstrefløjen i denne forsamling og i det
internationale samfund.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil gerne sige et par ord om situationen
på Haiti. Nu hvor der foretages en opdatering af situationen, er det meget vigtigt at erkende,
at koordinationen har været utilstrækkelig. Vi har behov for bedre koordination, hvilket
understreges af, at det er gået så langsomt fremad.

Hr. Deva har helt ret i, at situationen også til dels er blevet politiseret, og dette tjener ingens
interesser. Haiti har et langt mere presserende behov for hjælp og grundlæggende
fornødenheder end sidste år. Hjælpen skal dirigeres ud til rette sted.

Hvad angår arbejdet på græsrodsniveau, har de forskellige hjælpeorganisationer gjort det
godt. Hvis vi ser på Europas bidrag på Haiti, har mange kristne hjælpeorganisationer gjort
et enestående stykke arbejde på græsrodsplan, idet de har hjulpet folk med at overleve. Vi
må anerkende denne indsats og støtte den, men i forbindelse med krisen på Haiti er der
også behov for en bedre koordineret indsats i større målestok på europæisk plan og
naturligvis på FN-plan.

Forslag til beslutning: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Fru formand! Litauen er en suveræn medlemsstat. Landets
parlament har drøftet nye forslag vedrørende udtryk for seksualitet i medierne og i offentlige
rum. Litauens demokrati er på hårdt arbejde. Landets præsident har allerede to gange
blokeret for lignende forslag. Den politiske debat om de nye forslag er i gang, og det er
indtil videre umuligt at forudsige, hvad det endelige resultat bliver.
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Men flertallet i Parlamentet har virkelig kastet sig over denne sag. Det lader endda til, at de
har et særlig retvisende moralsk kompas, som giver dem ekstraordinær indsigt i, hvad der
er moralsk tilladeligt. Selv før det står klart, om den nye lov overhovedet bliver vedtaget,
og hvad den vil indeholde, slår Parlamentets ypperstepræsters altseende øje ivrigt ned på
Litauen. Jeg kan på ingen måde støtte en sådan arrogance.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Retten til at vedtage national lovgivning
tilhører den lovgivende forsamling i den pågældende suveræne stat. Denne ret kan man
ikke pille ved udefra. Litauen har også denne suveræne ret.

I forhold til EU er det desuden nødvendigt at understrege, at definitionen af ægteskab og
familie fastlægges i de enkelte medlemsstaters familielovgivning, og EU skal ikke blande
sig på dette område. Beskyttelsen af familien – den institution, hvor vi opfostrer vores børn
og forbereder dem på voksenlivet – må derfor ikke betragtes som noget negativt eller en
form for diskrimination.

Hvad angår beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til
offentligheden, har Parlamentet desuden for nylig vedtaget, at de forskellige former for
annoncering, der i de senere år har bredt sig via de nye kommunikationsmedier, er blevet
et socialt fænomen. Dette fænomen medfører bevidst vildledende og forvirrende
information samt en risiko for misbrug af tillid, og dette må den enkelte stat finde et
passende svar på.

Forskningen viser, at mindreårige har behov for særlig beskyttelse mod visse former for
information, som kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes sunde udvikling.
Dette siger jeg i min egenskab af læge.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg må fremsætte følgende
bemærkninger til beslutningsforslaget, hvori man fordømmer Litauen trods det, at der
ikke er sket noget. Det vigtigste synspunkt mangler i den vedtagne tekst. Det, som jeg uden
held forsøgte at få vedtaget som et mundtligt ændringsforslag til betragtningerne, lyder
som følger: "der henviser til, at Europa-Parlamentets intervention i nationale parlamenters
arbejde med forslag til lovgivning i den første arbejdsfase strider mod det grundlæggende
suverænitets- og subsidiaritetsprincip, som gælder for enhver medlemsstat, og derfor
kompromitterer Parlamentet som stadig mere knyttet til tidligere sovjetisk praksis" – og
så resten uændret.

Påskuddet for dette beslutningsforslag var blot ét ændringsforslag, der blev fremlagt af et
medlem af det nationale parlament. Jeg må understrege, at det kun var ét ændringsforslag.
I den tekst, som Parlamentet netop har vedtaget, præsenteres dette forslag ikke desto mindre
på stædig og urimelig vis som flere forslag, og man påstår endda hele seks gange, at der
var mange dårlige ændringsforslag.

Selv beslutningsforslagets titel rummer en absurditet. Der står "om krænkelse". Der har
ikke været tale om nogen krænkelse, men blot et forslag fra ét parlamentsmedlem. Der har
ikke været nogen parlamentsbeslutning, der kan udråbes som en krænkelse, der har fundet
sted. Denne slags udsagn afspejler ekstremt lav kvalitet i arbejdet med at udarbejde teksten,
for ikke at sige manglende ansvarlighed hos dem, der har udarbejdet den og fremlagt den
til afstemning. Teksten skal som minimum udarbejdes langt mere intelligent, hvis den ikke
blot skal smides ud. Derfor stemte jeg imod hele teksten.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! I flere årtier har EU-medlemsstaterne gjort
store og gunstige fremskridt hen imod principperne om lighed for loven, beskyttelse af
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privatlivets fred og personlig frihed. Jeg håber derfor, at ingen medlemsstat vil gøre
tilbageskridt i forhold til dette emne vedrørende forskelsbehandling på grund af seksuel
orientering. Jeg tror heller ikke, at nogen vil gøre det. Et punkt, der har manglet ved denne
forhandling, og som hr. Landsbergis og hr. van Dalen har mindet os om, er, at dette er et
forslag. Det er ikke en lovgivningsmæssig beslutning.

De husker nok, at vi i Storbritannien har haft vores egne drøftelser om dette emne. Vi har
selv skændtes om afsnit 28. På det tidspunkt var det meget usædvanligt i mit parti, at man
var imod det, men jeg var imod det helt fra starten, hvor det stadig hed afsnit 27. I mine
øjne var det særdeles uheldigt at bruge en lov som et middel til at signalere billigelse eller
misbilligelse. Da vi gjorde det, lagde vi et utrolig kraftigt våben i hænderne på staten, og
det blev senere brugt til forbud mod bl.a. pistoler og jagt.

Men jeg er jo ikke litauisk lovgiver. I denne forsamling kan vi have meget stærke holdninger
vedrørende f.eks. abortlovgivningen i Polen eller lovgivningen om aktiv dødshjælp i
Nederlandene. Her er der tale om emner, der er meget følsomme for vores vælgere, og der
skal træffes beslutninger om dem gennem de enkelte medlemsstaters nationale mekanismer.
Vi skal være ydmyge nok til at anerkende de 27 medlemsstaters ret til demokrati og
parlamentarisk suverænitet.

Skriftlige stemmeforklaringer

Indstilling ved andenbehandling: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig  .  – (LT) Jeg stemte for dette dokument, hvori
man sigter mod at styrke patienternes rettigheder med hensyn til grænseoverskridende
sundhedsydelser. Man må sige, at der i dag er for stor usikkerhed vedrørende spørgsmålene
om adgang til pleje, godtgørelse og ansvaret for klinisk opfølgning i forhold til
grænseoverskridende sundhedsydelser. Formålet med dette direktiv er at gøre det muligt
for alle patienter – ikke bare de bedst informerede eller rigeste – at nyde godt af en række
rettigheder med hensyn til sundhedsydelser, som Den Europæiske Unions Domstol allerede
har anerkendt. Det skal understreges, at sigtet med dette dokument bestemt ikke er at
opmuntre til at bruge grænseoverskridende sundhedsydelser som sådan, men at sørge for,
at disse er tilgængelige, sikre og af høj kvalitet, når de kan gavne eller er nødvendige.
EU-borgerne skal have bedre information og afklaring vedrørende de retsregler, der gælder
for rejser til en anden medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten med det formål at modtage
sundhedsydelser. Jeg er enig i, at vi må bekæmpe "medicinsk turisme", men for at beskytte
patienternes rettigheder må vi indføre en ordning for forhåndstilladelse, som er enkel for
patienterne, og som samtidig giver sundhedsmyndighederne en rimelig mulighed for at
kunne forudse ekstraordinære udgifter i forbindelse med rejser til sundhedsinstitutioner i
andre EU-medlemsstater.

Antonello Antinoro (PPE),    skriftlig. – (IT) Denne indstilling om Rådets holdning var
afgørende for at give patienter størst mulig retssikkerhed, således at de kan udøve deres
rettigheder i praksis i henhold til Domstolens retspraksis.

Denne tilgang griber dog ikke ind i medlemsstaternes enekompetence, når det gælder
forvaltningen af deres nationale sundhedssystemer eller deres nationale sundhedspolitiske
valg som fastlagt i traktaten. De vigtigste punkter er sjældne sygdomme, kvalitets- og
sikkerhedsstandarder, procedurer for godtgørelse og forhåndstilladelse samt udbetalinger,
kontaktpunkters rolle som "one-stop-shopper", medlemsstaternes enekompetence, når
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det gælder "indkøbskurve for sundhedstjenester" og etiske valg inden for sundhedssektoren
samt e-sundhed og samarbejde mellem medlemsstater.

Indstillingen præciserer også patienters rettigheder som specificeret af Domstolen og
forbedringen af den generelle retssikkerhed inden for grænseoverskridende sundhedsydelser.
Målet er at lette adgangen til sikre grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet
med godtgørelse og fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne om sundhedsydelser.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg stemte for betænkningen, da det er rigtigt,
at der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed omkring spørgsmål vedrørende adgang
til behandling, medicin og godtgørelse i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser.

Det er afgørende ikke at øge presset på de nationale sundhedssystemer eller skabe yderligere
ulighed inden for disse systemer, men patienterne skal have ret og frihed til at anvende
grænseoverskridende sundhedsydelser og skal informeres om disse rettigheder. Den retlige
usikkerhed vedrørende kriterier for grænseoverskridende sundhedsydelser og godtgørelser
skal fjernes, og der skal stilles nøjagtige og klare oplysninger om, hvornår og hvordan
lægebehandling i andre medlemsstater er dækket, til rådighed for patienterne.

Jeg bifalder indholdet i betænkningen om oprettelse af kontaktpunkter i alle medlemsstater
med henblik på at informere patienterne om de tilgængelige behandlinger, procedurerne
for ansøgning om grænseoverskridende sundhedsydelser samt om klageadgang og
ankemuligheder.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne vigtige tekst. EU-borgerne
forventer, at deres medlemsstater stiller sikre og effektive sundhedsydelser af høj kvalitet
til rådighed. Medlemsstaterne har enekompetence, når det gælder deres egne
sundhedssystemer, og derfor varierer adgangen og kvaliteten i en vis udstrækning. Patienter
kan ikke altid få hensigtsmæssig behandling i deres egen medlemsstat, og det er i bund og
grund i strid med de frihedsrettigheder, der sikres i EU-traktaten. Spørgsmålet om
anerkendelse af recepter i Unionen er endnu ikke løst, hvilket skaber store problemer for
rejsende. Jeg mener ikke, at den frie bevægelighed for patienter og retten til at vælge
behandling i en anden medlemsstat vil skabe yderligere sundhedsturisme. Jeg mener, at
det kan være et positivt budskab til medlemsstaterne om at foretage de nødvendige reformer
inden for sundhedsydelser og sikre, at de sundhedsydelser, der leveres, er mangfoldige og
af så høj kvalitet som muligt, således at patienter om nødvendigt kan opnå behandling i
en anden medlemsstat.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Direktivet om patientrettigheder i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser er et afgørende skridt imod patientmobilitet i EU.
Det sigter mod at klarlægge og bidrage til adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser
af høj kvalitet samt patientens ret til godtgørelse fra forsikringsmedlemsstaten, hvilket
også fremmer samarbejde mellem medlemsstaterne. Derudover er der klare fordele for
patienterne, navnlig dem, der lider af sjældne og komplekse sygdomme, da det vil være
muligt at diagnosticere og behandle dem i den mest egnede medlemsstat. Denne mobilitet
vil også gøre det muligt for patienter lovligt at undgå nationale ventelister, idet de kan
benytte de sundhedsydelser, der tilbydes i andre EU-lande. Direktivet vil gøre det muligt
for alle patienter at drage nytte af en række rettigheder, der allerede er anerkendt af
Domstolen. Det er utvivlsomt et fremskridt i processen mod europæisk integration, i at
styrke solidariteten og i et Europa, der er fokuseret på sine borgere. Derfor stemte jeg for
betænkningen.
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George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen, og jeg vil gerne takke
ordføreren for hendes arbejde og forslag. Jeg støtter tanken om, at patienterne skal have
en valgmulighed, der afgøres af behov og ikke af midler, og som træffes på et informeret
grundlag og ikke af nød. Patientmobilitet frem for nationale ventelister er et hastespørgsmål
for de europæiske borgere, men særlig for dem fra de nye medlemsstater, herunder
Rumænien. Jeg stemte også for tanken om at indføre en ordning for forhåndstilladelse,
som er enkel for patienterne.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Flere og flere europæere søger behandling
i en anden medlemsstat end deres egen, men de gør det ofte uden at have nogen som helst
idé om deres rettigheder på området. Folk skal gøre krumspring for at opnå godtgørelse
for behandling i udlandet, og det er meget vanskeligt for dem at finde de oplysninger, de
har brug for.

Under denne første mødeperiode i 2011 har vi vedtaget et direktiv, der fastlægger
rettighederne for europæiske patienter, der vælger at søge behandling i udlandet. Denne
tekst, der blev vedtaget af et stort flertal, gør det muligt for patienter at opnå godtgørelse
for den behandling, de modtager i en anden medlemsstat. Det er gode nyheder for alle de
patienter, der er på lange ventelister og kæmper for at opnå behandling i deres egen
medlemsstat.

Det er vores mål at fremme mobilitet som en metode til at forbedre behandlingen for
europæiske patienter! Der vil også være tættere samarbejde om sjældne sygdomme med
henblik på at forbedre behandlingen for de patienter, der kræver højt specialiserede
sundhedsydelser.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for betænkningen, fordi forslaget
til direktiv sigter mod at give alle patienter ret til og mulighed for at opnå grundlæggende
sundhedsydelser i andre medlemsstater så hurtigt som muligt. Derudover fastlægger den
klart de tilfælde, hvor disse ydelser kan anvendes, da reglerne om godtgørelse i forbindelse
med anvendelse af disse ydelser i øjeblikket ikke altid er klare og forståelige. Jeg vil gerne
understrege, at direktivet skal være rettet mod alle patienter – og ikke kun de bedst
informerede eller mest velstående – og bør sikre alle patienters sikkerhed. Allerede ved
førstebehandlingen var Parlamentet for direktivet, men desværre tog Rådet ikke alle
Parlamentets ændringsforslag til efterretning. Rådet ignorerede f.eks. det meget vigtige
spørgsmål om behandling af sjældne sygdomme. Omkring 25 mio. europæere lider
imidlertid af sjældne sygdomme, og de bør derfor have muligheden for at modtage
behandling i andre medlemsstater. Derudover er jeg enig i Parlamentets holdning om, at
oprindelsesstaten med henblik på at forhindre forskelsbehandling af personer med lav
indkomst skal betale hospitalet i den anden medlemsstat, der leverer behandlingen, direkte
uden krav om, at borgerne skal betale en regning på forhånd, eller i hvert fald bør eventuelle
omkostninger, der oppebæres af patienten, godtgøres med det samme. Det er også meget
vigtigt, at alle medlemsstater opretter nationale kontaktpunkter med henblik på at give
patienterne alle nødvendige oplysninger, dvs. om de tilgængelige sundhedsydelser og
administrative procedurer samt om den nødvendige dokumentation.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg stemte for Grossetête-betænkningen, fordi den
fjerner den usikkerhed, der i mange år har været forbundet med spørgsmålet om betaling
af udgifter og det relaterede spørgsmål om adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser.
Mens det hidtil har være de bedst informerede eller mest motiverede patienter, der har
udnyttet fordelene ved grænseoverskridende sundhedsydelser, åbner denne mulighed sig
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nu for alle andre. Jeg er enig i den betingede betaling af udgifter på grundlag af
forhåndstilladelse i berettigede og præcist definerede tilfælde, når de grænseoverskridende
sundhedsydelser omfatter et patientophold på mindst én nat på hospitalet og kræver højt
specialiseret og dyrt medicinsk udstyr, eller når der er en specifik risiko for patienten eller
befolkningen generelt. I disse tilfælde opfatter jeg forhåndstilladelsen som et redskab, der
forhindrer overdreven sundhedsturisme.

Stigningen i sundhedsturisme er ikke et godt tegn for mange af de europæiske
sundhedssystemer. Hvis en patient står over for urimeligt lange ventelister i hjemlandet,
bør vi imidlertid ikke blive overraskede over, at han ønsker at rejse til et sted, hvor han vil
modtage hurtigere sundhedsydelser og måske af højere kvalitet. I lande, som mange
udlændinge begiver sig til for at modtage lægebehandling og operationer, er der imidlertid
en risiko for, at patienter fra medlemsstaten først vil blive behandlet, efter at efterspørgslen
fra de udenlandske patienter er tilfredsstillet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Direktivet fastlægger regler, som skal
lette adgangen til sikre grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet, og som
fremmer samarbejde mellem medlemsstaterne om sundhedsydelser, idet de nationale
jurisdiktioner samtidig respekteres. Det omfatter de grundlæggende fælles værdier
vedrørende universalitet, adgang til sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og solidaritet.
Der er klare fordele for patienterne, navnlig dem, der lider af sjældne og kroniske sygdomme,
da de vil kunne udnytte og få adgang til ekspertisecentre inden for den sygdom, som de
lider af. Direktivet er endnu et eksempel på, at Europa tjener europæerne, da det gør det
muligt for dem at vælge den institution, der kan levere en egnet sundhedsydelse, uanset
hvilket europæisk land den befinder sig i.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Medlemsstaterne er ansvarlige for at stille sikre og
effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til rådighed for de borgere, der har brug for det.
Direktivet må derfor ikke bringe de enkelte medlemsstaters frihed til at vælge den mest
egnede sundhedsydelse i fare. Vi lever i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,
hvor de europæiske borgere har fri bevægelighed. Det betyder, at indførelsen af klare regler
om grænseoverskridende sundhedsydelser er afgørende, særlig når det gælder spørgsmålet
om udgifter til sundhedsydelser i en anden medlemsstat. I overensstemmelse med
Domstolens retspraksis giver direktivet de europæiske borgere større sikkerhed ved at gøre
det muligt for dem at få den behandling, som de har brug for, i en anden medlemsstat og
opnå godtgørelse op til det beløb, der er fastsat i deres nationale system. Det er vigtigt at
skabe et system med forhåndstilladelse til behandling på hospital, som er forenklet og ikke
fungerer som en hindring for, at patienter modtager sikre sundhedsydelser af høj kvalitet.
Dette direktiv er et afgørende første skridt imod at sikre patientmobilitet i EU, eftersom
tilstedeværelsen af standardiserede minimumsregler er at foretrække frem for retsafgørelser
fra sag til sag.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg bifalder vedtagelsen af direktivet, som skal indføre
nye bestemmelser om grænseoverskridende sundhedsydelser. EU tager et vigtigt skridt
med denne nye lovgivning. Den vil ikke blot lette leveringen af sundhedsydelser, navnlig
i grænseregioner, og øge behandlingsmulighederne for EU-borgerne, den vil også fremme
generelle fremskridt inden for sundhedsydelser på grund af incitamenter til forskning som
følge af samarbejde mellem medlemsstaterne. Jeg bifalder især indførelsen af lovgivning,
der skal styrke samarbejdet om sjældne sygdomme. Det vil gøre det muligt for dem, der
lider af sjældne sygdomme, at drage fordel af tættere samarbejde mellem medlemsstaterne
om sundhedsydelser. Kravene om, at godtgørelsen skal være betinget af, at behandlingen
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og udgifterne er dækket af sundhedssystemet i patientens eget land, og om forhåndstilladelse
til behandling, der kræver indlæggelse, er desuden elementer, der vil bidrage til at sikre
stabilitet inden for de nationale sundhedsydelser. Direktivet gør det således muligt at gøre
væsentlige fremskridt inden for forbedring af sundhedsydelser ved at skabe den rette balance
mellem behovene i medlemsstaterne, som er ansvarlige for at levere sundhedsydelser, og
behovene hos borgerne, som er de primære modtagere af disse ydelser.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Forslaget til lovgivningsmæssig beslutning om
Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser er et vigtigt dokument, og vedtagelsen af beslutningen ville være et
betydeligt fremskridt ud fra et socialt synspunkt. Muligheden for, at EU-borgere kan
behandles hvor som helst i EU, vil tvinge medlemsstater, hvis sundhedssystemer er i en
tvivlsom tilstand, til at skifte prioritering og rette behørig opmærksomhed mod området.

Tilsvarende vil denne mulighed sætte de forskellige systemer i direkte konkurrence med
hinanden, hvilket vil tvinge dem til at udvikle sig og rette behørig opmærksomhed mod
patienternes forventninger og behov.

Samtidig vil det fremme etableringen af grænseoverskridende medicinske ekspertisecentre,
som også vil fungere som centre for undervisning og specialistuddannelse for studerende
og læger.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Efter min mening er indledningen i
direktivet om betaling for sundhedsydelser i udlandet vedrørende kravet om at udarbejde
en liste over specifikke kriterier og betingelser for, at en national myndighed kan
retfærdiggøre sin afvisning af at behandle en patient i udlandet, nyttig. Disse betingelser
skal tage hensyn til den potentielle risiko for patienten eller den almindelige befolkning i
en situation, hvor der indgives en række af denne type ansøgninger. Jeg håber, at direktivet
også får grønt lys fra Rådet, således at det kan træde i kraft så hurtigt som muligt til gavn
for patienterne.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter forslaget om grænseoverskridende
sundhedsydelser. Sundhedsydelser bør aldrig behandles som en kommerciel markedsydelse.
Initiativet skal sikre, at der ikke stilles unødvendige hindringer i vejen for patienter, der
søger behandling i en anden medlemsstat end deres hjemland. Det skal gennemføre, hvad
Domstolen allerede har fastlagt i en lang række domme. Derudover skal det skabe klarhed
over en patients ret til godtgørelse fra vedkommendes hjemland. Samtidig med at der sikres
sikre og effektive grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet, er det vigtigt at
sikre en fornuftig balance mellem EU-patienters ret til at søge behandling i udlandet og
kapaciteten i de nationale sundhedssystemer og de nationale sundhedsprioriteter. Direktivet
vil klarlægge godtgørelsen af udgifter til behandlinger, som patienter har modtaget i en
anden medlemsstat, og sikre, at de nationale sundhedssystemer fungerer hensigtsmæssigt
og er i finansiel balance. Det er vigtigt, at medlemsstaterne kan træffe afgørelse om at
etablere en veldefineret ordning med forhåndstilladelse i forbindelse med godtgørelse af
hospitalsbehandling eller specialistbehandling.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Vi sender et stærkt signal til vores medborgere
ved at foreslå en ordning, hvor patienternes behov kommer i første række. Parlamentet
har indtaget en forenet og fast holdning til denne reelle anerkendelse af patienternes behov
i Europa, som er et første skridt imod en styrkelse af deres ret til adgang til sikre
sundhedsydelser af høj kvalitet i Europa. I henhold til de nye regler vil de europæiske
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borgere kunne godtgøres for behandling modtaget i en anden medlemsstat, forudsat at
den pågældende type behandling og udgiften hertil normalt er dækket i deres eget land.
Myndighederne vil få beføjelser til at kræve, at patienter søger om forhåndstilladelse til
behandling, der kræver indlæggelse eller specialistbehandling, og afvisning heraf vil skulle
begrundes. Anvendelse af sundhedsydelser i udlandet kan især være til gavn for patienter,
der er på lange ventelister, eller som er ude af stand til at finde specialistbehandling. Vi skal
nu sikre, at gennemførelsen af direktivet overvåges, og at det skaber reelle sundhedsmæssige
resultater for patienter i Europa.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Spørgsmålet om grænseoverskridende
sundhedsydelser har været under forhandling længe, og det gav anledning til et ramaskrig,
da der i et tidligere forslag opstod en risiko for at skabe sundhedsydelser i to hastigheder,
der specifikt ville fremme sundhedsturisme for de rigeste patienter og skade de
medlemsstater, der ikke kunne have planlagt deres sundhedsydelser på grundlag af en
efterspørgsel, der afhang af den udbudte kvalitet ... Den tekst, som vi vedtog i onsdags, er
mere konsensuspræget. Den gør det muligt for europæiske patienter at nyde godt af
behandlinger, der ikke er tilgængelige i deres eget land, eller behandlinger med meget lange
ventelister. Behandlinger i andre medlemsstater godtgøres i det land, som patienten er
registreret i, men begrænser sig til det beløb, der ville have været betalt for lignende
behandlinger ... Patienter vil skulle søge om forhåndstilladelse til visse specialistbehandlinger
eller behandlinger, der kræver hospitalsindlæggelse med overnatning. Afvisning af at give
forhåndstilladelse vil imidlertid skulle begrundes. Det er endnu et skridt hen imod et reelt
sundhedens Europa. Det kan vi kun glæde os over.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Der er en generel mangel på bevidsthed om og en
på forhånd afvisende holdning til adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser. Som
led i EU-frihederne bør alle borgere principielt kunne anvende sundhedsydelser i en anden
medlemsstat, hvis terapien eller behandlingen der er af højere kvalitet eller hurtigere, og
hvis vedkommende selv betaler for behandlingen eller terapien. Sikringen af adgang til
sundhedsydelser i en anden medlemsstat skal derfor prioriteres. Denne debat har været i
gang i årevis, uden at der er opnået meningsfulde fremskridt. Man kan kun modtage
behandling i en anden medlemsstat i akutte tilfælde. Det er derfor ikke muligt at planlægge
sundhedsydelser eller medicinsk behandling i en anden medlemsstat.

Der er altid et krav om, at man skal have sundhedsforsikring i den pågældende medlemsstat,
hvilket naturligvis kun kan opnås af EU-borgere, der opholder sig permanent i den
pågældende medlemsstat. Det giver ganske enkelt ingen mening, da ingen borger kan være
medlem af sundhedsforsikringsordninger i to eller flere EU-lande, eftersom han kun kan
have én permanent adresse, og det vil være i det land, som han opholder sig permanent i.
Vi forhindrer derfor rent lovgivningsmæssigt EU-borgerne i i videre udstrækning at investere
i deres sundhed og behandling, hvis de forsøger at gøre det. Indstillingen er i det mindste
et lille skridt i den rigtige retning, og jeg vil derfor stemme for vedtagelsen heraf.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette forslag klarlægger og letter adgangen
til grænseoverskridende sundhedsydelser og udøvelsen af retten til godtgørelse fra
forsikringsmedlemsstaten, hvilket gør det muligt for alle patienter i EU at modtage
sundhedsydelser i andre medlemsstater. Disse rettigheder er faktisk allerede anerkendt af
Domstolen. Det er et fremskridt i den europæiske integrationsproces og i styrkelsen af
solidariteten med reducerede ventelister, sundhedsydelser af bedre kvalitet og et incitament
til videnskabelig forskning. Sjældne sygdomme er en prioritet, og diagnosticeringen og
behandlingen kan nu udføres i den medlemsstat, der er mest egnet hertil. Dette direktiv er
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for alle de europæere, der har brug for sundhedsydelser. Den portugisiske sundhedsminister
tager derfor helt fejl, når hun siger, at denne mulighed er for de veluddannede og for de
velstående. Det er det, der sker nu, uden direktivet. Portugal har fremragende
sundhedsydelser og må ikke forblive på sidelinjen i dette vigtige projekt. Landet skal udnytte
direktivet til at modernisere yderligere og skal konkurrere på at være i stand til at levere
sundhedsydelser til alle europæere, der har brug for det.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg bifalder den nye lovgivning om patienters ret til
lægebehandling i en anden medlemsstat. PPE-Gruppens arbejde i tæt samarbejde med
andre politiske grupper var igen afgørende. Vedtagelsen af vores franske kollega
fru Grossetêtes betænkning kommer efter lange forhandlinger med Rådet og vil gøre det
muligt at gøre betydelige fremskridt inden for et område, hvor den eksisterende lovgivning
ikke var tilstrækkelig. Den nye lovgivning, der kun påvirker personer, der vælger at blive
behandlet i udlandet, fastlægger, at EU-borgere kan få godtgørelse for lægebehandling,
som de modtager i en anden medlemsstat, forudsat at sundhedssystemet i deres
forsikringsmedlemsstat dækker behandlingen og udgifterne hertil. Alt det er særlig vigtigt,
når man tænker på, at anvendelse af sundhedsydelser i udlandet kan være til størst gavn
for patienter, som er på lange ventelister, eller som ikke har adgang til specialistbehandling.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod direktivet om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, selv om der
er foretaget visse ændringer i forhold til den oprindelige tekst. Den endelige tekst er resultatet
af et kompromis med flertallet i Rådet, som giver 30 måneder til gennemførelse heraf i
medlemsstaterne.

Vores stemme imod forslaget skyldes anvendelsen af princippet om fri bevægelighed for
sundhedsydelser uden hensyntagen til deres særlige kendetegn, herunder behovet for en
offentlig national sundhedstjeneste, hvis primære formål i hvert land er at opfylde borgernes
behov.

Vi bør huske på, at Kommissionens forslag er kommet efter Parlamentets afvisning i 2007
af at inddrage sundhedsydelser i servicedirektivet som følge af arbejdstagernes og
offentlighedens afgørende kamp, som førte til, at de besejrede den del af det berygtede
Bolkestein-direktiv.

Parlamentets endelige beslutning, som vi altid har kæmpet imod, indeholder imidlertid en
række indrømmelser, der gør det muligt for medlemsstater, der måtte ønske det, at anvende
visse mekanismer for at beskytte deres offentlige tjenester.

Selv om det kan gøre det vanskeligere at få adgang til sundhedsydelser, særlig for personer,
der ikke kan anvende private sundhedsydelser, eller som ikke har råd til at rejse til udlandet,
vil de praktiske konsekvenser af dets gennemførelse således stadig afhænge af, hvilken
beslutning det portugisiske parlament og den portugisiske regering træffer.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Det er afgørende at forbedre situationen, når det
gælder borgernes rettigheder til at modtage sundhedsydelser, når de er i en anden
medlemsstat. Jeg håber, at frygten for overdreven indgriben fra europæisk lovgivning på
dette område i medlemsstaterne ikke vil blive bekræftet. Jeg mener imidlertid, at det er godt
for patienterne, at de kan opnå ret til lægebehandling i en anden medlemsstat og få
godtgørelse op til det maksimale beløb, der tillades i deres eget sundhedssystem. Jeg har
derfor besluttet at støtte fru Grossetêtes indstilling.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg støtter patienters ret til at søge
nødvendig lægebehandling i et europæisk land, der ikke er patientens hjemland. Alle irske
borgere og alle europæiske borgere har ret til at rejse til et andet EU-land for at modtage
lægebehandling. Jeg ville ikke støtte "sundhedsturisme", men jeg ville støtte en ordning,
som hjælper pensionister, der lever i udlandet og personer med en sjælden eller usædvanlig
sygdom.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Under tidligere drøftelser i Parlamentets udvalg
er det ofte blevet gentaget, at dette direktiv ikke skal fremme "sundhedsturisme", men blot
fastlægge klare regler for grænseoverskridende sundhedsydelser.

Det er vigtigt, at medicinsk behandling modtaget i en anden medlemsstat end patientens
forsikringsmedlemsstat, er baseret på et dokumenteret, objektivt behov, således at nationale
sundhedssystemer ikke bebyrdes med overdrevne udgifter, der uundgåeligt ville bringe
deres effektivitet i fare. Der er sket fremskridt, for så vidt angår sjældne sygdomme. Patienter
vil få nemmere ved at få adgang til højt specialiseret behandling og vil have mulighed for
at bede om at konsultere en specialist i en anden medlemsstat.

Jeg mener derfor, at det er vigtigt at indføre nationale kontaktpunkter med henblik på at
sikre, at patienter er fuldt ud informerede om tilgængelige behandlinger i andre lande og
om, hvordan de får adgang til og får godtgjort grænseoverskridende sundhedsydelser.
Endelig vil jeg gerne understrege, at medlemsstaternes enekompetence vedrørende
tilgængelige behandlinger og etiske valg inden for sundhedssektoren under ingen
omstændigheder må drages i tvivl.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PT) Direktivet om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser er et helt
afgørende instrument, der kan sikre betydelige forbedringer af patienters situation i EU.
Patienter, der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i et andet land end deres eget, møder
i dag en lang række administrative og finansielle hindringer. Derfor kan kun de mest
velhavende tillade sig den luksus at blive behandlet i udlandet. Som svar på disse problemer
fastlægger forslaget til direktiv, at de administrative procedurer skal forenkles så vidt muligt
ved at begrænse pligten til forhåndstilladelse til behandling fra den nationale
sundhedsmyndighed og ved at sikre bedre udveksling af oplysninger om sundhedsydelser
i andre lande ved at etablere nationale kontaktpunkter. Det indebærer ikke fremme af
"sundhedsturisme", som nogle påstår, men sikrer retten til sikker behandling af høj kvalitet,
når der er brug for det. Jeg mener endvidere, at direktivet på lang sigt kan bidrage til at
harmonisere niveauet for sundhedsydelser i de enkelte EU-medlemsstater.

Patientens bedste skal komme i første række, når vi drøfter forslaget til direktiv. Lovgiverens
rolle er at vedtage en lov, der vil minimere de formaliteter, der er involveret i at få adgang
til læger, og give borgere med dårligt helbred et bredt udvalg af sundhedsydelser. Jeg støtter
derfor helhjertet forslaget til direktiv om patientrettigheder i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser og håber, at forhandlingerne, der allerede har været
i gang i syv år, vil udmunde i en aftale med Rådet.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg endte med at stemme for direktivet om
grænseoverskridende sundhedsydelser. Kompromiset mellem Parlamentet og Rådet er
acceptabelt, særlig fordi det anerkender staternes ret til at træffe foranstaltninger med
henblik på at sikre den finansielle ligevægt i deres sociale sikringssystemer ikke mindst
gennem en ordning med forhåndstilladelse til finansiel godtgørelse af hospitalsbehandling
modtaget i en anden medlemsstat. Det vil forhindre enhver form for sundhedsturisme.
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Den tidligere Kommission tog fejl, da den tænkte, at sundhedsydelser blot var endnu en
kommerciel tjenesteydelse. Visse medlemmer tager fejl, når de hævder, at "sundhedens
Europa nu er en realitet". De allerbedste behandlinger vil aldrig blive tilgængelige for den
almindelige borger, men vil afhænge af forbindelser og navnlig en tyk tegnebog. Det er
desværre den realitet, som direktivet ikke kan maskere.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder Grossetête-betænkningen om vedtagelse
af et direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.
Dagens afstemning har bragt os et skridt tættere på at kodificere patientrettigheder i den
europæiske lovgivning. Det er afgørende, at patienter, når direktivet træder i kraft, ikke
pålægges den økonomiske byrde ved grænseoverskridende sundhedsydelser, og at
godtgørelsen sker rettidigt, hurtigt og smidigt. Høj kvalitet, lighed, solidaritet og universalitet
inden for sundhedsydelser skal fortsat være de vejledende principper under
gennemførelsesfasen i de forskellige medlemsstater. Derudover bør regeringerne udarbejde
offentlige tids- og handlingsplaner for, hvordan man bedst overvåger og sikrer denne
gennemførelse.

Endelig skal Kommissionen, for at dette direktiv reelt bliver effektivt, overvåge og føre
tilsyn med koordineringen mellem forsikringsmedlemsstaten og behandlingsmedlemsstaten
og sikre, at eventuelle uligheder og forskelle i adgangen til grænseoverskridende
sundhedsydelser og behandling af patienter forhindres.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Som borger fra den eneste region i Frankrig,
der deler grænser med tre andre EU-medlemsstater, og som repræsentant for en valgkreds,
der i særlig høj grad er påvirket af spørgsmål af grænseoverskridende karakter, er jeg meget
bevidst om disse problemer. Grænser er da også stadig alt for ofte forhindringer i den
grænseoverskridende hverdag. Europa bygger på princippet om personers frie bevægelighed.
Denne frihed og borgernes mobilitet skal også gælde for patienter. Spørgsmålet om
grænseoverskridende sundhedsydelser er således tydeligvis afgørende. Derfor stemte jeg
resolut for betænkningen om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser. Denne tekst vil gøre det muligt for patienter at få lettere adgang til
behandling i en anden medlemsstat. Frem for alt præciserer den de regler, der vil finde
anvendelse. Patienter vil kunne få adgang til flere oplysninger (navnlig via kontaktpunkter)
om deres rettigheder eller om godtgørelse. Det er derfor et afgørende og meget konkret
skridt, der vil sikre reel merværdi for opbygningen af et socialt Europa og et reelt sundhedens
Europa.

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder direktivet om patientrettigheder i
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Leveringen af sundhedsydelser
inden for kortest mulig tid og med et klart patientfokus, som også kan bruges af andre
medlemsstater, er et afgørende krav for at bringe Europa tættere sammen.
Grænseoverskridende sundhedsydelser er en daglig realitet i grænseområder som det, jeg
kommer fra. På denne baggrund er jeg meget glad for, at der vil blive lettere adgang til
pålidelige grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet og til godtgørelse af udgifter
til behandling. Jeg støtter især tanken om at sikre merværdi for patienter på ventelister. De
nye regler vil gøre det muligt for dem at blive behandlet hurtigere i en anden medlemsstat
frem for at vente længe på behandling i deres eget land. Det er rigtigt, at det er fornuftigt
og gør situationen klarere at indføre regler for afvisning af forhåndstilladelse. Visse
grænseoverskridende sundhedsproblemer forbliver imidlertid uløste, særlig for langsigtede
grænseoverskridende pendlere, der, efter at de er gået på pension, ikke vil have adgang til
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eller kun vil have begrænset adgang til tjenesteydelser, der er vigtige for dem, i det land,
hvor de tidligere arbejdede.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for teksten, som i sidste ende
forhindrer, at sundhedsydelser blot bliver endnu en vare. Derudover vil jeg gerne takke det
spanske formandskab for den og for at have støttet genetableringen af ordningen med
forhåndstilladelse til grænseoverskridende og specialiserede sundhedsydelser.

Ja, EU fremmer sine borgeres mobilitet og er forpligtet til at lovgive om sundhedsydelser.
Vi skal imidlertid sikre, at sundhed forbliver et offentligt gode, der er tilgængeligt for alle
og under de bedst mulige vilkår, og ikke en kilde til vækst, hvor nationale sundheds- og
socialsikringssystemer sættes op imod hinanden.

Małgorzata Handzlik (PPE),    skriftlig. – (PT) Direktivet om patientrettigheder i forbindelse
med grænseoverskridende sundhedsydelser er et afgørende skridt imod at fjerne de barrierer,
som patienter er stødt på i EU-medlemsstaterne hidtil. Dets primære mål er at gøre det
nemmere for europæerne at få adgang til sundhedsydelser i andre EU-medlemsstater og
navnlig at få adgang til ydelser, der ikke umiddelbart er tilgængelige i deres eget land. Det
er især gode nyheder for dem, der bor i grænseområder og frem for alt for dem, der lider
af sjældne sygdomme, og som har brug for specialistbehandling, der ikke er tilgængelig i
deres eget land. Jeg er også tilfreds med at se en række bestemmelser, der sikrer patienterne
visse fordele såsom gensidig anerkendelse af recepter, fjernelsen af kravet om supplerende
forsikring i udlandet og adgang til patientjournaler. Tanken om at oprette nationale
kontaktpunkter, som skal oplyse patienter om deres rettigheder, er også vigtig.

Patienter bør på en forståelig måde oplyses om procedurerne for adgang til behandling i
udlandet. De bør også oplyses om procedurerne for godtgørelse for sådanne behandlinger
i henhold til de aktuelle udgifter i det land, som patienten er forsikret i. Jeg mener, at de
løsninger, der er fundet, vil gøre det lettere for patienter at få adgang til sikre sundhedsydelser
af høj kvalitet i hele EU.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for fjernelsen af sundhedsydelser
fra servicedirektivets anvendelsesområde for nogle år tilbage, og jeg stemte imod direktivet
om grænseoverskridende sundhedsydelser ved førstebehandlingen. På det tidspunkt var
det tydeligt, at der i Kommissionen var en tendens til at behandle sundhedsydelser som en
handelsvare. Det er ikke sådan, jeg opfatter sundhedsydelser – patienter bør ikke blot
behandles som betalende kunder. Rådet har imidlertid forbedret forslaget til retsakt
væsentligt og flyttet dets retsgrundlag væk fra at være et rent indre marked-spørgsmål. Jeg
stemte således for betænkningen, og jeg er overbevist om, at den vil forbedre
patientrettighederne i Europa.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dokumentet, fordi det sigter mod
at styrke patientrettighederne i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.
Det er beklageligt, at der i dag råder alt for stor usikkerhed om spørgsmålet om adgang til
behandling, godtgørelse og ansvar for den kliniske opfølgning i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser. Direktivet skal gøre det muligt for alle patienter –
og ikke blot de bedst informerede eller mest velstående – at drage nytte af en række
rettigheder i forbindelse med sundhedsydelser, der allerede er anerkendt af Domstolen.
Formålet med dokumentet er bestemt ikke at tilskynde til grænseoverskridende
sundhedsydelser som sådan, men sikre deres tilgængelighed, sikkerhed og kvalitet, når det
er nyttigt eller nødvendigt. Direktivet skal give patienterne et valg, der er baseret på deres
behov, ikke deres midler, og som træffes på et informeret grundlag og ikke af nød.
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Derudover er jeg enig i Parlamentets holdning om, at oprindelsesstaten med henblik på at
forhindre forskelsbehandling af personer med lav indkomst skal betale hospitalet i den
anden medlemsstat, der leverer behandlingen, direkte uden krav om, at borgerne skal betale
en regning på forhånd, eller i hvert fald bør eventuelle omkostninger, der oppebæres af
patienten, godtgøres med det samme. Det er også meget vigtigt, at alle medlemsstater
opretter nationale kontaktpunkter med henblik på at give patienterne alle nødvendige
oplysninger, dvs. om de tilgængelige sundhedsydelser og administrative procedurer samt
om klageadgang og ankemuligheder.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for Grossetête-betænkningen af flere
hovedårsager. Direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser har mange positive aspekter. Det ophæver barrierer for behandling, sikrer
lige adgang til sundhedsydelser i hele EU, gør en ende på forskelsbehandlingen af patienter,
indfører gensidig anerkendelse af recepter, reducerer ventetiden på lægekonsultationer og
fjerner behovet for supplerende forsikring i udlandet. Den kendsgerning, at direktivet
indfører vidtrækkende adgang til lægebehandling for personer, der lider af sjældne
sygdomme, og højere godtgørelsessatser for handicappede, er flere punkter, der taler for
direktivet.

Direktivet søger at forhindre sundhedsturisme ved at fastlægge, at udgifterne til behandling
vil blive godtgjort op til niveauet i forsikringslandet, og hvis de reelle udgifter er lavere, vil
de blive godtgjort fuldt ud.

Spørgsmålet om forhåndstilladelse har affødt stor debat. Forhåndstilladelsen fra den
nationale sundhedsmyndighed vil kun blive krævet i forbindelse med hospitalsbehandling
eller dyre behandlinger, og den vil ikke blive krævet for nogen anden form for behandling,
forudsat at den er dækket af den såkaldte indkøbskurv af dækkede ydelser. Hvis en
medlemsstat ikke har givet patienter tilladelse til at modtage specialistbehandling på
nationalt niveau, skaber direktivet ikke nye rettigheder for patienterne til at modtage en
sådan behandling i udlandet eller til godtgørelse heraf. En vigtig undtagelse er personer
med sjældne sygdomme.

Sandra Kalniete (PPE),    skriftlig. – (LV) Direktivet om EU-borgeres ret til at modtage
lægebehandling i en hvilken som helst af de 27 medlemsstater er et vigtigt skridt imod
bedre sundhedsydelser i EU. Det er især på tide i lyset af den udbredte arbejdskraftmobilitet
i EU. Når direktivet træder i kraft, vil patienter blive tilbudt omfattende oplysninger om de
nye regler, således at borgerne kan få kendskab til, hvilke muligheder de har, og hvordan
de udnytter dem fuldt ud. Borgerne vil kunne modtage indledende behandling i en hvilken
som helst medlemsstat, og læger vil ikke kunne afvise behandling. I henhold til direktivet
vil borgerne fremover kunne vælge, i hvilken medlemsstat de skal modtage planlagte
medicinske ydelser.

De vil dog skulle indhente en forhåndstilladelse fra deres hjemland, eftersom betalingen
for behandlingen vil ske i henhold til de priser, der gælder i den medlemsstat, hvor patienten
bor. Ikke desto mindre er det et skridt i den rigtige retning, da det vil fremme
tilgængeligheden af læge- og hospitalstjenester. Vi bør huske på, at borgerne har ret til at
modtage sundhedsydelser i en af medlemsstaterne, hvis disse ydelser ikke er tilgængelige
for dem i det land, de bor i. Det er især vigtigt i forbindelse med komplicerede eller sjældne
sygdomme. Derfor støtter både min gruppe og jeg direktivet, fordi det er et vigtigt skridt
fra Parlamentets side; et skridt, der vil få gavnlige virkninger for borgernes liv i Europa.
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Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støttede fru Grossetêtes indstilling, fordi dette
forslag til direktiv vil være til gavn for de europæiske borgere. I henhold til de nye regler
om sundhedsydelser vil de europæiske borgere kunne godtgøres for behandling modtaget
i en anden medlemsstat, forudsat at den pågældende type behandling og udgiften hertil
normalt er dækket i deres eget land. Det vil være til gavn for patienterne og nedbringe de
undertiden overdrevent lange ventelister betydeligt. Vores samfund er i stigende grad
mobilt, og jeg mener, at det nu mere end nogensinde er vigtigt at fremme mobilitet blandt
EU-borgerne, herunder inden for et helt afgørende område som sundhedsydelser. Jeg mener
også, at det er vigtigt at rette opmærksomhed mod den nye lovgivning om bekæmpelse af
sjældne sygdomme, da den sigter mod at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne med
henblik på at sikre, at europæiske patienter fuldt ud kan udøve deres ret til at modtage
behandling.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg opfatter direktivet om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser som en succes,
og derfor stemte jeg for vedtagelsen af bestemmelserne heri. Sundhed er det mest værdifulde
aktiv, vi har. Jeg ønsker, at europæerne skal have adgang til sundhedsydelser af den højest
mulige standard. Direktivet er en kilde til muligheder og håb for patienter, og det tvinger
sundhedssystemerne til at foretage yderligere reformer. Direktivet åbner europæiske
hospitaler og klinikker for bl.a. polske patienter. Det fungerer som en bekræftelse af, at
Europa er under opbygning, og at vores prioritet er at forbedre og fremme samarbejdet
mellem EU-medlemsstaterne inden for sundhedsbeskyttelse.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, fordi det nu er blevet
præciseret, at britiske patienter kun kan modtage de statsbetalte sundhedsydelser i udlandet,
som de ville være berettigede til at modtage i det britiske offentlige sundhedsvæsen. Jeg
bifalder den kendsgerning, at ændringsforslag, som sigter mod at udvide rettighederne ved
at give adgang til "alle behandlingsmetoder, der er tilstrækkeligt efterprøvet af den
internationale lægevidenskab" eller "lige så effektive sundhedsydelser", blev afvist. Byrden
på det offentlige sundhedsvæsen ved ukontrollerede grænseoverskridende sundhedsydelser
kunne have været enorme.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Det indgivne dokument går tilbage til en
drøftelse, der fandt sted i Parlamentet i den foregående valgperiode. Det reelle forslag fra
Kommissionen indeholdt nogle mangler og risici, der kunne have negative konsekvenser
for forbrugerne og således borgerne. Jeg bifalder det kompromis, der er indeholdt i
ændringsforslag 107, hovedsagelig fordi det forbedrer garantien for patienter i forbindelse
med grænseoverskridende sundhedsydelser og understreger den positive tendens hen imod
større patientbevidsthed. Sidst, men ikke mindst, mener jeg, at det er positivt, at
ændringsforslaget understreger medlemsstaternes ansvar for at stille sikre, effektive og
tilgængelige sundhedsydelser af høj kvalitet til rådighed på deres territorium. Jeg mener
også, at det er vigtigt at definere vilkårene for en medlemsstats afvisning af at give
forhåndstilladelse. Ændringsforslaget omfatter også positive skridt inden for
interoperabilitet og støtter samarbejdet inden for forebyggelse og diagnosticering.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Hvordan kan vi sikre alle europæiske borgeres
grundlæggende ret til at bevæge sig frit inden for vores fælles område uden at tilbyde dem
muligheden for at opnå let adgang til behandling i en anden medlemsstat end den, som de
bor i? Vedtagelsen af dette forslag til direktiv vil endelig sikre, at patientmobilitet, som er
et element i borgermobilitet, bliver tilføjet i en retsakt. Jeg vil gerne lykønske vores ordfører
med at have indgået en aftale med Rådet om denne vigtige tekst, hvis vedtagelse er blevet
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forsinket i alt for lang tid. Jeg håber meget, at medlemsstaternes gennemførelse af
lovgivningen vil gøre det muligt for de europæiske borgere på lang sigt at opnå reel adgang
til grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Spørgsmålene om adgang til sundhedsydelser,
godtgørelse og ansvar for klinisk opfølgning i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser er på nuværende tidspunkt uklare for størstedelen af europæerne. Dette
direktiv skal gøre det muligt for alle patienter – og ikke blot de bedst informerede – at
benytte en række rettigheder i forbindelse med sundhedsydelser, der imidlertid allerede er
anerkendt af Domstolen. Ikke desto mindre fjerner direktivet ikke medlemsstaternes ansvar
for deres borgeres sundhed. Det vedrører kun patienter og deres mobilitet i EU, ikke den
frie bevægelighed for tjenesteudbydere.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Hvis ventelisterne for operationer i en patients
hjemland er overtegnede, vil garantien om, at udgifterne til behandling i udlandet vil blive
betalt af den pågældendes sundhedsforsikringsselskab, komme som en enorm lettelse.
Disse regler vil sikre mobilitet i EU for personer med kroniske sygdomme. Reglerne vil dog
kun være nyttige, hvis de også kan garantere, at der ikke vil opstå sundhedsturisme, som
ville lægge yderligere pres på de allerede hårdt ramte sundhedsforsikringsselskaber. Ud
over den kendsgerning, at visse lægevidenskabelige områder i lande med høje
lægevidenskabelige standarder hurtigt kunne blive overbebyrdede, er der også risikoen
for, at de fattigere EU-medlemsstater, der i mindre grad har investeret i sundhedsydelser,
vil skulle betale enorme udgifter. I den sammenhæng må vi heller ikke overse den
kendsgerning, at den ordning, der bør gøre det muligt for socialsikringssystemerne i
EU-landene at godtgøre hinanden, ikke fungerer, og at gæld på flere millioner euro har
ophobet sig over en årrække. Selv om medlemsstaterne i teorien kan udelukke visse typer
behandling, hvis de er bekymrede for, at strømmen af patienter fra udlandet vil bringe
deres sundhedssystem i fare, vil det i praksis ikke være så enkelt. Vi har ikke engang været
i stand til at løse de eksisterende godtgørelsesproblemer, og de foranstaltninger, der skal
forhindre sundhedsturisme, vil sandsynligvis ikke være effektive. Jeg stemte imod forslaget
til beslutning med henblik på at forhindre udgifterne til socialsikring i at tordne i vejret.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for fru Grossetêtes betænkning,
fordi adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser er et resultat, der er til gavn for de
europæiske borgere. Mange af vores borgere har ikke adgang til behandling af deres sygdom
i den medlemsstat, som de bor i. Derfor skal vi give dem muligheden for at søge denne
behandling andre steder i EU samt muligheden for at opnå godtgørelse for behandlingen.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    skriftlig. – (PT) Den 19. januar 2011 vedtog
Parlamentet direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser, som skal forenkle reglerne for behandling i udlandet. Jeg er glad for at
se, at Parlamentet som medlovgiver har spillet en hovedrolle i at formulere klare
bestemmelser, der er til gavn for patienterne, bl.a. for så vidt angår godtgørelse af behandling
i andre lande. Bestemmelser om grænseoverskridende sundhedsydelser er så meget desto
vigtigere, fordi de påvirker alle borgere i EU. Det nye direktiv sikrer gensidig anerkendelse
af recepter og lettere adgang til oplysninger om behandling i udlandet og udvider
anvendelsesområdet for behandling af patienter med sjældne sygdomme samt giver flere
muligheder for, at handicappede kan opnå højere godtgørelsessatser for behandling.
Parlamentet skal også spille en rolle i at oprette nationale kontaktpunkter i de enkelte
medlemsstater, som skal stille oplysninger til rådigheder om alle aspekter af behandling i
udlandet. Disse kontaktpunkter vil arbejde tæt sammen. Endelig vil jeg gerne sige, at der
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er et presserende behov for det direktiv, som vi har vedtaget, eftersom den gældende
lovgivning om behandling i udlandet er uklar og overdrevet kompliceret, og det er afgørende
at forenkle sagerne for alle EU-medlemsstaternes skyld.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for indstillingen med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse
med grænseoverskridende sundhedsydelser, fordi jeg mener, at den er afgørende for at
sikre fornuftige sundhedsydelser, der lever op til høje kvalitetsstandarder og
patientsikkerhedsstandarder, i hele EU. Når direktivet er vedtaget, vil patienter skulle ansøge
om forhåndstilladelse til behandling i en anden medlemsstat. Det vil sikre behandlingernes
og sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed. Patienter vil dermed kunne søge om
godtgørelse for deres behandling baseret på udgiftsniveauet for samme behandling i
forsikringsmedlemsstaten. De vil også blive beskyttet, behandlet og godtgjort for alle
tilfælde af sjældne sygdomme, hvis behandling vil blive forbedret som følge af
medlemsstaternes samarbejde om forskning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) De enkelte medlemsstater er ansvarlige
for at stille sundhedsydelser til rådighed for deres borgere. Direktivet fastlægger regler, som
skal lette adgangen til sikre grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet, og
fremmer samarbejde mellem medlemsstaterne om sundhedsydelser, idet de nationale
jurisdiktioner samtidig respekteres fuldt ud.

Højt specialiserede sundhedsydelser har udviklet sig asymmetrisk med udvikling af
ekspertisecentre i visse lande for sjældne eller kroniske sygdomme, der ikke er almindelige
i det pågældende område, men som kræver specialisering. Det er uden tvivl en af
præmisserne bag fremme af fri bevægelighed inden for området.

Direktivet er endnu et eksempel på, at Europa sættes i borgernes tjeneste under fremme af
solidaritet mellem de europæiske befolkninger og sikring af fordele for patienter, navnlig
dem, der lider af sjældne eller kroniske sygdomme og kunne nyde godt af adgang til
ekspertisecentre inden for den sygdom, som de lider af.

Af alle disse årsager stemte jeg for betænkningen.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Direktivet vil gøre det muligt for alle patienter at
udøve rettigheder, der allerede er anerkendt af Domstolen, imens socialsikringssystemerne
forbliver fuldt ud inden for medlemsstaternes kompetenceområde, eftersom det omhandler
patienter og deres mobilitet i EU og ikke den frie bevægelighed for tjenesteudbydere.

Jeg støtter en gennemarbejdning af den nuværende utilfredsstillende situation inden for
sundhedsydelser, som er præget af et skel mellem retspraksis og de nationale systemer. Jeg
vil understrege, at Parlamentet indtog samme holdning ved første- og andenbehandlingen
ved at kodificere Domstolens retspraksis inden for grænseoverskridende behandling
(europæiske borgere har ret til at blive behandlet i et andet land på samme vilkår, som hvis
det var deres eget) og deler Rådets ønske om at bekæmpe sundhedsturisme.

Forslaget omfatter en specifik beskyttelsesklausul og en ordning med forhåndstilladelse,
der er fleksibel for patienterne, men samtidig giver mulighed for, at eventuelle
ekstraordinære udgifter kan fremhæves. Målet er derfor at styrke patientrettighederne ved
at sikre tilrådighedsstillelse af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaterne.
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Forsikringsmedlemsstaten skal sikre, at dens statsborgere har adgang til oplysninger.
Indstillingen ved andenbehandling går videre ved at tage behørigt hensyn til potentialet i
e-sundhed.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen som støtte til de
europæiske borgere, da den fastlægger klarere bestemmelser om patienters rettigheder til
at søge behandling i udlandet og muligheden for at træffe et valg, der er baseret på deres
behov, ikke deres midler, og som træffes på et informeret grundlag og ikke af nød. Direktivet
fastlægger følgende principper. Patienter kan uden forhåndstilladelse modtage alle
sundhedsydelser bortset fra hospitalsbehandling, som de har ret til i deres egen medlemsstat,
og få godtgjort udgifter i den størrelsesorden, som deres nationale ordning giver ret til.
Information er også et nøglespørgsmål. Derfor vil de enkelte medlemsstater blive forpligtet
til at oprette nationale kontaktpunkter, hvor patienterne kan få oplysninger om de
tilgængelige sundhedsydelser og administrative procedurer samt om klageadgang og
ankemuligheder osv.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) I kølvandet på sager ved Domstolen sigter dette
direktiv mod at præcisere og styrke brugeres ret til adgang til sikre grænseoverskridende
sundhedsydelser af høj kvalitet ved at fremme patientmobilitet i EU og ved at styrke
medlemsstaternes samarbejde og solidaritet på området. Det udgør derfor et væsentligt
fremskridt i den europæiske integration, hvilket er årsagen til, at jeg stemte for
betænkningen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Den lovgivning, som vi har vedtaget
i dag, er et vigtigt fremskridt for patientrettigheder i EU. Verts/ALE-Gruppen mener, at det
endelige kompromis, der vedtages i dag, rammer den rette balance mellem at sikre
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og beskytte
leveringen af sundhedsydelser af høj kvalitet på nationalt niveau. Patienter vil have ret til
at få hospitalsbehandling i andre medlemsstater og blive godtgjort, som de ville, hvis de
havde modtaget behandlingen i hjemlandet. Denne ret må imidlertid ikke sikres på
bekostning af de nationale sundhedssystemers levedygtighed. Vert/ALE-Gruppen mener,
at det endelige kompromis gør det muligt for medlemsstaterne at oprette en fornuftig
ordning med forhåndstilladelse til godtgørelse af behandlingsudgifter, og Parlamentet har
opnået at begrænse listen over grunde til, at en patient kan nægtes grænseoverskridende
behandling. Det, der er vigtigt, er, at medlemsstaterne ikke længere vil kunne nægte
godtgørelse, efter at der er givet forhåndstilladelse, hvilket var en vigtig bekymring.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    skriftlig. – (FR) Direktivet om
grænseoverskridende sundhedsydelser, der skal til afstemning i dag, er en revolution, og
det bifalder jeg. EU's kompetence på området for sundhedsydelser er et meget følsomt
spørgsmål, og det er kun rigtigt, at de enkelte medlemsstater etablerer deres egen
socialsikringsordning og sundhedsforsikring på grundlag af deres egen særlige kultur. Men
hvorfor skulle vi dog opbygge Europa og sikre fri bevægelighed, hvis ikke det blev ledsaget
af muligheden for adgang til sundhedsydelser i hele EU? I tre år har Parlamentet kæmpet
for at etablere retssikkerhed i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og
præcisere vilkårene for godtgørelse. Der vil blive taget et stort skridt, og jeg vil gerne takke
min kollega, Fru Grossetête, for det arbejde, hun har gjort. Det er et historisk øjeblik.
Sundhedens Europa er under opbygning, og grænseoverskridende sundhedsydelser vil
ikke længere være en risiko, men en mulighed. Lad os sikre, at vi omsætter det i praksis,
således at alle europæiske borgere kan nyde godt af sundhedsydelser af høj kvalitet. Det er
prisen for sundhed.
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Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte i dag for at støtte større juridisk
klarhed og patientmobilitet i tilfælde, hvor borgere har brug for at rejse til udlandet for at
modtage behandling. I en ideel verden bør ingen patient være nødt til at forlade sit hjemland
for at få lægebehandling, men i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, skal de kunne gøre det
med viden om, hvad de har ret til, når det gælder behandling og godtgørelse. Det er også
vigtigt, at medlemsstaternes sundhedsmyndigheder kender deres forpligtelser, og at de
bevarer retten til at vælge, forvalte og levere deres egne sundhedsydelser på den måde, som
de ønsker.

Betænkningen behandler begge disse nøglespørgsmål samt en række andre vigtige
spørgsmål, herunder behandling af sjældne sygdomme og europæiske referencenetværk
til fremme af udvekslingen af bedste praksis. Spørgsmålet om grænseoverskridende
sundhedsydelser har ikke altid været nemt, og jeg vil gerne takke ordføreren og
skyggeordførerne for deres hårde arbejde inden for området.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter betænkningen, fordi den behandler
nogle af de aktuelle problemer, som regeringerne ikke har taget sig af. Der er ikke tale om
et direktiv, der fortæller medlemsstaterne, hvordan de skal forvalte deres sundhedssystemer,
som visse hævder. Det er en betænkning, som Det Forenede Kongerige stort set kan støtte,
fordi mange af problemerne i tidligere betænkninger er blevet udbedret. Direktivet om
patientrettigheder forbedrer de allerede eksisterende rettigheder; navnlig gælder det, at de
patienter, som ikke kan få egnet behandling i Det Forenede Kongerige, nu kan rejse til et
andet EU-land i henhold til bestemmelser, der allerede eksisterer. Der er sandsynligvis er
meget få, der stadig gør det, fordi patienten har brug for støtte fra de pårørende; her er
nærhed det vigtigste.

Udgifter i Det Forenede Kongerige bør afholdes, når der er rimelige grunde til behandling
i udlandet. Der er ikke tale om et carte blanche til sundhedsturisme; der er tale om
fastlæggelse af Det Forenede Kongeriges nuværende rettigheder for landets borgere.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Direktivet om grænseoverskridende
sundhedsydelser – som jeg støtter – giver patienter utvetydige rettigheder til at søge
behandling i udlandet og opnå godtgørelse i henhold til de satser, der finder anvendelse i
deres egne lande. Det skaber større retssikkerhed for patienter i grænseområder, personer,
der besøger andre lande, patienter med sjældne sygdomme og patienter, der står over for
lange ventelister. Medlemsstaterne kan imidlertid for at beskytte kvaliteten af behandlingen
og sikre rimelig adgang hertil kræve, at patienter indhenter forhåndstilladelse til
behandlingen. Det vil være et krav i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller dyre eller
meget risikobetonede behandlinger.

Der kan også nægtes godtgørelse under visse, meget begrænsede omstændigheder (f.eks.
hvis tilsvarende behandling er tilgængelig i patientens hjemland), og medlemsstater vil
kunne gribe ind, hvis der er tegn på overforbrug. Direktivet bevarer derfor balancen mellem
patientrettigheder i forbindelse med sundhedsydelser af høj kvalitet og medlemsstaternes
ret til at finansiere deres egen socialsikring og forvalte deres egne sundhedsydelser.
Derudover håber jeg, at patienters ønske om at søge behandling i udlandet ikke vil lægge
unødvendigt pres på de sundhedsydelser af høj kvalitet, som er det foretrukne valg for
langt størstedelen af patienterne i det land, hvor de tilbydes.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Patienter har også ret til fri bevægelighed. Derfor
stemte jeg for betænkningen om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser. I Alsace og i alle grænseregioner er spørgsmålet om grænseoverskridende
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sundhedsydelser afgørende, når sundhedsydelser i udlandet f.eks. ligger tættere på hjemmet
end sundhedsydelser i bopælslandet.

Betænkningen vil gøre det muligt for alle europæiske borgere at få oplysninger om
grænseoverskridende sundhedsydelser og om deres rettigheder på området via nye
kontaktpunkter, der vil blive oprettet i de enkelte medlemsstater. Vedtagelsen af denne
tekst danner udgangspunkt for et reelt sundhedens Europa, der vil være til gavn for 500 mio.
borgere.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er brug for visse foranstaltninger med henblik
på at opbygge et indre marked baseret på fri bevægelighed mellem medlemsstaterne. Den
frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser retter særlig opmærksomhed mod de
sundhedsydelser, som borgere fra én medlemsstat kan modtage i en anden medlemsstat.
Domstolen har anerkendt patientrettigheder, navnlig for så vidt angår adgang til
sundhedsydelser, idet det sikres, at disse sundhedsydelser er sikre og af høj kvalitet, og at
patienter bør opnå godtgørelse. Denne efterspørgsel efter større retssikkerhed på området
indebærer en forpligtelse fra medlemsstaterne til at samarbejde med hinanden, navnlig
ved at anerkende recepter, der udstedes i andre medlemsstater, og sikre ydelser af høj
kvalitet på deres eget territorium. Jeg vil gerne understrege, at Kommissionen er forpligtet
til at træffe foranstaltninger med henblik på at gøre det lettere at forstå oplysninger om
recepter og vejledninger i brug af lægemidler, idet det aktive stof og doseringen skal angives,
hvilket klart vil være en fordel for patienterne. I lyset af dette spørgsmåls specifikke karakter
skal der være et særskilt direktiv ud over servicedirektivet. Jeg stemte for betænkningen af
min kollega fra PPE-Gruppen, fru Grossetête, da jeg mener, at bekræftelsen af
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser er relevant.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (PL) Direktivet om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser er et ekstremt
vigtigt dokument for EU-borgerne, og jeg har derfor fulgt arbejdet med dette spørgsmål
med stor opmærksomhed. Jeg er tilfreds med at bemærke, at direktivet giver patienter ret
til at vælge det sted, hvor behandlingen skal foregå, hvilket styrker det fælles marked, som
er det vigtigste emne for mit arbejde i Parlamentet. Det betyder også, at det indfører
tilpasninger, der tager hensyn til borgernes frihed til at rejse og arbejde i en hvilken som
helst EU-medlemsstat. Direktivet, der kunne kaldes et sundhedens Schengen, dækker emner
som gensidig anerkendelse af recepter, et stop for forskelsbehandling af patienter på
grundlag af deres oprindelsesland og fjernelse af behovet for supplerende forsikring i
udlandet.

Spørgsmålet om forfalskede stoffer og lægemidler er et andet meget vigtigt spørgsmål ud
fra et fællesmarkedssynspunkt. Direktivet understreger, at det udgør et alvorligt problem,
navnlig i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, og det samme gælder
for sundhedsturisme. Direktivet løser problemet ved at sikre, at behandling godtgøres op
til det niveau, der er fastlagt i oprindelseslandet, eller, hvis behandlingen eller indgrebet
koster mindre end dette beløb, at de reelle udgifter godtgøres. De introducerede løsninger
vil bidrage til at forbedre situationen for patienter i EU og vil styrke det fælles marked, og
jeg stemte derfor for vedtagelsen af direktivet.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg var glad for at kunne stemme for betænkningen,
der efter aftalen med Rådet ved andenbehandlingen vil skabe væsentlige forbedringer i den
frie bevægelighed for patienter i EU. Ambulant behandling er nu ikke længere noget problem
for borgerne i EU, og behandling med hospitalsindlæggelse er blevet meget enklere. Det
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er på områder som dette, at Europa kan bidrage med betydelig merværdi. Resultatet er, at
sundhedssektoren gradvist omdannes fra et sammensurium af individuelle ydelser til én
enkelt enhed.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Det er meget vigtigt, at vores borgere har
mulighed for at opnå nødvendige sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset om de er hjemme
eller i udlandet. Jeg er glad for, at denne betænkning også behandler patientmobilitet i EU.
Litauere, der bor og arbejder i udlandet, skal have mulighed for at få behandling, hvis de
har brug for det, uden at skulle betale absurde pengebeløb eller vente i månedsvis i
usikkerhed. Oplysning er altafgørende. Jeg støtter ordførerens forslag om, at de enkelte
medlemsstater skal oprette nationale kontaktpunkter, hvor patienterne kan få oplysninger
om de tilgængelige sundhedsydelser og administrative procedurer. Nogle gange er der
imidlertid ikke adgang til behandling mod alle sygdomme i en borgers eget hjemland, og
i disse tilfælde skal behandling derfor tilbydes i et andet land. Vi skal bestræbe os på at sikre,
at grænseoverskridende sundhedsydelser eller "sundhedsturisme" (som ordføreren bemærker
i dette tilfælde) ikke svækker vores nationale sundhedssystemer. Der skal være en perfekt
balance. Lave priser og let tilgængelighed gør Litauen særlig attraktiv for andre EU-borgere,
som leder efter muligheder for billigere behandling og billigere operationer i udlandet.
Medmindre den kontrolleres nøje, kan "sundhedsturisme" forårsage et overskud af ydelser
eller unødvendige logistiske udgifter, særlig for nye EU-medlemsstater som Litauen.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Sundhedsstrukturerne varierer meget i EU, og
jeg støtter dette direktiv, der præsenterer en sammenhængende tilgang til finansiering af
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Selv om grænseoverskridende sundhedsydelser kun vedrører en lille procentdel af
EU-borgerne, vil en præcisering af de eksisterende rettigheder for disse patienter i denne
samlede retsakt sikre, at borgere, der ønsker at rejse til en anden medlemsstat med henblik
på behandling, beskyttes økonomisk. Det er vigtigt, at patienter som dem, der bor i
nærheden af nationale grænser, samt borgere i mindre medlemsstater, der lider af sjældne
sygdomme, ydes finansiel støtte, når de søger behandling andre steder i EU.

Denne aftale vil gøre det muligt for patienter at blive godtgjort for behandling, de modtager,
op til det beløb, der er fastlagt i deres eget nationale sundhedssystem for lignende
behandling. Direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser vil også sikre, at
medlemsstaterne opretter kontaktpunkter, som skal give fyldestgørende oplysninger til
borgere, der ønsker at rejse til udlandet for at få behandling.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Den 19. januar vedtog Parlamentet
europæisk lovgivning om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser.

Jeg kan kun støtte adgangen til sundhedsydelser for alle EU-borgere uanset deres bopælsstat.
Det er imidlertid ikke det vigtigste mål med teksten, der først og fremmest sigter mod at
styrke det indre marked frem for at fremme universel adgang til sundhedsydelser.

Ifølge teksten kan det at rejse til udlandet for at få behandling især være til gavn for patienter,
der er på lange ventelister, eller som er ude af stand til at finde specialistbehandling.

Patienters første rettighed er at få hurtig og hensigtsmæssig behandling uden hindringer
på deres bopælssted. Det er uanstændigt at præsentere det som en ret, hvis en syg person
skal flyttes og finansiere en rejse til udlandet for at modtage egnet behandling.
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I stedet for at støtte de offentlige sundhedssystemer i at sikre lige adgang til sundhedsydelser
af høj kvalitet, opfordres patienterne til at vælge deres behandling i hele Europa som en
hvilken som helst vare, der sættes i fri omsætning i EU.

Jeg kan ikke støtte en sådan opfattelse af sundhedsydelser.

Forslag til beslutning: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg var enig i denne beslutning om
frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler med Republikken Cameroun og Republikken Congo.
Det skal understreges, at disse frivillige aftaler om handel på skovbrugsområdet med træ
ikke må underminere EU's generelle mål med hensyn til klimaforandringerne og skal sikre
bæredygtig udnyttelse af skovene. Jeg håber, at disse frivillige aftaler vil fremme snarere
end hindre idéen om, at man sammen kan standse handelen med ulovligt fældet træ og
bidrage til bestræbelserne på at standse afskovning og skovnedbrydning og de deraf afledte
drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på globalt plan.

Jeg støtter derfor opfordringen til, at Kommissionen skal sikre, at EU's politik er konsekvent,
og være særlig opmærksom på at sikre, at de frivillige partnerskabsaftaler ikke tilskynder
til en udvidelse af industriel skovhugst i intakte skovområder, og til at samarbejde med alle
de regeringer, som i fremtiden vil undertegne frivillige partnerskabsaftaler, om at overvåge
og tage skridt til at begrænse de direkte og indirekte negative virkninger af kommerciel
skovning på det vilde dyre- og planteliv.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg bifalder de frivillige
partnerskabsaftaler på grund af det, de repræsenterer, når det gælder bekæmpelse af
handelen med ulovligt fældet træ i EU. Jeg vil gerne understrege deres betydning i
bekæmpelsen af afskovning og skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner
og tab af biodiversitet på globalt plan. Førnævnte betænkninger fremmer økonomisk
vækst, menneskelige udviklingsaktiviteter og bæredygtige fødevarekilder. Jeg opfordrer
Kommissionen til at sikre, at EU's politik er sammenhængende, og at de aktiviteter, som
støttes i forbindelse med de frivillige partnerskabsaftaler, bidrager effektivt til alle
aftaleparternes internationale forpligtelser.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Ifølge FN stammer 20-40 % af verdens
træproduktion fra ulovlig træfældning. Hvad værre er, stiger afskovningen med
13 mio. hektar hvert år, og det skønnes, at den tegner sig for 20 % af de globale
drivhusgasemissioner. De frivillige partnerskabsaftaler, som Parlamentet netop har vedtaget,
vil bidrage til at bekæmpe handelen med ulovligt fældet træ ved at forbedre sporbarheden
af træ fældet i Republikken Congo og Republikken Cameroun ved hjælp af uafhængige
revisionsprocedurer og fornuftige skovforvaltningspolitikker. Mere generelt minder aftalerne
om EU's ansvar, når det forhandler handelsaftaler. Kommissionen skal føre en konsekvent
handelspolitik og sikre, at handelsaftaler ikke fører til omfattende afskovning med henblik
på at leve op til efterspørgslen efter frihandel inden for træ- eller biobrændstofprodukter.
Derfor insisterer Parlamentet på, at Kommissionen løbende skal fremlægge rapporter om
gennemførelsen af disse aftaler.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om frivillige
FLEGT-partnerskabsaftaler, eftersom en forhandling af disse frivillige partnerskabsaftaler
vil gøre det muligt for os at fastlægge god praksis for forhandlinger fremover med lande,
der leverer træ, med henblik på udryddelse af ulovlig skovhugst samt bevarelse og
bæredygtig udnyttelse af de globale skovressourcer.
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Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Ulovlig skovhugst er intet mindre end udplyndring af
naturressourcerne i de lande, der leverer træ, sædvanligvis udviklingslande, og det er et
klart angreb på biodiversiteten og borgernes liv og fremtidsudsigter. Hvis aftaler som dem,
der er indgået med Republikken Congo og Republikken Cameroun, viser sig effektivt at
bekæmpe dette problem, kan de komme til at danne et fornuftigt grundlag for kommende
aftaler af samme art. Jeg bifalder Europas bekymring om beskyttelsen af andre landes
naturressourcer, men jeg må understrege, at en eventuel sejr inden for bekæmpelse af
handelen med ulovligt træ til trods for de lovgivningsmæssige rammer under aftalen i høj
grad afhænger af regeringerne og institutionerne i de træproducerende lande. Uden deres
inddragelse og reelle engagement vil eventuelle instrumenter, som de træffer aftale om,
være ubrugelige. Denne model er således også en opfordring til disse landes
EU-samarbejdspartnere til at tage ansvar med henblik på at forstå behovet for at beskytte
deres kommende generationers interesser og handle i alles interesse ved at modstå kravet
om umiddelbar fortjeneste.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har kæmpet for at bekæmpe ulovlig
skovhugst samt bevare skovressourcer og fremme bæredygtig udnyttelse heraf globalt.

Jeg bifalder derfor undertegnelsen af de frivillige partnerskabsaftaler med Cameroun og
Republikken Congo, som skal forbedre skovforvaltningen og om nødvendigt ændre den
gældende lovgivning, således at det sikres, at aktiviteterne i skovsektoren er gennemsigtige,
respekterer de oprindelige folks rettigheder og ikke bidrager til negative miljøpåvirkninger.

Disse aftaler er afgørende for bekæmpelsen af ulovlig skovhugst og således for at standse
afskovning og skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af
biodiversitet på globalt plan. Til dette formål vil jeg understrege betydningen af at opfordre
Kommissionen til regelmæssigt at udarbejde situationsrapporter om gennemførelsen af
de forskellige bestemmelser i alle gældende og fremtidige frivillige partnerskabsaftaler og
fremlægge disse for Parlamentet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Beslutningen anfører med rette, at den
industrielle stordriftsudnyttelse af de tropiske skove ikke er bæredygtig, da den medfører
nedbrydelse og ødelæggelse af meget vigtige økosystemer både fra et funktionelt synspunkt,
og for så vidt angår de naturressourcer, som de beskytter. Vi mener også, at det er rigtigt
og på tide, at beslutningen fremhæver begrænsningerne og modsætningerne i
FLEGT-partnerskabsaftalerne. Det er dog stadig ikke tilstrækkeligt til at tackle årsagerne
til problemet med ulovlig eller ubæredygtig skovhugst. Det er navnlig vigtigt at nævne, at
problemet ikke kan adskilles fra de enorme svagheder i disse landes økonomier og den
betydelige fattigdom hos deres borgere, og at denne aktivitet undertiden er den eneste
indtægtskilde for mange familier. Det fører uundgåeligt til konklusionen i vores
ændringsforslag, som desværre blev afvist, at det kun er muligt at standse ulovlig eller
ubæredygtig skovhugst, hvis den forfærdelige sociale og økonomiske situation i disse lande
håndteres med afvikling af en økonomisk model, der er baseret på voldsom afhængighed
af udnyttelse og eksport af en række råmaterialer til industrialiserede lande, som skaber et
nykolonialiseret afhængighedsforhold og tilskynder til udplyndring af ressourcer fra
udviklingslandenes side og underkastelse af disse lande.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Igen vil jeg gerne benytte vores forum her i
Parlamentet til at minde alle om skovenes betydning for klimaet, forvaltningen af
vandressourcer, landbruget og kulturen i det pågældende land eller den pågældende region,
navnlig i landdistrikter. Markedsværdien af varer fremstillet af træ er også betydelig. Vi skal
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derfor være helt sikre på, at træ fra Cameroun, Republikken Congo eller et hvilket som
helst andet tredjeland er blevet fældet, transporteret og markedsført lovligt under
hensyntagen til behovene hos lokalsamfundene og skovforvaltningslovgivningen. Et
partnerskab med disse lande vil føre til forbedret skovforvaltning og større troværdighed
og konkurrenceevne for eksportlande på den internationale scene.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder denne beslutning, der ledsager
godkendelsesprocedurerne for de frivillige partnerskabsaftaler med Cameroun og Congo
om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet. Beslutningen
fremhæver med rette, at tilstrækkelig finansiering og overvågning samt inddragelse af
ngo'er og civilsamfundet vil være afgørende, hvis de frivillige partnerskabsaftaler skal nå
deres mål.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I kampen mod ødelæggelsen af
biodiversiteten er spørgsmålet om skovødelæggelse helt afgørende. Det er primært et
resultat af den fremstillingsorienterede tilgang i den moderne globalisering, og det er derfor
stadig helt legalt. Gennemførelsen af de bilaterale frivillige partnerskabsaftaler med henblik
på bekæmpelse af ulovlig udnyttelse af skovene er et begrænset skridt hen imod den
nødvendige etablering af en mekanisme til sanktionering af alle miljøforbrydelser. Disse
aftaler, der stadig mangler en del finpudsning, fortjener ikke desto mindre tilskyndelse og
især forbedring.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Skovhugst i afrikanske lande foregår ofte ulovligt,
hvilket lægger stort pres på beskyttelsen af producentlandenes naturressourcer og er et
angreb mod biodiversiteten og borgernes livskvalitet og fremtidsudsigter.

Undertegnelsen af denne type aftale med Republikken Congo og Cameroun kunne bidrage
til at vende denne tendens, hvis de var effektive og klart opnåede at standse ulovlig skovhugst
i disse afrikanske lande. EU's anvendelse af denne type aftaler til at beskytte andre landes
naturressourcer er bemærkelsesværdig. For at disse initiativer skal blive en succes, er det
imidlertid meget vigtigt, at regeringerne og institutionerne i producentlandene også bidrager
til denne kamp.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Vi kan ikke forvente, at partnerskabsaftalerne om
bæredygtig udnyttelse af skovressourcerne globalt vil skabe mirakler. Det vil kun være
muligt at bekæmpe ulovlig skovhugst effektivt, hvis de lokale systemer kan gøres mere
modstandsdygtige over for korruption, hvis de bagdøre, der på nuværende tidspunkt
anvendes for at komme uden om gældende lovgivning, kan lukkes, og endelig hvis der
indføres betydelige sanktioner for manglende overholdelse af reglerne. For så vidt angår
de miljøskader, der forårsages af aktiviteter i skovsektoren, er det vigtigt ikke at glemme
de skader, der forårsages af transport. Selv om vi ikke kan forvente mirakler af aftalen, er
den et skridt i den rigtige retning, og jeg har derfor stemt for betænkningen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget til beslutning
om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ
og træprodukter til Den Europæiske Union. Jeg stemte for, fordi jeg mener, at forhandlingen
af disse frivillige partnerskabsaftaler gør det muligt for os at opnå retningslinjer for bedste
praksis, der kan danne præcedens for de forhandlinger om andre frivillige
partnerskabsaftaler med træproducerende lande, der er undervejs.

I den sammenhæng bifalder jeg, at EU påtager sig sin del af ansvaret for bekæmpelse af
ulovlig skovhugst samt relateret handel og for styrkelse af indsatsen for bevarelse og
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bæredygtig udnyttelse af skovressourcer globalt. Jeg bifalder den kendsgerning, at de
involverede parters tilsagn om at forbedre skovforvaltning er gennemsigtig og respekterer
de oprindelige folks rettigheder, idet der sikres skovbiodiversitet, klimaudvikling og
bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om frivillige
partnerskabsaftaler med Cameroun og Republikken Congo. Jeg vil gerne understrege
behovet for i forbindelse med kommende aftaler af denne art at indføre foranstaltninger,
der sikrer målet om bekæmpelse af ulovlig skovhugst, bevarelse og bæredygtig udnyttelse
af skovressourcer og respekt for lokalbefolkningernes rettigheder.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Efter en nøje gennemgang i
samarbejde med flere ngo'er har vi besluttet at støtte undertegnelsen af de to frivillige
partnerskabsaftaler. Verts/ALE-Gruppens henstillinger blev vedtaget enstemmigt i udvalget.
Vi opfordrede dog i vores begrundelse til, at Kommissionen forklarer visse detaljer
yderligere. Der er således med henblik på at behandle visse yderligere bekymringer indgivet
en mundtlig forespørgsel med støtte fra alle politiske grupper, hvori det understreges, at
Kommissionen skal sikre, at visse kriterier garanteres, ikke blot i undertegnelsesfasen, men
også under den helt afgørende fase med aftalernes gennemførelse. Vi opfordrer f.eks.
Kommissionen til senest seks måneder efter en frivillig partnerskabsaftales ikrafttræden at
fremlægge en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at dialogen mellem
de interesserede parter og civilsamfundet, herunder de lokale og oprindelige folk, fortsætter
og opretholdes under gennemførelsesfasen. I teksten er risikoen for stordriftsudnyttelse
af skovene og både de direkte og indirekte konsekvenser af kommerciel skovhugst for
dyre- og plantelivet, biodiversiteten, afskovning, skovnedbrydning og de lokale og
oprindelige folk understreget. Vi har også forsøgt at rejse spørgsmålet om det afgørende
behov for at sikre ytringsfrihed og respekt for menneskerettighederne, således at eventuelle
klager høres i de lande, der er berørt af de frivillige partnerskabsaftaler.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Frivillige partnerskabsaftaler om retshåndhævelse,
god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den
Europæiske Union (FLEGT) repræsenterer den europæiske model, der på nuværende
tidspunkt er i udarbejdelsesfasen, for bekæmpelse af ulovlig international handel med træ.

De godkendte partnerskaber med Republikken Cameroun og Republikken Congo omfatter
retningslinjer for god praksis, der kan danne vigtig præcedens for andre igangværende
forhandlinger med træproducerende lande. Central for den vedtagne tekst er idéen om, at
man sammen kan standse handelen med ulovligt fældet træ og træprodukter, der er
fremstillet heraf, og bidrage til bestræbelserne på at standse afskovning og skovnedbrydning
og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på globalt plan. Samtidig
ville det fremme bæredygtig økonomisk vækst, bæredygtige menneskelige
udviklingsaktiviteter og respekt for de oprindelige folk og lokalbefolkningen.

Mens skovene suverænt tilhører de lande, på hvis område de befinder sig, er skovmiljøet
en fællesmenneskelig naturarv, der skal beskyttes, bevares og, hvor det er praktisk muligt,
genoprettes med det endelige mål at opretholde den globale biodiversitet og
økosystemfunktioner og beskytte det globale klima mod de forandringer, der finder sted
på nuværende tidspunkt.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Som led i FLEGT er tropiske træeksporterende
lande begyndt at indgå frivillige partnerskabsaftaler med EU med henblik på at sikre træets
sporbarhed og lovlighed. Uafhængige revisionsprocedurer fastlægges også i disse aftaler.
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Det gør det muligt for dem at fastlægge standarder for forvaltning og udnyttelse af skovene.
Jeg kan kun bifalde den kendsgerning, at Kommissionen har indgået aftaler med Cameroun
og Republikken Congo. Disse aftaler danner et godt udgangspunkt for kommende frivillige
partnerskabsaftaler, f.eks. med visse asiatiske lande og Den Demokratiske Republik Congo.

En anden vigtig overvejelse for Verts/ALE-Gruppen er, at Kommissionen har forpligtet sig
til senest seks måneder efter den frivillige partnerskabsaftales ikrafttræden at fremlægge
en rapport om foranstaltninger truffet med henblik på at sikre og opretholde løbende
dialog mellem de interesserede parter og civilsamfund, herunder lokalbefolkningen og
oprindelige folk. Overudnyttelsen af skovene truer ikke blot lokalbefolkningen, men også
dyre- og plantelivet og biodiversiteten. Den type masserydning af skove, der fører til øget
global opvarmning, vil også blive reduceret i kraft af disse aftaler.

Henstilling: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i målet om at skabe en
lovgivningsmæssig ramme til at identificere og sikre sporbarheden af træprodukter, oprette
statslige og uafhængige revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra
Cameroun til de europæiske markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres
lovligt, for at etablere lovlig drift og udnyttelse af Camerouns skove, og styrke håndhævelsen
af skovlovgivning og forvaltningspraksis. Jeg mener også, at denne aftale er yderst vigtig,
da dette land er den største afrikanske eksportør af træ til Europa, og der er alvorlige
problemer på flere niveauer med regeringsførelse, der fører til miljøforringelse og
korruption. Det er også nødvendigt at sikre, at EU og Cameroun lever op til deres
internationale forpligtelser inden for miljø, civilsamfundsovervågning og større inddragelse
af lokalsamfund og oprindelige folk, således at det sikres, at sidstnævntes grundlæggende
rettigheder respekteres.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for henstillingen. 40 % af
Camerouns område er dækket af skov, og landet er den største afrikanske eksportør af
hårdt tømmer til Europa. Det sælger 80 % af savet tømmer til EU. Branchen plages imidlertid
af alvorlige problemer med regeringsførelse, der fører til miljøforringelse, uligheder,
fattigdom og korruption. Hidtil har ngo'ers undersøgelser vist, at 20 % af det congolesiske
tømmer, der importeres til det europæiske marked, er af ulovlig oprindelse, det være sig i
produktion, salg, forarbejdning eller eksport. Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU
og Cameroun er et godt eksempel på, hvordan vi ved at købe ansvarligt kan få positiv
indflydelse på miljøkvaliteten i tredjelande eller verden generelt, reducere forurening og
bekæmpe klimaændringer, fattigdom og korruption. Jeg mener, at princippet om ansvarlige
køb kan være et væsentligt bidrag til at reducere mængden af urimelig og ulovlig handel
og til at beskytte skove og biodiversitet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg bifalder forpligtelserne mellem EU
og Cameroun, som skal forbedre skovforvaltningen og om nødvendigt ændre den gældende
lovgivning, således at det sikres, at aktiviteterne i skovsektoren er gennemsigtige, respekterer
de oprindelige folks rettigheder og ikke bidrager til negative miljøpåvirkninger.

Skovmiljøet er et delt stykke verdensarv og skal beskyttes, bevares og om muligt genoprettes
med de endelige mål at bevare global biodiversitet og økosystemfunktioner og beskytte
klimaet. Med henblik på at nå disse mål er det afgørende, at partnerregeringer i Afrika og
tredjelande udarbejder planer for ressourceforvaltning og jordudnyttelse. Samtidig skal de
identificere den bistand, der vil være nødvendig fra udenlandske partnere og internationale
organisationer med henblik på at sikre fremskridt mod disse mål.
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George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for indgåelsen af en frivillig
partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på
skovbrugsområdet, da den vil udgøre den lovgivningsmæssige ramme for den lovlige
forvaltning af udnyttelsen af træ i Cameroun og eksport heraf til EU. Målet hermed er at
fjerne den korruption, som handelen med ulovligt træ stammer fra, og udvikle en række
gode forvaltningspraksisser på området.

Inddragelsen af medlemmer af civilsamfundet i indgåelsen af aftalen er et positivt skridt
og skal opretholdes med henblik på at sikre ekstern kontrol med fremskridtene i processen
med at fjerne svig og udvikle bæredygtig handel.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for henstillingen om den frivillige
partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Cameroun, da den fastlægger politiske og
lovgivningsmæssige reformer, der vil gøre det muligt for Camerouns træsektor at fremme
god regeringsførelse og gennemsigtighed med henblik på at bekæmpe svig og handel med
ulovligt træ.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Indgåelsen af en frivillig partnerskabsaftale mellem EU
og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på
skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) er af
afgørende betydning i lyset af de negative konsekvenser, som handel med ulovligt træ
nødvendigvis har. Denne aftale bør gøre det muligt at identificere træets oprindelse og
fremme gennemførelsen af uafhængige revisionsprocedurer, der kan dokumentere det.
Jeg håber, at det at binde Cameroun til FLEGT effektivt vil reducere de ressourcer, der er
tilgængelige for handlende og således etablere et effektivt og gennemsigtigt system til
verificering af, hvorvidt træet er lovligt.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har kæmpet for at bekæmpe ulovlig
skovhugst samt bevare skovressourcer og fremme bæredygtig udnyttelse heraf globalt.

Jeg bifalder derfor undertegnelsen af de frivillige partnerskabsaftaler med Cameroun, som
skal forbedre skovforvaltningen og om nødvendigt ændre den gældende lovgivning, således
at det sikres, at aktiviteterne i skovsektoren er gennemsigtige, respekterer de oprindelige
folks rettigheder og ikke bidrager til negative miljøpåvirkninger.

Disse aftaler er afgørende for at bekæmpe ulovlig skovhugst og således standse afskovning
og skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på
globalt plan. Til dette formål vil jeg understrege betydningen af at opfordre Kommissionen
til regelmæssigt at udarbejde situationsrapporter om gennemførelsen af de forskellige
bestemmelser i alle gældende og fremtidige frivillige partnerskabsaftaler og fremlægge
disse for Parlamentet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Målene i denne aftale, som vedrører sporbarhed
og certificering af træprodukter fra Republikken Cameroun, er naturligvis prisværdige,
men de løser ikke, i det omfang vi vurderer som nødvendigt, problemet med
skovødelæggelse og truslen mod integriteten af ressourcer af enorm værdi fra et
miljømæssigt og bevarelsesmæssigt synspunkt, som er afgørende for lokalsamfunds og
oprindelige folks eksistens og levevis. Ordføreren indser selv svaghederne i aftalen og
fastlægger en lang liste af overvejelser, som den ikke eksplicit behandler. Aftalen udelukker
navnlig ikke muligheden for, at industriel skovhugst i stor skala kan øge skovnedbrydning
og afskovning, herunder af urskov med høje biodiversitetsniveauer. Ordføreren erkender,
at aftalen vil fremme import af træ fra Cameroun til EU, og at det kan skabe konflikter med
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EU's mål om at bekæmpe klimaændringer. Det erkendes, at lokalsamfund og oprindelig
folk ikke direkte har været involveret i at drøfte aftalen. Manglen på målrettet finansiering
erkendes også, og det samme gør manglen på teknisk bistand og de menneskelige ressourcer,
der er nødvendige for at gennemføre aftalen. Det er bl.a. årsagerne til, at vi stemte
hverken/eller.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Den kendsgerning, at Cameroun er den største
afrikanske eksportør af hårdt tømmer til Europa, gør det nødvendigt at regulere strømmen
af varer i den partnerskabsaftale, som vi stemmer om i dag. Den korruption og ulovlighed,
der er forbundet med handel i Cameroun, skal nødvendigvis tackles gennem udvikling af
et system, der sikrer, at handelen foregår på lovlig vis, og en uafhængig revision af hele
systemet. Selv om der fortsat er tvivl om aftalens reelle virkning, mener jeg, at det er rigtigt
at støtte hr. Jadots henstilling.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg var enig i dette dokument, fordi målet med
den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Cameroun er at skabe en lovgivningsmæssig
ramme til at identificere og sikre sporbarheden af træ, oprette statslige og uafhængige
revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra Cameroun til de europæiske
markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres lovligt, for at etablere lovlig drift
og udnyttelse af Camerouns skove, og styrke håndhævelsen af skovlovgivning og
forvaltningspraksis. Efter min mening skal vi standse ulovlig handel med træ og korruption
og etablere et effektivt og gennemsigtigt system til verificering af, hvorvidt træet og de
deraf afledte træprodukter er lovlige. Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og
Cameroun, der blev undertegnet i overensstemmelse med WTO's regler, giver en række
politiske og lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt for skovsektoren i
Cameroun at indføre god forvaltningspraksis og mere gennemsigtighed. Den frivillige
partnerskabsaftale indfører en nyskabende fremgangsmåde til bekæmpelse af svig og
ulovlig handel med tømmer, herunder især en definition af lovlig handel med tømmer,
udvikling af et system, der sikrer, at handelen foregår på lovlig vis og en uafhængig revision
af hele systemet, der arbejder for en mere bæredygtig handel med tømmer. Det skal
understreges, at disse frivillige aftaler om handel med træ ikke må virke i modstrid med
EU's overordnede mål med hensyn til bekæmpelse af klimaændringer og skal sikre
bæredygtig udnyttelse af skovene, standse afskovning og skovnedbrydning og de deraf
afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på globalt plan.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Forslaget til beslutning vedrører den vigtige
partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Cameroun. Det primære mål med dette
partnerskab er at skabe en lovgivningsmæssig ramme til at sikre sporbarheden af træ,
oprette procedurer til certificering af mængden af eksporteret tømmer fra Cameroun til
de europæiske markeder og sikre, at handelen opfylder lovgivningsmæssige og frem for
alt miljømæssige krav. Cameroun er den største afrikanske eksportør af hårdt tømmer til
Europa, som køber 80 % af landets produktion. I lyset af denne kendsgerning skal vi overveje
behovet for at indføre overvågningssystemer og -procedurer inden for denne del af markedet
med henblik på at undgå, at markedsaktiviteter gennemføres under anvendelse af ulovlige
procedurer. Jeg besluttede at støtte henstillingen, fordi jeg er overbevist om, at der er behov
for at udvikle aftaler med lande uden for Europa. Jeg vil dog understrege, at disse
partnerskaber skal være i overensstemmelse med reglerne for miljøbeskyttelse og skal være
genstand for streng kontrol med henblik på at sikre, at disse aktiviteter bliver reelle
muligheder for udvikling og vækst.

103Europa-Parlamentets forhandlingerDA19-01-2011



Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I kampen mod udplyndringen af
biodiversiteten er spørgsmålet om skovødelæggelse helt afgørende. Det er primært et
resultat af den fremstillingsorienterede tilgang i den moderne globalisering, og det er derfor
stadig helt legalt. Gennemførelsen af den bilaterale frivillige partnerskabsaftale mellem EU
og Cameroun med henblik på bekæmpelse af ulovlig udnyttelse af skove er et begrænset
skridt hen imod den nødvendige etablering af en mekanisme til sanktionering af alle
miljøforbrydelser.

Uafhængigheden af beslutninger om udstedelse og verificering af eksporttilladelser bør
sikres af offentlige tjenester, og fremme af handel med træ samt udvikling af
skovindustrierne bør begrænses til, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt. Fraværet af
sådanne foranstaltninger er særlig beklageligt. Derudover bør der gives udtryk for alvorlige
forbehold, når det gælder kontrolsystemets troværdighed, i lyset af at myndighederne i
Cameroun forsømmer deres forpligtelser.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Skovhugst i afrikanske lande foregår ofte ulovligt,
hvilket lægger stort pres på beskyttelsen af producentlandenes naturressourcer og er et
angreb mod biodiversiteten og borgernes livskvalitet og fremtidsudsigter.

Jeg har en forhåbning om, at den aftale, der er forhandlet på plads med Cameroun, effektivt
vil bekæmpe ulovlig skovhugst i landet og således bidrage til at forbedre vilkårene for den
befolkning, der lever af indkomst fra denne økonomiske sektor, og at den endvidere vil
bidrage til at forbedre biodiversiteten og beskytte naturressourcerne i Cameroun.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Om end partnerskabsaftalen med Cameroun inden
for skovsektoren er prisværdig og, idet den introduceres i løbet af det internationale skovår,
også er en meget bekvem metode for EU til at forbedre sit image, er det tvivlsomt, om den
er det papir værd, som den er skrevet på. Korruption er en kendsgerning i Cameroun. På
den verdensrangliste, der blev udarbejdet af Transparency International i 2010, var landet
på en 146. plads. Miljøorganisationer hævder, at regeringen i Cameroun er bevidst om de
miljøforbrydelser, som skovindustrien gør sig skyldig i, men at korruption forhindrer
selskaberne i at blive overvåget og retsforfulgt. Udenlandske virksomheder kontrollerer
angiveligt mere end 60 % af skovhugsten og træforarbejdningen og tre fjerdedele af
eksporten. Selv om vi ikke kan forvente mirakler af aftalen, er den et skridt i den rigtige
retning, og jeg har derfor stemt for betænkningen.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) 40 % af Camerouns område er dækket af skov –
indtil videre – for Cameroun er den største eksportør af tropisk skov i Afrika, og i intet
andet land ryddes skovene i så vid udstrækning. Eksperter vurderer, at de tre miljømæssigt
vigtigste træsorter i Congo-bækkenet om 10-15 år vil være forsvundet, hvis skovhugsten
fortsætter på samme måde, som den har gjort hidtil – med det formål at give maksimalt
udbytte. Det truer i sidste ende Afrikas grønne lunger, som er afgørende for det globale
klima, og bringer det unikke dyre- og planteliv i Cameroun i fare. For at beskytte Camerouns
tropiske skove er det afgørende at bekæmpe korruption og bestikkelse (på
embedsmandsniveau samt i forbindelse med forvaltere af statsejede skove), sikre effektiv
strafferetlig forfølgelse, bæredygtigt skovbrug, hvor den mængde, der fældes, kun er den
mængde, der vil vokse frem igen, og bedre uddannelse af skovarbejdere med henblik på at
forhindre skader på jorden under skovhugst. Frem for alt skal de europæiske virksomheder
tage deres del af ansvaret, eftersom ca. 80 % af tømmeret eksporteres til Europa. EU skal
handle i denne henseende ved at træffe direkte og beslutsomme foranstaltninger. Jeg har
derfor stemt for betænkningen, da den er et skridt i den rigtige retning.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for undertegnelsen af en
frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Cameroun, hvis mål er at forbedre
skovforvaltningen, fremme Camerouns træprodukter og gøre landet mere
konkurrencedygtigt på det internationale marked.

Disse mål skal respektere målene og forpligtelserne i FLEGT-aftalen, nemlig styrkelse af
samfundets jordbesiddelse og adgangsret, sikring af effektiv deltagelse af det civile samfund,
med særlig vægt på oprindelige folk, i den politiske beslutningsproces på
skovbrugsrelaterede emner samt fremme af gennemsigtigheden og bekæmpelse af
korruption. Der vil intet komme ud af førnævnte mål uden ægte og effektiv inddragelse af
myndighederne i Republikken Cameroun.

Jeg er enig med ordføreren, når han fremhæver behovet for, at Parlamentet i lyset sine nye
kompetencer i henhold til Lissabontraktaten skal overvåge de forskellige faser i
forhandlingen og gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale, og når han opfordrer
Kommissionen til at stille undersøgelser af aftalens sociale, økonomiske og miljømæssige
konsekvenser til rådighed for Parlamentet blandt andre dokumenter til vurdering af dens
gennemførelse.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Formålet med den frivillige partnerskabsaftale
mellem EU og Cameroun (indgået den 6. maj 2010) er at skabe en lovgivningsmæssig
ramme til at identificere og sikre sporbarheden af træ, oprette statslige og uafhængige
revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra Cameroun til de europæiske
markeder er sket af lovlige kanaler, og styrke håndhævelsen af skovlovgivning og
forvaltningspraksis.

De fleste kriterier fra definitionerne i den frivillige partnerskabsaftale er opfyldt. 40 % af
Camerouns område er dækket af skov, og landet er den største afrikanske eksportør af
hårdt tømmer til Europa, idet 80 % af savet tømmer sælges til EU. Der er imidlertid alvorlige
problemer med regeringsførelse (korruption), der fører til miljøforringelse.

Der er derfor et presserende behov for at indføre procedurer for bekæmpelse af ulovlig
handel med træ ved at analysere og overvåge handelsmønstrene på en mere effektiv måde.
Partnerskabsaftalen mellem EU og Cameroun giver en række politiske og
lovgivningsmæssige reformer og vil træde i kraft, så snart de lovede lovgivningsmæssige
ændringer er gennemført, og det system, der sikrer, at handelen foregår på lovlig vis, er
indført.

Af alle disse årsager stemmer jeg for forslaget om Parlamentets godkendelse af Rådets
afgørelse.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Den frivillige partnerskabsaftale mellem Cameroun
og EU giver en række politiske og lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt
for skovsektoren i Cameroun at indføre god forvaltning og mere gennemsigtighed. Det er
vigtigt at sikre, at træ og afledte træprodukter fra Cameroun, som kommer ind på de
europæiske markeder, gør det fuldt ud lovligt, samt at eventuelle reformer, der gennemføres,
sikrer respekt for lokalsamfundenes og de oprindelige folks rettigheder og har reel
indflydelse på niveauet for bekæmpelse af korruption og styrkelse af det lokale civilsamfunds
rolle. Jeg stemte derfor for undertegnelsen af aftalen og håber, at forpligtelserne og målene
inden for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet fuldt
ud vil blive overholdt, når den gennemføres.
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Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg mener, at betænkningen, der godkender
indgåelsen af en frivillig partnerskabsaftale mellem Cameroun og EU, bør støttes under
afstemningen. Jeg mener, at det er meget vigtigt, at Cameroun, som er den største afrikanske
eksportør af hårdt tømmer til Europa, anvender strenge regler i forbindelse med sine
aktiviteter på området. Vi må ikke tillade angrebet på og ødelæggelsen af miljøet at fortsætte.
Der skal indføres et effektivt og gennemsigtigt overvågningssystem. Jeg mener, at de
europæiske politikere skal rette særlig opmærksomhed mod miljøbeskyttelse og støtte
enhver indsats for at beskytte vores miljø, ikke blot i Europa, men også på globalt plan.

Henstilling: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i målet om at skabe en
lovgivningsmæssig ramme til at identificere og sikre sporbarheden af træ, oprette statslige
og uafhængige revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra Republikken
Congo til de europæiske markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres lovligt,
for at etablere lovlig drift og udnyttelse af Congos skove, og styrke håndhævelsen af
skovlovgivning og forvaltningspraksis. Aftalen er afgørende, da landet eksporterer mere
end 250 mio. EUR om året i træ og træprodukter, hvoraf over halvdelen går til EU. Jeg er
også enig i behovet for at sikre, at de internationale tilsagn, som Republikken Congo har
afgivet, når det gælder menneskelige og miljømæssige rettigheder, opfyldes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg bifalder forpligtelserne mellem EU
og Republikken Congo i den frivillige partnerskabsaftale, som skal forbedre
skovforvaltningen og ændre den gældende lovgivning på området. Det er nødvendigt at
sikre, at aktiviteter i skovsektoren er gennemsigtige, respekterer folkets rettigheder og ikke
har negative miljøkonsekvenser. Jeg vil gerne understrege den rolle, som uafhængige
nationale civilsamfundsorganisationer og uafhængige eksterne observatører spiller i at
overvåge alle involverede parters hensigtsmæssige gennemførelse af de frivillige
partnerskabsaftaler.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for henstillingen om den frivillige
partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Congo, da den fastlægger politiske og
lovgivningsmæssige reformer, der vil gøre det muligt for Congos træsektor at fremme god
regeringsførelse og gennemsigtighed med henblik på at bekæmpe svig og handel med
ulovligt træ.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den ulovlige handel med tømmer er et problem, der
har alvorlige konsekvenser for producentlandene, herunder Republikken Congo, og den
bringer økosystemer, levevis og udviklingslandenes økonomier i fare. Desværre accepterer
EU fortsat ulovligt tømmer, og derfor er foranstaltninger med henblik på forhindre import
heraf til EU velkomne. I denne henseende er en partnerskabsaftale, der skal identificere
oprindelsen og lovligheden af det tømmer, der når EU, naturligvis en positiv foranstaltning.
Som med andre forbrugsvarer bør forbrugeren kunne spore tømmeret tilbage til dets kilde
og sikre, at det opfylder de lovgivningsmæssige krav, der finder anvendelse på det.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har kæmpet for at bekæmpe ulovlig
skovhugst samt bevare skovressourcer og fremme bæredygtig udnyttelse heraf globalt.

Jeg bifalder derfor undertegnelsen af den frivillige partnerskabsaftale med Republikken
Congo, som skal forbedre skovforvaltningen og om nødvendigt ændre den gældende
lovgivning, således at det sikres, at aktiviteterne i skovsektoren er gennemsigtige, respekterer
de oprindelige folks rettigheder og ikke bidrager til negative miljøpåvirkninger.
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Disse aftaler er afgørende for at bekæmpe ulovlig skovhugst og således standse afskovning
og skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på
globalt plan. Til dette formål vil jeg understrege betydningen af at opfordre Kommissionen
til regelmæssigt at udarbejde situationsrapporter om gennemførelsen af de forskellige
bestemmelser i alle gældende og fremtidige frivillige partnerskabsaftaler og fremlægge
disse for Parlamentet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne aftale skal sikre sporbarhed og
certificering af træprodukter fra Republikken Congo. Disse mål er angiveligt prisværdige,
men de løser ikke, i det omfang vi vurderer som nødvendigt, problemet med
skovødelæggelse og truslen mod integriteten af ressourcer af enorm værdi fra et
miljømæssigt og bevarelsesmæssigt synspunkt, som er afgørende for lokalsamfunds og
oprindelige folks eksistens og levevis. De bekymringer, som ordføreren selv giver udtryk
for, er nok til at bevise svaghederne i aftalen, hvilket er årsagen til, at vi stemte hverken/eller.
Nærmere bestemt sikrer aftalen ikke i sig selv, at skovrydning og forringelsen i stor skala
af intakt skov bekæmpes, og den kan endog fremme disse elementer i fravær af yderligere
eller supplerende foranstaltninger, da den sigter mod at tilskynde til import af træprodukter
fra Republikken Congo til EU. Det kan føre til åbenlyse konflikter med EU's erklærede mål
om at bekæmpe klimaændringer og beskytte biodiversiteten. Det er også værd at
understrege, som ordføreren gør det, at der mangler målrettet finansiering og den tekniske
bistand og de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre aftalen.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Som med bestemmelserne om Cameroun, og
om end jeg beklager, at Lissabontraktaten ikke giver Parlamentet beføjelser til at foretage
ændringer, men kun kræver Parlamentets godkendelse, har jeg besluttet at støtte hr. Jadots
henstilling. Hvert år eksporterer Congo mere end 250 mio. EUR i træ og træprodukter,
hvoraf halvdelen går til EU. Til trods for, at der som for Camerouns vedkommende stadig
er tvivl om den reelle virkning af den aftale, som vi stemmer om, har jeg besluttet at støtte
den, da den er et første skridt frem imod bekæmpelse af svig og ulovligheder inden for
handelen med træ.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i dokumentet, da formålet med den
frivillige partnerskabsaftale mellem Congo og EU er at skabe en lovgivningsmæssig ramme
til at identificere og sikre sporbarheden af træ og oprette statslige og uafhængige
revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport at tømmer fra Congo til de europæiske
markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres lovligt. Efter min mening skal vi
standse ulovlig handel med træ og korruption og etablere en effektiv og gennemsigtig
kontrol med lovligheden af træ og træprodukter. Congo eksporterer mere end 250 mio. EUR
om året i træ og træprodukter, hvoraf halvdelen går til EU. Hidtil har 20 % af det
congolesiske tømmer, der importeres til det europæiske marked, været af ulovlig oprindelse,
det være sig i produktion, salg, forarbejdning eller eksport. De på hinanden følgende krige
fra 1993 til 1999 har ikke hjulpet på situationen og har forværret korruptionens svøbe.
Det var derfor presserende at udvikle metoder til at bekæmpe svigagtig handel med træ
for bedre at kunne analysere og overvåge handelsstrømmene, som ofte er komplekse, på
en mere effektiv måde. Det skal understreges, at disse frivillige aftaler om handel med træ
ikke må virke i modstrid med EU's overordnede mål med hensyn til bekæmpelse af
klimaændringer og skal sikre bæredygtig udnyttelse af skovene og standse afskovning og
skovnedbrydning og de deraf afledte drivhusgasemissioner og tab af biodiversitet på globalt
plan.
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Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Som vi er klar over, stammer meget af det træ, der
anvendes i EU, fra Republikken Congo. Undersøgelser foretaget af ngo'er, der arbejder
inden for dette område, har vist, at mindst 20 % af det congolesiske tømmer er af ulovlig
oprindelse. Formålet med henstillingen om forslaget til afgørelse om retshåndhævelse på
skovbrugsområdet er at sikre, at EU også i Congo kan gøre det, der allerede er blevet
opfordret til for Camerouns vedkommende, dvs. at træffe foranstaltninger for at sikre, at
der ikke gribes ulovligt og således uacceptabelt ind på markedet for træ. Det kan, som det
foreslås i henstillingen, opnås gennem vedtagelse af foranstaltninger, der vil gøre det muligt
for EU at sikre, at de politiske reformer, der lanceres gennem partnerskabsaftalen, reelt
bidrager til en økonomi, der er ren, både lovgivningsmæssigt og miljømæssigt, med henblik
på at beskytte landet mod kriminelle aktiviteter og misbrug af dets ressourcer.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen. Congo eksporterer
mere end 250 mio. EUR om året i træ og træprodukter, hvoraf halvdelen går til EU. Hidtil
har ngo'ers undersøgelser vist, at 20 % af det congolesiske tømmer, der importeres til det
europæiske marked, er af ulovlig oprindelse, det være sig i produktion, salg, forarbejdning
eller eksport. De på hinanden følgende krige fra 1993 til 1999 har ikke hjulpet på
situationen og har forværret korruptionens svøbe. Det var derfor presserende at udvikle
metoder til at bekæmpe svigagtig handel med træ for bedre at kunne analysere og overvåge
handelsstrømmene, som ofte er komplekse, på en mere effektiv måde. Den frivillige
partnerskabsaftale bør bidrage til at tackle korruption og reducere den ulovlige handel
med tømmer væsentligt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I kampen mod udplyndringen af
biodiversiteten er spørgsmålet om skovødelæggelse helt afgørende. Det er primært et
resultat af den fremstillingsorienterede tilgang i den moderne globalisering, og det er derfor
stadig helt legalt. Gennemførelsen af den bilaterale frivillige partnerskabsaftale mellem EU
og Congo med henblik på bekæmpelse af ulovlig udnyttelse af skove er et begrænset skridt
hen imod den nødvendige etablering af en mekanisme til sanktionering af alle
miljøforbrydelser. Uafhængigheden af beslutninger om udstedelse og verificering af
eksporttilladelser bør sikres af offentlige tjenester, og der bør stilles støtte til rådighed for
at bekæmpe uhensigtsmæssig lovlig udnyttelse af skovene. Fraværet af sådanne
foranstaltninger er særlig beklageligt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Skovhugst i afrikanske lande foregår ofte ulovligt,
hvilket lægger stort pres på beskyttelsen af producentlandenes naturressourcer og er et
angreb mod biodiversiteten og borgernes livskvalitet og fremtidsudsigter. Jeg har en
forhåbning om, at den aftale, der er forhandlet på plads med Republikken Congo, effektivt
vil bekæmpe ulovlig skovhugst i landet og således bidrage til at forbedre vilkårene for den
befolkning, der lever af indkomst fra denne økonomiske sektor, og at den endvidere vil
bidrage til at forbedre biodiversiteten og beskytte naturressourcerne i Congo.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Denne type aftale vil kun give mening, når vi kan
være sikre på, at udenlandske virksomheder ikke længere udnytter de lokale virksomheder,
som ikke har nogen ekspertise på skovbrugs- og miljøområdet, og når Republikken Congo
slår ned på korruption. Målet må være at etablere en skovbrugssektor, der opfører sig
ansvarligt og planlægger med de kommende generationer for øje. Så længe
lokalbefolkningen fortsat ikke er bevidst om disse spørgsmål, vil det hele være et bedrag.

Indtil den manglende overholdelse af reglerne for kløvning medfører betydelige sanktioner,
vil EU-aftalen fortsat være ineffektiv. Selv hvis der rent faktisk anvendes "selektiv hugst",
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er det vigtigt at huske, hvor mange træer der går tabt i transportprocessen, f.eks. for at
bygge veje ud af skovene. Selv om vi ikke kan forvente mirakler af aftalen, er den et skridt
i den rigtige retning, og jeg har derfor stemt for betænkningen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte også for den frivillige
partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Congo om retshåndhævelse, god
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til EU. Jeg
bifalder målet om at skabe en lovgivningsmæssig ramme, der bl.a. gør det muligt at
identificere og sikre sporbarheden af træ, oprette statslige og uafhængige
revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af tømmer fra Republikken Congo til de
europæiske markeder erhverves, kløves, transporteres og eksporteres lovligt, for at etablere
lovlig drift og udnyttelse i Congos træsektor, og styrke håndhævelsen af skovlovgivning
og forvaltningspraksis.

Fra den frivillige partnerskabsaftale mellem Congo og EU, der blev indgået den 9. maj 2009,
vil jeg fremhæve opfyldelsen af de kriterier, der kan udledes af definitionerne i aftalen,
herunder dem, der finder anvendelse i forhandlingsprocessen, der kulminerede i en innovativ
aftale, hvis formål er effektivt at bekæmpe dårlig regeringsførelse, som er grundlaget for
korruption og den ulovlige handel med tømmer, og oprette en effektiv og gennemsigtig
kontrol med lovligheden af træ og træprodukter.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Formålet med den frivillige partnerskabsaftale
mellem EU og Republikken Congo er at skabe en lovgivningsmæssig ramme til at sikre
sporbarheden af træ, oprette statslige og uafhængige revisionsprocedurer, der certificerer,
at al eksport af tømmer fra Congo til de europæiske markeder er sket af lovlige kanaler, og
styrke håndhævelsen af skovlovgivning og forvaltningspraksis.

Undersøgelser foretaget af ngo'er har vist, at 20 % af det congolesiske tømmer, der
importeres til det europæiske marked, er af ulovlig oprindelse, uanset på hvilket trin i
processen. Der er derfor et presserende behov for at etablere procedurer for at bekæmpe
den ulovlige handel med tømmer.

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Congo giver en række politiske og
lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt for skovsektoren i Congo at indføre
god forvaltningspraksis og mere gennemsigtighed. Det er vigtigt at sikre, at de gennemførte
politiske og lovgivningsmæssige reformer bidrager til fattigdomsbekæmpelse og konkrete
forbedringer af levevilkårene.

Aftalen vil være effektiv, når de lovede lovgivningsmæssige ændringer er gennemført, og
systemet til verifikation af lovligheden er etableret. Af alle førnævnte årsager støtter jeg
ordførerens forslag om at følge Rådets holdning.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Den frivillige partnerskabsaftale mellem Congo og
EU giver en række politiske og lovgivningsmæssige reformer, som vil gøre det muligt for
skovsektoren i Republikken Congo at indføre god forvaltningspraksis og mere
gennemsigtighed. Det er vigtigt at sikre, at træ og afledte træprodukter fra Republikken
Congo, som kommer ind på de europæiske markeder, gør det fuldt ud lovligt, samt at
eventuelle reformer, der gennemføres, sikrer respekt for lokalsamfundenes og de oprindelige
folks rettigheder, bidrager til at forbedre levevilkårene og har reel indflydelse på niveauet
for bekæmpelse af korruption og styrkelse af det lokale civilsamfunds rolle.
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Jeg stemte derfor for undertegnelsen af aftalen og håber, at forpligtelserne og målene inden
for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet fuldt ud
overholdes, når den gennemføres.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støtter beslutningen, da jeg mener, at vi er nødt
til at forsøge at løse det alvorlige problem med afskovning og skovnedbrydning. Bevarelse
af skovenes integritet er fortsat en prioritet.

Kommissionen og Rådet skal øge deres indsats for at sikre, at menneskerettighederne
respekteres i Republikken Congo. Et andet problem, hvor der er brug for forebyggende
foranstaltninger, er korruptionen, som skal reduceres væsentligt. For at begrænse
korruptionen er det vigtigt at opmuntre til og støtte foranstaltninger, der sikrer det lokale
retssystems uafhængighed og oprettelse af nye retlige procedurer.

Det er også afgørende at opdatere retlige dokumenter for at forbedre den sociale
retfærdighed og respekten for de lokale og indfødte samfunds rettigheder. Jeg vil gerne
slutte af med at understrege behovet for supplerende tekniske og finansielle ressourcer til
at støtte oprettelsen af et system til at verificere tømmerets lovlighed.

Henstillinger: Yannick Jadot (A7-0371/2010) og (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Parlamentets godkendelse af de frivillige
partnerskabsaftaler mellem EU og henholdsvis Republikken Cameroun og Republikken
Congo har ført til, at der er taget et vigtigt skridt i kampen mod ulovlig skovhugst og ulovlig
handel med tømmer. Et certificeringssystem, der sikrer klar sporbarhed, vil ikke kun være
til gavn for den europæiske økonomi og især den europæiske skovsektor, men også for
økonomien og skovsektoren i Cameroun og Congo. Jeg støtter fuldt ud disse to aftaler.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Som led i FLEGT (retshåndhævelse,
god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) er lande, der eksporterer tropisk
hårdt tømmer, begyndt at undertegne frivillige partnerskabsaftaler med EU med henblik
på at sikre sporbarheden og lovligheden af træ og indføre revisionsprocedurer. Formålet
med de to frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler med Republikken Congo og Cameroun er
at skabe en lovgivningsmæssig ramme til at (i) identificere og sikre sporbarheden af træ,
(ii) oprette statslige og uafhængige revisionsprocedurer, der certificerer, at al eksport af
tømmer fra partnerlandet til de europæiske markeder sker lovligt, for at etablere lovlig
drift og udnyttelse af de congolesiske skove og Camerouns skove, og (iii) styrke
håndhævelsen af skovlovgivning og forvaltningspraksis Der er allerede undertegnet en
frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Ghana i 2009. I kraft af Lissabontraktaten har
Parlamentet medbestemmelsesbeføjelser og skal give sin formelle godkendelse af to frivillige
partnerskabsaftaler vedrørende Cameroun og Republikken Congo. Der kommer flere
frivillige partnerskabsaftaler i den nærmeste fremtid, navnlig med visse asiatiske lande og
med Den Demokratiske Republik Congo.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for disse beslutninger, fordi jeg mener, at
det er vigtigt at bevare de naturlige skove, hvis udnyttelse kan føre til skovnedbrydning og
afskovning samt ødelæggelse af det globale miljø.

Reformen af den lovgivningsmæssige ramme i skovsektoren er derfor nødvendig for at
have en frivillig partnerskabsaftale, der er i overensstemmelse med målene i handlingsplanen
for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og
sikre, at sociale og miljømæssige kriterier er opfyldt. Retlige dokumenter for at forbedre
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den sociale retfærdighed skal opdateres for at respektere de lokale og indfødte samfunds
rettigheder og således sikre, at disse grupper kan tage direkte del i udarbejdelsen af nye
lovgivningsmæssige tekster og i gennemførelsesfasen af gennemsigtighedsaftalen.

Kommissionen skal sikre, at rettighederne for de lokalsamfund, som ofte er de første ofre
for klima- og miljømæssige forstyrrelser, overholdes.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Parlamentet har stemt for flere
aftaler om bekæmpelse af ulovlig handel med tømmer mellem EU og Congo og EU og
Cameroun.

Disse internationale aftaler undertegnes med henblik på at sikre sporbarheden af tømmer,
der eksporteres til EU, for at bekæmpe afskovning og bevare biodiversiteten samt beskytte
de oprindelige folks rettigheder.

Ordføreren, hr. Jadot, fra Verts/ALE-Gruppen har inddraget en række ændringsforslag,
som blev indgivet af GUE/NGL-Gruppen.

Betænkningerne skal stadig gennemføres, og vi skal sikre, at Kommissionen virkelig tager
Parlamentets holdninger i betragtning.

Disse betænkninger kan dog være en kilde til støtte for alle dem, der kæmper for en anden
type forbindelse med landene sydpå og navnlig med landene i Afrika syd for Sahara.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for EU's undertegnelse af en
frivillig partnerskabsaftale med henholdsvis Republikken Cameroun og Republikken
Congo. 2011 er det internationale skovår. Sunde skove er afgørende for at bevare lokal
biodiversitet, og de yder et vigtigt bidrag til de klimamål, som vi har fastlagt for os selv,
fordi de fungerer som naturlige CO2-dræn. Vegetation og skove ødelægges i hele verden,
herunder i Centralafrika. Satellitbilleder viser, at omkring 25 000 km² afrikanske skove
og anden vegetation er gået tabt i de seneste 30 år. De nye partnerskabsaftaler vil fremme
ansvarlig forvaltning af skovsektoren i de to lande, som EU indirekte er ansvarlige for som
følge af dets import af tømmer. EU påtager sig nu dette ansvar. Indførelsen af systemer for
sporbarhed og lovlighed af træprodukter vil også sikre den nødvendige gennemsigtighed.

Forslag til beslutning: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    skriftlig. – (EN) Selv om beslutningen henviser til
arbejdsvisum, er det meget usandsynligt, at borgerne fra Stillehavslandene vil vælge Malta
i modsætning til resten af EU som det sted, hvor de vil søge arbejde. Derfor stemte jeg for
det oprindelige forslag.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Beslutningen forklarer Parlamentets tvivl om den
foreløbige økonomiske partnerskabsaftale. Den fremhæver målene i aftalen (udvikling,
styrkelsen af handelsforbindelserne mellem EU og Stillehavslandene) og understreger
problemerne ved fritagelsen fra oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter. Ikke
desto mindre stemte jeg i tråd med min afvisning af at acceptere aftalen imod beslutningen,
der efter min mening ikke i tilstrækkelig grad understreger problemerne ved fritagelsen
fra oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter, navnlig tun.

Jeg ser frem til, at Kommissionen forelægger den konsekvensanalyse, der er indeholdt i
aftalen, for Parlamentet. I den analyseres aftalens konsekvenser for beskæftigelsen i EU og
i Stillehavslandene samt for den europæiske fiskeri- og forarbejdningssektor. Det er umuligt
at bekræfte oprindelsen af forarbejdet tun, der kommer ind på det europæiske marked. Jeg
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vil følge forhandlingerne om den endelige partnerskabsaftale mellem EU og
Stillehavslandene, og jeg vil sikre, at aftalen ikke indeholder fritagelser fra
oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter fra Papua Ny Guinea.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg bifalder indsatsen for at styrke
handelsforbindelserne mellem Stillehavslandene og EU med det formål at støtte regional
integration og fremme en gradvis integration af AVS-økonomierne i verdensøkonomien.

EU har en vigtig rolle i at fremme bæredygtig social og økonomisk udvikling i AVS-landene
og i at bidrage til den generelle indsats for at bekæmpe fattigdom i disse lande. De
handelsmæssige forbindelser mellem regionen og EU skal derfor fremme og øge handel,
bæredygtig udvikling og regional integration og samtidig fremme økonomisk diversificering
og formindskelse af fattigdom.

Handelspolitik bliver vigtigere end nogensinde for udviklingslandene på grund af den
nuværende økonomiske og finansielle krise, og jeg opfordrer til, at forhandlinger med alle
14 AVS-lande i Stillehavsområdet om en samlet økonomisk partnerskabsaftale gennemføres
så hurtigt som muligt.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D),
skriftlig. – (DA) Med hensyn til ændringsforslag 6, punkt 23, nr. 3, mener vi, at det altid
skal være op til den enkelte medlemsstat at afgøre, hvorvidt der skal udstedes et visum til
en tredjelandsborger. Drejer det sig om et arbejdsvisum, bør arbejdet altid være på samme
vilkår, som hvis det var blevet varetaget af en EU-borger i den pågældende medlemsstat.
Endvidere efterlyser vi en mere præcis definition af formuleringen: ""plejere" eller inden
for lignende fag;".

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Den nuværende finansielle og økonomiske krise
betyder, at handelspolitik er vigtigere end nogensinde før for udviklingslandene. De særlige
kendetegn ved regionen, der er præget af fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter og industrier,
viser det største potentiale for fremtidig eksportvækst, forudsat at fiskeriet foregår på
miljømæssig bæredygtig vis.

For så vidt angår handelsstøtte (Aid for Trade), har den til formål at styrke
udviklingslandenes evne til at drage fordel af nye handelsmuligheder.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningen om den foreløbige
partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene, da den kun er et skridt i retning mod
forhandlingen af en ny og mere omfattende partnerskabsaftale.

Samtidig skal Kommissionen huske på, at den fremtidige aftale vil skulle forhandles med
et større antal stater i regionen med henblik på at undgå at skabe splid i regionen. Derudover
bør aftalen ikke gøre det muligt for virksomheder fra tredjelande at drage fordel af en
fritagelse fra EU-toldafgifter på bekostning af lokale industrier, arbejdstagere og indkomster.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen, da jeg mener, at
partnerskabsaftalen vil støtte regional integration og fremme en gradvis integration af
AVS-økonomierne i verdensøkonomien og samtidig fremme bæredygtig social og
økonomisk udvikling i disse lande og dermed bidrage til at bekæmpe fattigdom.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Selv om kun Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne
har undertegnet den foreløbige partnerskabsaftale med EU, mener jeg, at den fortjener
vores støtte, fordi den dels gør det muligt at åbne de europæiske markeder for lokale
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produkter og dels gradvist åbner disse landes markeder for europæiske produkter. Jeg
håber, at handelsforbindelserne mellem Stillehavslandene og EU vil vokse og blive stærkere,
idet de forskellige områders særlige kendetegn respekteres og under hensyntagen til de
særlige behov hos dem, der er mindst gunstigt stillet. Denne handelsmekanisme bør derfor
bruges, idet der samtidig tages hensyn til de udviklingsmæssige behov i de lande, der har
undertegnet aftalen, og idet den anvendes som et redskab til at opfylde disse behov. Den
omfattende aftale, der kan indgås, bør ikke overse de nøglespørgsmål, der nævnes i
beslutningen, nemlig 1) forhandlinger om intellektuelle ejendomsrettigheder, 2)
gennemsigtighed i forbindelse med offentlige indkøb og 3) arbejdsvisum.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Min beslutning, der ledsager godkendelsen af den
foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene, gør det klart, at Parlamentet,
om end det bifalder denne foreløbige økonomiske partnerskabsaftale, der kun omfatter
Fiji og Papua Ny Guinea, mener, at et skridt hen imod en fuld økonomisk partnerskabsaftale
skal omfatte alle 14 Stillehavsøstater. Det er vigtigt for den regionale solidaritet,
samhørighed og integration.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med den økonomiske partnerskabsaftale
mellem EU og Stillehavslandene må være at bidrage til øget handel, bæredygtig udvikling
og regional integration og samtidig fremme økonomisk diversificering og formindskelse
af fattigdom. Selv om det på nuværende tidspunkt kun er Papua Ny Guinea og Republikken
Fijiøerne, der har undertegnet aftalen, er den et vigtigt skridt imod den fremtidige
økonomiske udvikling i denne region, der består af 14 stater, og afgørende for udviklingen
af den internationale handel.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den udbredte holdning, at fremme
af handelsforbindelser mellem denne region og EU bør tilskynde til og øge handel,
bæredygtig udvikling og regional integration og samtidig fremme økonomisk diversificering
og formindskelse af fattigdom, er et særligt vigtigt træk i Parlamentets beslutning om den
foreløbige partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene. Millenniumudviklingsmålene
vil blive nået gennem denne foreløbige aftale.

Dette punkt sammen med oprettelsen af et ægte regionalt marked udgør et væsentligt
grundlag for en vellykket gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale
(ØPA) – og ligeledes enhver endelig ØPA. Regional integration og regionalt samarbejde er
afgørende for den sociale og økonomiske udvikling i Stillehavslandene.

Jeg stemte for beslutningen, fordi jeg er overbevist om, at denne ØPA kan bidrage til disse
regioners økonomiske udvikling, og jeg deler de overvejelser, der blev nævnt i beslutningen,
om at denne udvikling bør ledsages af politikker for miljømæssig bæredygtighed og
inddragelse. Det er Parlamentets ansvar at overvåge gennemførelsen af aftalen som led i
sine beføjelser i henhold til Lissabontraktaten.

Maurice Ponga (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg bifalder Parlamentets beslutning om at godkende
den foreløbige aftale mellem EU og Stillehavslandene. Aftalen afspejler EU's engagement
i regionen og sender et stærkt politisk signal til staterne i regionen. Det er jeg tilfreds med.
Den politiske beslutning, der ledsager beslutningen om at godkende aftalen, er en mulighed
for at påpege vores krav. Vi ønsker at etablere afbalancerede og retfærdige forbindelser
med Stillehavslandene, som gør det muligt at sikre udvikling i disse østater og samtidig
beskytte vores egne borgeres interesser. Den foreløbige aftale indeholder specifikke
bestemmelser om oprindelsesreglerne for fiskeprodukter, men det var vigtigt at håndtere
denne fritagelse. Med henblik på at sikre, at denne fritagelse, der bør give mulighed for
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skabelse af job og velstand, er til reel fordel for lokalbefolkningen og ikke skader EU's
forarbejdnings- og konservesindustri, var det da også afgørende at udarbejde en
konsekvensanalyse så hurtigt som muligt og i givet fald gøre det muligt at suspendere
fritagelsen. Der er indført garantier, der skal sikre, at aftalen er retfærdig, og at der om
nødvendigt vil blive truffet foranstaltninger for at beskytte vores interesser.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om den foreløbige
partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene i håbet om, at denne aftale – der på
nuværende tidspunkt er begrænset til to lande, nemlig Papua Ny Guinea og Republikken
Fijiøerne – kan danne udgangspunkt for en bredere aftale. En sådan aftale vil kunne bidrage
til at fremme Stillehavsområdets bæredygtige sociale og økonomiske udvikling, formindske
fattigdom og styrke regional integration og samarbejde i tråd med
millenniumudviklingsmålene.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Papua
Ny Guinea og Fiji samt EF blev paraferet den 14. december 2007.

Disse to lande var de eneste i Stillehavsområdet, der undertegnede aftalen, da de var de
mest aktive i at opretholde handelsforbindelserne med EU, og hovedsagelig fordi de var
interesserede i at beskytte deres sukker- og tunfiskeindustri. Aftalen bør også sikre disse
lande yderligere fortjeneste takket være en ny bestemmelse om told- og kontingentfri
adgang til markederne.

Ved at have bedre adgang til det europæiske marked vil disse lande også nyde godt af nye
investeringsmuligheder, der også vil få positiv indflydelse på beskæftigelsen. I henhold til
den økonomiske partnerskabsaftale skal der efterfølgende nedsættes et ad hoc-udvalg, der
løbende skal overvåge gennemførelsen af aftalen og kontrollere dens virkninger på
lokalsamfundet og den lokale økonomi.

Tokia Saïfi (PPE),    skriftlig. – (FR) Beslutningen forklarer Parlamentets tvivl om den
foreløbige økonomiske partnerskabsaftale. Den fremhæver målene i aftalen (udvikling,
styrkelsen af handelsforbindelserne mellem EU og Stillehavslandene) og understreger
problemerne ved fritagelsen fra oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter. Derfor
stemte jeg for beslutningen og støttede de ændringsforslag, der blev indgivet af
Verts/ALE-Gruppen, og som fuldt ud er i tråd med vores bekymringer. Jeg ser frem til, at
Kommissionen forelægger Parlamentet konsekvensanalysen i henhold til aftalen, og jeg
vil holde nøje øje med forhandlingerne om den endelige partnerskabsaftale.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støttede denne foreløbige økonomiske
partnerskabsaftale med Papua Ny Guinea og Fiji, da den er vigtig for at udvikle stærke bånd
med eksportlande i Stillehavsområdet. Til trods for bekymringer fra visse medlemmers
side mener jeg, at vi er nødt til at fremme tættere samarbejde med disse lande, da det gør
det muligt for EU at overvåge fangst af tun og andre fisk, der forarbejdes til konserves i
Papua Ny Guinea. Industrien har også skabt flere hundrede job for lokalbefolkningen i det
fattige land.

Henstilling: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen, da jeg mener, at
den bidrager til at etablere nye handelsordninger, der er er i overensstemmelse med WTO's
bestemmelser, med Republikken Fijiøerne og Papua Ny Guinea. Foreløbige økonomiske
partnerskabsaftaler er aftaler om handel med varer, og de har til formål at forhindre
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forstyrrelser af AVS-landenes handel med Europa. Mens de foreløbige aftaler kan anses for
at være det første skridt i processen, så er de i retlig henseende fuldstændigt selvstændige
internationale aftaler, som ikke nødvendigvis fører til en fuld økonomisk partnerskabsaftale.
Jeg bifalder henstillinger om undertegnelse af endelige aftaler, kilderne til EU-midler til
finansiering af disse aftaler, der ikke bør komme fra Den Europæiske Udviklingsfond,
behovet for et parlamentarisk udvalg, der skal overvåge gennemførelsen af aftalen, og
revisionsklausulen, i henhold til hvilken der skal foretages en vurdering af dens globale
virkninger om tre til fem år.

Bastiaan Belder (EFD),    skriftlig. – (NL) Økonomiske partnerskabsaftaler bør fremme
handel mellem EU og Papua Ny Guinea og Fiji og bidrage til handel, udvikling, bæredygtig
vækst og formindskelse af fattigdom. Regional integration er afgørende for udviklingen i
disse lande. Derfor bør Kommissionen forklare, hvordan disse foreløbige aftaler vil bidrage
hertil. Det er vigtigt, at vi undertegner en endelig aftale med landene i regionen. Lempelsen
af oprindelsesreglerne giver Papua Ny Guinea gode muligheder for at fremme den lokale
økonomi.

Det er imidlertid vigtigt, at vi sikrer, at de fattigste lande ikke blot anvendes som transitlande
for produkter fra andre lande, der ikke er berettigede til denne ordning med særlig adgang.
Den lokale økonomis interesser har enorm betydning her. Kommissionen bør overvåge
gennemførelsen og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis den i forbindelse med
konsekvensanalyserne finder alvorlige forvridninger på markedet.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Der er tale om en aftale, der giver varer fra
Stillehavsområdet præferencevilkår for adgang til det europæiske marked. Jeg støtter
udviklingen i regionen, men jeg mener, at fritagelsen fra oprindelsesreglerne for forarbejdede
fiskeprodukter er uacceptabel. Denne fritagelse skaber faktisk en situation med illoyal
konkurrence for den europæiske konservesindustri og er ikke reelt til gavn for
lokalbefolkningerne.

Derudover er importen af tun fra Papua Ny Guinea fordoblet over de seneste to år, og vi
har grund til at frygte, at denne tendens vil blive stærkere i fremtiden. Som næstformand
for Fiskeriudvalget har jeg besluttet at stemme imod aftalen, fordi den ignorerer den
udtalelse, der blev vedtaget af Fiskeriudvalget, og hvori det blev foreslået at ophæve
fritagelsen fra oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter sidst i forhandlingerne
om den foreløbige partnerskabsaftale.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Til trods for det begrænsede antal lande, der har
accepteret den foreløbige partnerskabsaftale, demonstrerer den Europas engagement i at
støtte udviklingen i Stillehavslandene ved at anvende en mekanisme, der går længere end
almindelige støtteprocedurer og søger at mobilisere de lokale økonomier, hvilket
forhåbentlig vil skabe virksomheder og job og sikre øget bevægelighed for personer og
varer. Jeg er i princippet enig i et sådant instrument, men jeg kan ikke ignorere min tvivl
om de konsekvenser, som ØPA'en eventuelt vil få for fiskeriindustrien. Jeg vil derfor gerne
have Kommissionen til at se på spørgsmålet med særlig opmærksomhed, og jeg mener, at
ordførerens anmodning om, at Kommissionen skal forelægge Parlamentet en rapport om
fiskerisektoren i Stillehavslandene samt af forvaltningen af fiskebestandene i
Stillehavslandene, er berettiget.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i dette forslag til Rådets afgørelse
om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på
den ene side og de to Stillehavslande – Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne – på
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den anden side af følgende årsager. 1. Disse lande er de største økonomier i regionen og
har tidligere undertegnet økonomiske partnerskabsaftaler med EU. 2. Til trods for de
potentielle fordele ved at udvide dette partnerskab til andre lande i regionen, har det ikke
været muligt. 3. Der er tale om en foreløbig aftale, som Parlamentet vil skulle vurdere på
ny, hvis den skal konverteres til en endelig aftale. 4. Republikken Fijiøerne har forpligtet
sig over for EU, når det gælder menneskerettigheder, demokratiske principper og
retsstatsprincippet. 5. Til trods for kritik fra medlemmer af civilsamfundet og politikere i
regionen kan dette partnerskab bidrage til landenes strategiske udvikling.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi har længe kritiseret undertegnelsen af disse
økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene. Uanset deres formål og den retorik,
hvormed de præsenteres, sigter disse aftaler i bund og grund mod frihandel med alle de
ekstremt negative konsekvenser, som en sådan frihandel har. For nylig under det seneste
møde i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, der blev afholdt i
december 2010, udtrykte AVS-landenes råd deres bekymring over, at Kommissionen ikke
respekterer deres indsigelser inden for spørgsmål om beskyttelse af AVS-landenes
økonomier. Der er også en modsigelse mellem Kommissionens højt besungne fleksibilitet
og det ufleksible standpunkt, som den har indtaget i forbindelse med de tekniske
forhandlinger. I forbindelse med denne foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med
Republikken Fijiøerne og Papua Ny Guinea er EU også blevet stærkt kritiseret af sociale og
politiske organisationer i Stillehavsområdet som følge af det pres, der er blevet lagt på de
to lande for at undertegne aftalen under trusler om at miste deres privilegerede adgang til
de europæiske markeder. Kritikere har også sagt, at solidariteten mellem Stillehavslandene
er faldet væsentligt siden undertegnelsen af aftalen, hvilket har skabt en følelse af splid,
som har medført nedbrud i visse regionale grupper som følge af det pres, som de havde
opfattelsen af at være under, for at skulle undertegne de foreløbige aftaler.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Der er intet vigtigere end børns sundhed
og beskyttelse af børns rettigheder og velfærd. Børn skal også have ret til familieliv, og det
skal sikres, at børn ikke tilbringer lange perioder i børnehjem.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Aftalen mellem EU og Stillehavslandene giver
Papua Ny Guinea en generel fritagelse fra oprindelsesreglerne for forarbejdede
fiskeprodukter, navnlig tun. Den klausul betyder, at varer fra dette land kan vurderes at
være fra Papua Ny Guinea og således fritaget fra toldafgifter eller -kontingenter, selv hvis
fiskerne, fiskeriområderne og de fabrikker, der fremstiller fiskekonservesen, ikke er fra
Papua Ny Guinea.

Dem, der nu drager fordel heraf, er kinesiske, australske, thailandske og andre fiskerflåder,
der losser deres fangst i havne i Papua Ny Guinea. Der er tale om konservesfabrikker, der
tilhører disse lande, og som har etableret sig i Papua Ny Guinea, men som beskæftiger
udenlandske statsborgere under tvivlsomme vilkår. Det er helt klart den europæiske, og
især den franske, sektor inden for industrien, der oplever denne illoyale og ulovlige
konkurrence for fuld styrke.

I EU steg importen af tun fra Papua Ny Guinea med 76 % mellem 2008 og 2009, og alene
i Frankrig steg den med 1 500 % i samme periode. De skadelige økonomiske og sociale
virkninger af denne fritagelse er velkendte, og frygten for regionens fiskebestand er
velbegrundet. Derfor stemte jeg imod aftalen.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Stillehavslandene udgør et unikt område,
som hovedsagelig består af østater, der i vid udstrækning er etnisk mangfoldige, og hvis
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kultur i høj grad er forskellig fra den europæiske kultur. De kræver forskellige politiske og
økonomiske prioriteter. Ved at indgå en aftale med disse stater ønsker vi at fremme den
frie strøm af varer og tjenesteydelser, hvilket kan skabe handelsmæssige fordele for begge
parter. Vi skal dog også sikre, at vi i vores bestræbelser på at opnå markedsliberalisering
ikke opfattes som smughandlere, der blot ønsker at sikre adgang til ressourcer og svække
den regionale solidaritet i samme åndedrag, som kritikere vil have os til at tro. Lad os indgå
aftaler, lad os åbne markederne, og lad os fremme konkurrencedygtighed, men lad vores
handlinger være præget af fornuft og gensidigt udbytte i alle instanser, navnlig når vi hjælper
regioner som Stillehavslandene, der ofte rammes af naturkatastrofer.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Den foreløbige partnerskabsaftale mellem
EF på den ene side og to af AVS-landene på den anden side, nemlig Papua Ny Guinea og
Fijiøerne, bør opfattes som et skridt hen imod en samlet aftale. Den foreløbige
partnerskabsaftale dækker alle de vigtige områder af en handelsaftale, men kan efterfølgende
også komme til at dække intellektuelle ejendomsrettigheder og udviklinger inden for
offentlige indkøb. Jeg støtter aftalen, men samtidig er jeg meget bevidst om de konsekvenser,
som den kan få for den europæiske fiskerisektor, og i denne henseende forventer jeg, at
Kommissionen gennemfører konsekvensanalysen i henhold til punkt 15 i den beslutning,
der er vedtaget af Parlamentet.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Det initiativ, der i dag er blevet godkendt af
Parlamentet, har skabt en aftale, der uden tvivl vil styrke handelen mellem EU og visse
Stillehavslande. Især er der indgået en foreløbig partnerskabsaftale med Papua Ny Guinea
og Republikken Fijiøerne, som forhåbentlig vil nå målet at beskytte deres sukker- og
tunfiskeindustri. Efter min mening er det et fremskridt for udvikling og velstand. Takket
være oprindelsesreglerne vil den sikre reel merværdi for fiskeriindustrien og eksporten fra
disse regioner. Jeg må også understrege, at aftalen kan få store konsekvenser for
forbindelserne med de andre Stillehavslande, herunder Australien og New Zealand.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg er meget glad for, at Parlamentet har givet
overvældende støtte til min henstilling om, at vi godkender den foreløbige partnerskabsaftale
mellem EF og Stillehavslandene. Den foreløbige aftale mellem Papua Ny Guinea og Fiji
samt EF blev paraferet den 14. december 2007. Disse to lande var de eneste medlemmer
i Stillehavsområdet, der tiltrådte aftalen, mens de andre medlemmer af
Stillehavsgrupperingen valgte ikke at undertegne på grund af deres mindre omfangsrige
varehandel med EU. Fiji og Papua Ny Guinea indgik primært aftalen i håb om at beskytte
deres sukker- og tunfiskeindustri, som ellers ville have lidt meget under den generelle
toldpræferenceordning. Den foreløbige aftale omfatter oprindelsesregler og spørgsmål
om markedsadgang. For så vidt angår oprindelsesreglerne, dækker de fiskeri, tekstilvarer
og landbrug, hvilket kan føre til investerings- og beskæftigelsesmuligheder. Med hensyn
til markedsadgangsspørgsmål vil der blive givet told- og kontingentfri adgang til
markederne, hvilket også vil skabe investerings- og beskæftigelsesmuligheder. Handels-
og udviklingsspørgsmål skal behandles inden for den bredere regionale ramme.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Den foreløbige partnerskabsaftale,
der er undertegnet mellem EU på den ene side og Papua Ny Guinea og Fijiøerne på den
anden side, er et resultat af et skammeligt pres. Aftalen omfatter gradvis ophævelse af
toldafgifter i et omfang, der er uholdbart for disse stater, forbud med kvantitative
restriktioner på eksport og import og ophævelse af alle subsidier på eksport af
landbrugsprodukter til Stillehavslandene for Papua Ny Guinea og Fijiøerne. Den omfatter
en klausul om at "fortsætte de igangværende forhandlinger og indgå en endelig økonomisk
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partnerskabsaftale (ØPA)". Disse aftaler er endnu et bevis på EU's nykolonialisering. Jeg
stemte imod.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med den økonomiske partnerskabsaftale
mellem EU og Stillehavslandene må være at bidrage til øget handel, bæredygtig udvikling
og regional integration og samtidig fremme økonomisk diversificering og formindskelse
af fattigdom. Selv om det på nuværende tidspunkt kun er Papua Ny Guinea og Republikken
Fijiøerne, der har undertegnet aftalen, er den et vigtigt skridt imod den fremtidige
økonomiske udvikling i denne region, der består af 14 stater, og afgørende for udviklingen
af den internationale handel. Det er det første skridt hen imod en udvidelse af aftalen til
andre lande i regionen og imod at sætte gang i deres økonomier og øge deres befolkningers
velfærd.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for den foreløbige partnerskabsaftale
mellem EF og Stillehavslandene, fordi jeg mener, at det er vigtigt for Europa at have
handelspartnerskaber med tredjelande, der kan eksportere produkter, som europæiske
lande har vanskelig adgang til. Udviklingen af den internationale handel ledsages logisk af
aftaler, der fremmer handel og gør kommercielle netværk mere tilgængelige.
Forhandlingerne om de nye økonomiske partnerskabsaftaler blev indledt i 2002 med det
formål at bygge på og styrke den regionale integrationsproces i AVS-landene. Den
pågældende aftale vedrører oprindelsesregler for fiskeri, tekstilvarer og landbrug, hvilket
kan føre til investerings- og beskæftigelsesmuligheder, og markedsadgang med told- og
kontingentfri adgang til markederne, hvilket også vil skabe investerings- og
beskæftigelsesmuligheder. Den foreløbige aftale har også krævet, at regeringer har måttet
ofre politisk råderum i form af reguleringsbeføjelser.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for henstillingen om
indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene af følgende
årsager. Fijiøerne og Papua Ny Guinea indgik primært aftalen i håb om at beskytte deres
sukker- og tunfiskeindustri. Den foreløbige aftale vedrører oprindelsesregler for fiskeri,
tekstilvarer og landbrug, men fastlægger dog fritagelser, der kan true konkurrenceevnen i
visse EU-industrier. For så vidt angår tunkonservessektoren, gør den indrømmede undtagelse
det muligt for lande som Papua Ny Guinea at fungere som centrum for forarbejdning af
enorme mængder tun af meget forskellig oprindelse (Filippinerne, Thailand, Kina, USA,
Australien osv.). Tunen landes i Papua Ny Guineas havne for at blive forarbejdet på lokale
fabrikker, der er opført i al hast af erhvervsdrivende fra de pågældende lande med det ene
formål at blive omfattet af den fuldstændige fritagelse fra toldafgifter, som EU indrømmer
i medfør af denne foreløbige aftale. Det har skadet den europæiske konservessektor, som
har klaget over illoyal konkurrence.

Jeg tilslutter mig derfor ordførerens opfordring til at forelægge Parlamentet en rapport om
disse specifikke aspekter af fiskerisektoren i Stillehavslandene med henblik på at fastlægge,
hvilke konsekvenser disse foranstaltninger potentielt kunne have for EU-markedet.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Forhandlingerne om nye økonomiske
partnerskabsaftaler mellem AVS-landene og EU, som skulle afløse den tidligere unilaterale
handelspræferenceordning til fordel for AVS-landene, blev indledt i 2002.

Eftersom specifikke spørgsmål af interesse var genstand for individuelle forhandlinger på
nationalt niveau, og eftersom partnerskabsaftalerne sandsynligvis ikke ville blive indgået
med det samme, vedtoges det at indgå foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler med
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fokus på varehandel inden udgangen af 2007. Formålet med disse var at undgå en afbrydelse
af handelen, og de fører ikke nødvendigvis til samlede økonomiske partnerskabsaftaler.

I Stillehavsområdet var det kun Fiji og Papua Ny Guinea, der indgik en sådan aftale. Aftalen
omfatter oprindelsesregler for fiskeri, tekstilvarer og landbrug, hvilket kan føre til
investerings- og beskæftigelsesmuligheder. Kommissionen håber at kunne indgå en
omfattende økonomisk partnerskabsaftale med den regionale gruppe i Stillehavet, og
forhandlinger er i gang.

Jeg mener, at vi bør støtte Rådets holdning til fordel for den foreløbige partnerskabsaftale,
da jeg mener, at sikringen af forsyningen af ressourcer bør prioriteres, navnlig i lyset af
manglen herpå og miljøforringelsen. Det er også afgørende at holde liv i de ti år gamle
aftaler med AVS-landene, selv om det bliver i en anden form.

Maurice Ponga (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg bifalder Parlamentets beslutning om at godkende
den foreløbige aftale mellem EF og Stillehavslandene. Aftalen afspejler EU's engagement i
regionen og sender et stærkt politisk signal til staterne i regionen. Det er jeg tilfreds med.
Den politiske beslutning, der ledsager beslutningen om at godkende aftalen, er en mulighed
for at påpege vores krav. Vi ønsker at etablere afbalancerede og retfærdige forbindelser
med Stillehavslandene, som gør det muligt at sikre udvikling i disse østater og samtidig
beskytte vores egne borgeres interesser. Den foreløbige aftale indeholder specifikke
bestemmelser om oprindelsesreglerne for fiskeprodukter, men det var vigtigt at håndtere
denne fritagelse.

Med henblik på at sikre, at fritagelsen, der bør give mulighed for at skabe job og velstand,
er til reel fordel for lokalbefolkningen og ikke skader EU's forarbejdnings- og
konservesindustri, var det da også afgørende at udarbejde en konsekvensanalyse så hurtigt
som muligt og i givet fald gøre det muligt at suspendere fritagelsen. Der er indført garantier,
der skal sikre, at aftalen er retfærdig, og at der om nødvendigt vil blive truffet
foranstaltninger for at beskytte vores interesser.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen, da jeg mener, at fremme
af handelsrelationerne mellem Stillehavslandene og EU vil kunne bidrage til at fremme
regionens bæredygtige sociale og økonomiske udvikling, formindske fattigdom og styrke
regional integration og samarbejde i tråd med millenniumudviklingsmålene. Jeg deler
imidlertid de bekymringer, som ordføreren giver udtryk for, om fritagelserne fra
oprindelsesreglerne og deres negative konsekvenser for EU's fiskeforarbejdnings- og
konservesindustri, som skal analyseres nøje af Kommissionen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Verts/ALE-Gruppen fastholder deres
årelange modstand mod ØPA'er med AVS-regionerne og kan således ikke se merværdien
i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med to af Stillehavslandene.

I dette specifikke tilfælde frygter Verts/ALE-Gruppen yderligere splittelse i denne region,
der spreder sig over et stort område af Stillehavet, som følge af
FØPA-handelspræferenceordninger med EU. Derudover er en forudsigelig uhindret stigning
i traditionel eksport, som er koncentreret inden for råmaterialer som kobber, sukker, kopra,
fisk og palmeolie (agrobrændstoffer!) helt i strid med behovet for bæredygtig udvikling.
Verts/ALE-Gruppen støttede således Stillehavslandenes handelsministres (forgæves)
opfordring til at revidere kritiske elementer af FØPA'en, navnlig definitionen af "praktisk
taget al handel", forbuddet mod brug af eksportafgifter og svage beskyttelsesforanstaltninger
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for nyoprettede industrier og princippet om mestbegunstigelsesbehandling
(MNF-princippet).

For så vidt angår global sourcing-aspektet, kunne en alternativ løsning have været at
begrænse bestemmelsen til fangster inden for den 200 mil-eksklusive økonomiske zone
(EEZ) frem for inden for et hvilket som helst farvand. Sidst, men ikke mindst, har Fiji ikke
et demokratisk regime. Vores skyggeordfører, José Bové, indgav 11 ændringsforslag i denne
henseende.

Tokia Saïfi (PPE),    skriftlig. – (FR) Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem
EF og Stillehavslandene giver varer fra Stillehavsområdet præferencevilkår for adgang til
det europæiske marked. Jeg støtter udviklingen i regionen, men jeg mener, at fritagelsen
fra oprindelsesreglerne for forarbejdede fiskeprodukter er uacceptabel, da den gør det
muligt at indrømme produkter fremstillet i et land af råmaterialer, der ikke stammer fra
det pågældende land, fritagelse fra toldafgifter. Denne undtagelse viser sig at være et
incitament til at fiske i det tropiske område uden hensyntagen til forvaltningen af
fiskebestandene. Eftersom handelspræferencer ikke blot vedrører fiskeområder i Papua Ny
Guinea, er det vanskeligt at overvåge fangsternes oprindelse, og det er i strid med EU's
forpligtelse til at standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Jeg er også bekymret
over sporbarheden af produkter, der skal importeres til Europa fra dette område. Ved at
stemme imod ønskede jeg at vise min modstand mod en sådan klausul, der efter min
mening ikke længere bør indgå i nogen handelsaftaler i fremtiden.

Beslutningsforslag: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om
international adoption i Den Europæiske Union, som skal sikre hvert eneste barns
velbefindende og anerkender forældresløse eller forladte børns ret til at have en familie og
blive beskyttet. Jeg er enig i opfordringerne til at undersøge muligheden for at koordinere
en strategi med foranstaltninger vedrørende international adoption, idet internationale
konventioner tages i betragtning, men det skal understreges, at man, når det er muligt og
i overensstemmelse med barnets tarv, bør prioritere adoption i barnets fødeland.

Det er meget vigtigt at udvikle rammer, der skal sikre gennemsigtighed, og koordinere
indsatsen for at forebygge handel med børn med henblik på ulovlig adoption. Samtidig
skal vi forbedre, strømline og lette procedurerne for international adoption og udrydde
unødigt bureaukrati, samtidig med at vi forpligter os til at respektere og beskytte de
rettigheder, som børn fra tredjelande har.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Beskyttelse af børns rettigheder, som er
fastlagt i Lissabontraktaten, er et af EU's mål, som der skal rettes endnu større
opmærksomhed mod, efter at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder er trådt i kraft. EU's politik skal derfor garantere og gennemføre børns ret til
den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. Jeg stemte for beslutningen,
fordi jeg mener, at det er nødvendigt at forbedre politikken for beskyttelse af børns
rettigheder. Antallet af forladte børn og børnehjemsbørn, som er meget højt i visse
medlemsstater, giver anledning til bekymring. Derudover er krænkelser af børns rettigheder,
vold mod børn, handel med børn samt den kendsgerning, at børn lokkes ind i prostitution,
ulovligt arbejde og andre ulovlige aktiviteter, fortsat et stort problem i EU. Jeg er enig i, at
det er nødvendigt at vurdere, hvordan de nationale systemer på europæisk niveau fungerer,
således at vi kan sikre klarhed, når det gælder beskyttelse af børns rettigheder, og om
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nødvendigt træffe foranstaltninger, der sikrer en mere effektiv beskyttelse af hjemløse børn
og giver dem muligheden for at få en familie og opnå tryghed.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningen, da problemet med
forladte børn bliver stadig mere alvorligt i EU. Det er vigtigt at beskytte retten til at
gennemføre internationale adoptioner for at forhindre, at disse børn tvinges til at bo på
børnehjem. Kommissionen skal underrette os om, hvilke foranstaltninger der er truffet
eller vil blive truffet på EU-plan for at beskytte mindreårige, som skal adopteres af
europæiske borgere. Jeg mener, at adoption skal arrangeres i overensstemmelse med den
nationale lovgivning og internationale konventioner. Kommissionen skal forklare os,
hvordan disse procedurer vil sikre, at barnets tarv altid vil blive varetaget.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om
international adoption, fordi jeg er helt overbevist om, at europæisk koordinering af
adoptionsstrategier og -redskaber ikke blot ville sikre en forbedring af selve proceduren,
men også ville sikre øget beskyttelse af forældreløse og forladte børn og deres ret til at have
en familie. Synergi mellem internationale organisationer, EU-institutioner og medlemsstater
ville skabe en god cirkel, hvor det centrale fokus på børns behov vil blive ledsaget af
garantien om underretnings-, forberedelses- og støttetjenester for adoptivfamilier. Endelig
mener jeg, at forbedret koordinering kan skabe større sikkerhed for adoptivforældre, når
det gælder korrekte adoptionsprocedurer og gensidig anerkendelse af dokumenter, og
således forhindre handel med børn.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for beslutningen om international
adoption i EU. Beskyttelsen af børns rettigheder er et af EU's vigtigste mål. Vi skal beskytte
det enkelte barns velfærd og forsvare deres interesser. På nuværende tidspunkt er der mange
konventioner om børns beskyttelse og forældreansvar. Den europæiske konvention fra
1967 om adoption af børn sigter mod at koordinere medlemsstaternes lovgivning om
adoption. Alle medlemsstaterne har undertegnet konventionen fra 1993 om beskyttelse
af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner (Haagerkonventionen).
Selv om adoptionsområdet hører under medlemsstaternes kompetence, er der efter min
mening brug for at undersøge muligheden for på europæisk niveau at koordinere en strategi
med foranstaltninger vedrørende international adoption. Det er afgørende at sikre, at
internationale konventioner tages i betragtning, når der udarbejdes en sådan strategi. Vi
skal sigte mod at forbedre informationsydelser, forberedelse af adoption mellem lande,
behandling af ansøgninger om international adoption og serviceydelser efter adoptionen,
i betragtning af at alle internationale konventioner om beskyttelse af børns rettigheder
anerkender forladte og forældreløse børns ret til at have en familie og blive beskyttet.
EU-institutionerne og medlemsstaterne skal f.eks. aktivt bekæmpe handel med børn med
henblik på ulovlig adoption.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Rumænien er den europæiske stat, der
sandsynligvis tillod de værste overtrædelser, når det gælder international adoption, i
1990'erne umiddelbart efter kommunismens fald. Det skyldtes mangel på erfaring i en
stat, der gennemgik en mørk periode i næsten et halvt århundrede, men også dem, der
fuldt ud var klar til at udnytte disse svagheder. Det førte til, at man tabte næsten 1 000 børn,
som var involverede i internationale adoptioner, af syne. Med støtte fra EU, som vi forberedte
os på at tiltræde, gennemførte Rumænien vidtrækkende ændringer af sin
adoptionslovgivning til trods for det enorme internationale pres for ikke at anvende drastiske
foranstaltninger, såsom at opgive internationale adoptioner. Under disse omstændigheder
og at dømme ud fra Rumæniens triste erfaring med internationale adoptioner er modviljen
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mod at acceptere at organ som det europæiske adoptionsagentur, som vil resultere i
oprettelsen af et reelt europæisk adoptionsmarked, forståelig.

En beslutning om internationale adoptioner må kun have børns sikkerhed som sit mål,
uanset staternes eller adoptivforældrenes interesser. Derudover skal indenlandske adoptioner
uanset beslutninger eller afgørelser efter min mening have forrang i alle retssystemer nu
og i fremtiden.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Parlamentets beslutning om
international adoption i Den Europæiske Union baseret på Rumæniens erfaringer på
området. Der er virkelig brug for en analyse af alle de nationale adoptionssystemer med
henblik på at undersøge deres styrker og svagheder og anbefale bedste praksis for adoption
i medlemsstaterne. Der ville ske reelle fremskridt, hvis der blev opnået en situation, hvor
der blev sikret koordinering på EU-plan af politikker og strategier vedrørende instrumentet
for international adoption med henblik på at forbedre den bistand, der ydes inden for
områder som informationsydelser, forberedelse af adoption mellem lande, behandling af
ansøgninger om international adoption og serviceydelser efter adoptionen, fordi forladte
og forældreløse børns ret til at have en familie og blive beskyttet skal blive en realitet.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om international adoption
i Den Europæiske Union. Selv om dette spørgsmål hører under medlemsstaternes
kompetence, mener jeg, at beskyttelse af børns rettigheder bør være et af EU's mål. I den
sammenhæng gør jeg mig til fortaler for behovet for at overveje muligheden for at
koordinere strategierne vedrørende instrumentet for international adoption og
serviceydelser efter adoptionen på europæisk plan, i betragtning af at alle internationale
konventioner om beskyttelse af børns rettigheder anerkender forladte og forældreløse
børns ret til at have en familie og blive beskyttet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption af børn er et særlig følsomt emne. Menneskelig
værdighed og i dette tilfælde den særlige omsorg, der kræves for at varetage barnets tarv,
gør det nødvendigt at sikre overholdelse af og respekt for internationale konventioner om
spørgsmålet samt undersøge bedste praksis og udveksle erfaringer medlemsstaterne
imellem. EU vil kunne overvåge indsatsen og bidrage til at løse problemet med handel med
børn, der overvejende rammer de fattigste lande og dem, der er mindst gunstigt stillet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har altid kæmpet for at beskytte børns
rettigheder og varetage deres tarv. Hensigten med beslutningen er at overveje muligheden
for på europæisk plan at koordinere politikker og strategier vedrørende instrumentet for
international adoption i overensstemmelse med internationale konventioner for at forbedre
bistanden inden for informationsydelser, forberedelse af adoption mellem lande, behandling
af ansøgninger om international adoption og serviceydelser efter adoptionen, i betragtning
af at alle internationale konventioner om beskyttelse af børns rettigheder anerkender
forladte og forældreløse børns ret til at have en familie og blive beskyttet. Jeg stemte for
beslutningsforslaget, fordi jeg tror på, at der, selv om spørgsmålet om adoption henhører
under medlemsstaternes kompetence, er behov for et minimumsniveau af europæisk
konvergens med henblik på at sikre, at barnets tarv altid varetages.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi er alle enige i at forsvare børns velfærd
og sikre deres rettigheder som bemærket i Parlamentets beslutning. Det er imidlertid ikke
nok at afgive generelle erklæringer. Det er også nødvendigt at erkende de årsager, der har
ført til en situation, hvor børn udnyttes i forbindelse med international adoption.
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De primære årsager bag forladte børn er fattigdom, utilstrækkelige sociale velfærdssystemer,
manglen på et tilstrækkeligt socialt infrastrukturnetværk og tilstrækkelige offentlige tjenester
samt konflikter og militære indgreb.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Med henblik på at fastlægge det stigende problem
med forladte børn bør de europæiske institutioner og medlemsstaterne spille en mere aktiv
rolle i at forbedre instrumenterne for international adoption ved at fremme og koordinere
internationale adoptionsprocedurer på europæisk plan uden på nogen måde at bringe
sikkerheden for børns rettigheder i fare og under hensyntagen til alle internationale
konventioner om beskyttelse af børns rettigheder. Unionen og medlemsstaterne skal sikre
grundigere undersøgelser i forbindelse med internationale adoptioner med henblik på at
forhindre udnyttelse, mishandling, bortførelse af og handel med børn. Medlemsstaterne
bør finde en balance mellem omfattende internationale beskyttelsesforanstaltninger og
høje standarder med henblik på at beskytte børns rettigheder og sikre mindre bureaukrati
og lette de internationale adoptionsprocedurer. Derudover bør medlemsstaterne indføre
mere gennemsigtige regler om internationale adoptionsprocedurer og opretholde en
konstant udveksling af oplysninger om vilkårene og omgivelserne for det adopterede barn
i det nye miljø. Sammenfattende bør de primære overvejelser i forbindelse med de
internationale adoptionsprocedurer altid være barnets tarv, og der bør rettes særlig
opmærksomhed mod børn med særlige behov med henblik på at beskytte børnenes og
familiernes rettigheder.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for den fælles beslutning, der gør
det muligt for os på samme tid at forsvare forældres ret til at adoptere et barn fra en anden
medlemsstat og sikre beskyttelse af børn på det tidspunkt, hvor de adopteres, og efter at
de er blevet adopteret. International adoption bør have en ramme af specifikke regler med
henblik på at undgå misbrug som f.eks. handel med børn.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vores nationale retssystemer håndterer
adoption og andre børnerelaterede spørgsmål på hver deres måde. Men eftersom spørgsmål
som menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn har en så international dimension, kan
foranstaltninger på EU-plan være hensigtsmæssige. Vi må aldrig glemme, at barnets tarv
er altafgørende, og jeg stemte således for beslutningen.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne vigtige beslutning om
international adoption i Den Europæiske Union, fordi beskyttelse af børns rettigheder er
et af EU's hovedmål. På nuværende tidspunkt findes der mange konventioner om børns
beskyttelse og forældreansvar. Jeg mener, at der er behov for at undersøge muligheden for
på europæisk plan at koordinere spørgsmål om international adoption med henblik på at
forbedre informationsydelser, forberedelse af adoption mellem lande, behandling af
ansøgninger om international adoption og serviceydelser efter adoptionen. Det er meget
vigtigt at etablere et system, der vil sikre gennemsigtighed og forhindre handel med børn
med henblik på adoption. Jeg vil også gerne understrege, at adoption primært, når det er
muligt og under varetagelse af barnets tarv, bør finde sted i barnets fødeland.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg bifalder beslutningen, hvis formål er at overveje
muligheden for på europæisk plan at koordinere politikker og strategier vedrørende
instrumentet for international adoption i overensstemmelse med internationale
konventioner for at forbedre bistanden inden for informationsydelser, forberedelse af
adoption mellem lande, behandling af ansøgninger om international adoption og
serviceydelser efter adoptionen, i betragtning af at alle internationale konventioner om
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beskyttelse af børns rettigheder anerkender forladte og forældreløse børns ret til at have
en familie og blive beskyttet.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Antallet af forladte børn er steget støt i de
seneste år, og dette fænomen kan observeres i alle vores medlemsstater. Disse børn – som
er ofre for konflikter og social udstødelse, og som udnyttes af kriminelle netværk til alle
typer handel – er ofre for et mangelfuldt instrument for international adoption. Derudover
skal det bemærkes, at størstedelen af disse børn er piger, som er nemme ofre for
prostitutionsnetværk og andre former for moderne slaveri. Et af de svar, som vi kan komme
med i forbindelse med denne sørgelige situation, er at lette de internationale
adoptionsprocedurer. Vi bør indføre reel lovgivning om international adoption. Alle børn
bør sikres retten til at blive adopteret.

Selv om ansvaret for dette spørgsmål i dag stadig ligger hos medlemsstaterne, bør vi ikke
desto mindre understrege, at varetagelsen af barnet tarv er et grundlæggende princip i EU
og fastlagt i chartret om grundlæggende rettigheder. I fravær af europæisk lovgivning på
området bør EU gøre alt for at fremme disse adoptioner, navnlig ved i de kommende
måneder at give mulighed for gensidig anerkendelse af civilstandsdokumenter og
adoptionsafgørelser.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption af børn er et spørgsmål, der altid har bekymret
EU og skal håndteres med størst mulig forsigtighed. Børn er fremtiden for alle samfund og
bør derfor behandles med størst mulig værdighed. Deres tarv skal varetages, hvilket betyder
at overholdelse af relevante internationale konventioner er påkrævet og anbefalelsesværdig.
EU er derfor forpligtet til at gøre alt for at løse problemet med handel med børn, der primært
rammer børn i de fattigste lande og dem, der er mindst gunstigt stillet.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Børn er det svageste led i vores samfund. Beskyttelse
af deres rettigheder og efterfølgende sikring af, at disse rettigheder respekteres, skal være
en af de vigtigste prioriteter i EU. Børn er dog stadig ofre for menneskehandel og udnyttelse
i EU, ofte som et resultat af ureguleret adoption. Selv om adoption er en effektiv metode
til at sikre, at børn ikke tilbringer deres liv på børnehjem, er det afgørende, at der
gennemføres strenge inspektioner, særlig i internationale organisationer, med henblik på
at forhindre misbrug. Jeg stemte hverken/eller, fordi beslutningen ikke indeholder
tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at børn kan beskyttes mod udnyttelse som følge
af adoption.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Adoption er altid et meget følsomt spørgsmål og
et spørgsmål, der fortjener særlig opmærksomhed, da det er børnenes fremtid, der træffes
afgørelse om. Adoption er ofte en nyttig metode til at sikre, at forladte og forældreløse
børn ikke får en ulykkelig barndom på børnehjem uden den kærlighed og omsorg, som
alle børn bør få. At nægte uskyldige børn muligheden for at blive elsket og ført igennem
livet af kærlige forældre, der er der for dem, ville være grusomt og uretfærdigt. Derfor
stemte jeg for beslutningen, da jeg fuldt ud tror på adoption som en metode til at give et
bedre liv til børn, som er verdens fremtid. På europæisk plan skal vi oprette en koordineret
struktur, der støttes af gennemsigtige og effektive procedurer, støtte efter adoptionen og
en kontrolmekanisme, der skal overvåge de enkelte medlemsstaters aktiviteter. At adoptere
et barn er at sikre, at det får en bedre, beskyttet fremtid fuld af håb. Jeg mener derfor, at det
er afgørende at indføre specifik lovgivning om emnet med henblik på at håndtere
internationale forskelle.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte i dag for den fælles beslutning
om international adoption i Den Europæiske Union, hvis mål er at forbedre
adoptionssystemet mellem medlemsstaterne og indføre garantier, der skal sikre, at adoption
sker under varetagelse af barnets tarv under fuld hensyntagen til dets grundlæggende
rettigheder. Vi fremhæver behovet for følgende aspekter i beslutningen, nemlig at udarbejde
en europæisk adoptionsstrategi, der fastlægger adoptionsregler for de fattigste til de mest
udviklede lande, og som vil sikre, at udviklingen for alle børn, der har været genstand for
international adoption, overvåges via løbende rapporter, der indsendes af de kompetente
nationale myndigheder til fødelandet; at strømline adoptionsprocedurer og fjerne
bureaukrati; at forkorte den tid, hvor børnene opholder sig i institutioner og børnehjem;
at prioritere nationale adoptioner; at standse de uansvarlige handlinger i bander, der udnytter
og handler med børn med henblik på adoption.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om
international adoption i Den Europæiske Union. Dette initiativ opfylder Unionens mål
som fastlagt i Lissabontraktatens artikel 3 om "beskyttelse af børns rettigheder".

Den økonomiske udvikling i EU-medlemsstaterne forhindrer ikke, at der stadig er alvorlige
mangler, når det gælder børns rettigheder, nærmere bestemt problemet med en utryg
opvækst og især problemet med forladte børn og børnehjemsbørn samt den vold, som de
udsættes for. En anden mangel omhandler handel med børn med henblik for adoption,
prostitution, ulovligt arbejde, tvangsægteskaber og tiggeri på gaderne eller andre ulovlige
formål, som alle fortsat er et alvorligt problem i EU.

Det er denne sammenhæng, der definerer betydningen af initiativet, hvori Kommissionen
opfordres til at overveje muligheden for på europæisk plan at koordinere strategier
vedrørende instrumentet for international adoption. Der er brug for en strategi, der
overholder internationale konventioner med henblik på at forbedre bistanden inden for
informationsydelser, forberedelse af adoption og behandlinger af ansøgninger samt
serviceydelser efter adoption. Det skal overvejes at beskyttes børns rettigheder og anerkende
forældreløse eller forladte børns ret til at have en familie eller til at blive beskyttet.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Et stop for internationale adoptioner var en af
betingelserne for Rumæniens tiltrædelse af EU. Rumænien besluttede i 2001 at indføre et
moratorium for internationale adoptioner, efter at Parlamentets ordfører for Rumænien,
Emma Nicholson, fordømte handel med børn og kritiserede den rumænske stat for at
forsømme sine børn. Jeg mener, at det så vidt muligt og under varetagelse af barnets tarv
bør prioriteres, at barnet bortadopteres i dets fødeland, hvor et muligt alternativ kunne
være at finde en plejefamilie, anvendes personlig pasning eller pasning i hjem eller at finde
en familie gennem den internationale adoptionsprocedure i tråd med den relevante nationale
lovgivning og internationale konventioner. Placering af et barn i en institution bør
udelukkende anvendes som en midlertidig løsning. Samtidig er det vigtigt, at der indføres
proceduremæssige rammer på EU-plan med henblik på vurdering af det adopterede barns
udvikling i den nye familie med anvendelse af rapporter efter adoptionen, som indsamles
af de sociale myndigheder i det land, hvor adopterede børn befinder sig, og indgivelse heraf
til de kompetente myndigheder i det land, hvorfra de er adopteret. Denne mekanisme bør
gennemføres ved at koordinere foranstaltninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen
i samarbejde med Haagerkonferencen, Europarådet og børneorganisationer for at forebygge
handel med børn med henblik på adoption.
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Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption er et særlig følsomt emne, der fortjener
EU-medlemsstaternes fulde opmærksomhed. Selv om der er sket betydelige fremskridt
efter Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til
internationale adoptioner, er en utryg opvækst, krænkelser af børns rettigheder, vold imod
dem og handel med børn med henblik på adoption, prostitution, ulovligt arbejde,
tvangsægteskab og tiggeri på gaden eller andre ulovlige formål fortsat et problem i EU.

Der skal derfor gøres alt for at beskytte børns ret til et familieliv. For at opnå det er det
vigtigt at overveje muligheden for på europæisk plan at koordinere strategier vedrørende
instrumentet for international adoption i overensstemmelse med internationale
konventioner for at forbedre bistanden inden for informationsydelser, forberedelse og
behandling af ansøgninger og serviceydelser efter adoptionen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi i Verts/ALE-Gruppen stemte
hverken/eller. I det fælles beslutningsforslag blev de negative punkter i PPE-Gruppens
beslutning erstattet efter forhandlinger mellem de politiske grupper. Ikke desto mindre
blev beslutningen udarbejdet på initiativ af italienere som svar på et meget specifikt nationalt
behov og i forbindelse med et spørgsmål, der ikke henhører under EU's kompetence. Det
er lykkedes os udelukkende at gøre beslutningen til en opfordring til at overveje "muligheden
for på europæisk plan at koordinere politikker og strategier vedrørende instrumentet for
international adoption" uden henvisning til specifikke nationale problemer. Da vi allerede
arbejder på denne sag i JURI- og LIBE-udvalget, var der ikke brug for en sådan beslutning.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Et barns ret til at vokse op i et sundt familiært miljø,
som fremmer dets harmoniske udvikling, er den centrale idé bag dette beslutningsforslag.
Det stigende antal børn, som bor på børnehjem, og krænkelserne af deres rettigheder –
herunder menneskehandel, illegal adoption og arbejde samt prostitution – der fortsat finder
sted i EU, har gjort, at vi nu forsøger at få vendt denne situation. På samme tid bør der gøres
opmærksom på det stigende antal illegale internationale adoptioner, som involverer
tredjelande, og som ikke er i overensstemmelse med de i Haagerkonventionen fastsatte
betingelser. Institutionaliseringen af barnets rettigheder i EU, der i artikel 3 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde anføres som et af EU's mål, og som fremgår af
artikel 24 i chartret om grundlæggende rettigheder, baner vejen for koordinering af
politikker og strategier mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med de allerede
eksisterende internationale instrumenter. Jeg mener, at der er et presserende behov for at
oprette en mekanisme på EU-plan, som viser, hvordan de forskellige nationale systemer
fungerer i denne sammenhæng. En gennemsigtig og effektiv mekanisme, som fører tilsyn
med adoption af børn både før og efter adoptionen samt inddragelsen af de internationale
organisationer, vil ikke blot fremme børns rettigheder, men vil også give dem mulighed
for at få en harmonisk opvækst.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Med de nye migrationsstrømninger bliver problemet
med efterladte børn, der gradvist var ved at blive løst, endnu mere alvorligt og omfattende.

Det er afgørende, at vi finder en juridisk ramme, som omfatter beskyttelse af børn og
forældres ansvar, fjerner unødvendigt bureaukrati fra de praktiske procedurer og
harmoniserer medlemsstaternes lovgivning i henhold til konventionen fra 1993 om
beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner samt
Lissabontraktaten.

Jeg vil gerne nævne Tysklands håndtering af adoptioner som et eksempel, der ikke bør
følges, især ikke hvad angår anbringelse af børn hos par, hvor den ene part er tysk, og den
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anden kommer fra et andet EU-land. Lovgiverens ultimative mål må naturligvis være at
garantere børns ret til den beskyttelse og pleje, der er nødvendig for deres velbefindende,
og at forsøge at undgå at tvinge dem til at bo på børnehjem.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) International adoption bør tillades af hensyn til
barnets tarv, men kun hvis adoptionsmulighederne i den pågældende medlemsstat er
opbrugt. Et barn bør som hovedregel vokse op i det land, han eller hun er statsborger i.

Der finder også udenlandske adoptioner sted i mit eget land Polen. De involverer normalt
børn, for hvem udsigten til at blive adopteret inden for Polens grænser er ringe som følge
af forskellige sygdomme. I 2006 besluttede 202 udenlandske familier sig f.eks. for at tage
sig af 311 af vores medborgere – 214 polske børn fandt italienske forældre, 25 fandt franske
forældre, 22 fandt amerikanske forældre, 20 fandt hollandske forældre, 15 fandt svenske
forældre, syv fandt tyske forældre, seks fandt schweiziske forældre, et fandt belgiske forældre,
og et fandt canadiske forældre. Problemet med forældreløse børn er stort set
ikkeeksisterende i Vesteuropa, hvoraf følger den store interesse for muligheden for at
adoptere børn fra landene i Central- og Østeuropa.

Jeg mener, at Kommissionen først og fremmest bør 1) underrette Parlamentet om de
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat på europæisk plan med henblik på at
forhindre, at international adoption dækker over handel med børn, og 2) besvare
spørgsmålet om, hvordan Kommissionen agter at forebygge, at adoption af børn bliver et
modefænomen. Europæerne bliver mere og mere villige til at adoptere børn fra Afrika, da
dette er blevet populært blandt filmstjerner. Dette er imidlertid hverken et hensigtsmæssigt
eller seriøst udgangspunkt for at blive adoptivforældre.

Forslag til beslutning (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i denne beslutning om den
europæiske integrationsproces for Republikken Serbien, som bekræfter, at Serbiens fremtid
ligger i EU, og opfordrer landet til at fortsætte sine bestræbelser for at nå dette mål. Serbien
har gjort fremskridt i reformprocessen, men der skal gøres yderligere fremskridt for at
opfylde Københavnskriterierne. Kosovospørgsmålet er meget vigtigt. Jeg støtter derfor
beslutningens opfordring til, at den serbiske regering afvikler serbiske parallelstrukturer i
Kosovo, der underminerer decentraliseringsprocessen og forhindrer fuld integration af det
serbiske samfund i Kosovos institutioner.

EU skal sende et klart signal til den serbiske regering om, at vi forventer, at Serbien indtager
en konstruktiv holdning til det kommende valg i Kosovo. Jeg er enig i den holdning, der
fremsættes i beslutningen, om, at kosovoserbernes deltagelse i valgprocessen er en
uomgængelig nødvendighed, hvis man vil forhindre en marginalisering af det serbiske
samfund i Kosovo.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning.
Udvidelsesprocessen i EU er baseret på politisk, juridisk og teknisk overensstemmelse med
EU's krævende standarder og normer. Allerede i 2003 blev landene i det vestlige Balkan
givet tilsagn om fremtidigt medlemskab af EU, når de opfyldte de fastlagte kriterier. EU's
mål er at sikre langvarig stabilitet og bæredygtig udvikling i det vestlige Balkan. Da
hastigheden for integrationen af landene i dette område varierer, skal hvert enkelt land
gøre den størst mulige indsats, gennemføre de påkrævede reformer og iværksætte de
foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere sikkerhed og stabilitet i de enkelte
lande samt i regionen som helhed. Serbien gør store fremskridt inden for mange områder,
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og samarbejdet med EU har været positivt og konstruktivt. Ophævelsen af EU's
visumordning i 2009 viser de serbiske borgere, at EU ser positivt på de reformer, der
gennemføres i landet. Jeg er enig i de bemærkninger, der fremsættes i beslutningen, om,
at reformerne vedrørende beskyttelse af borgernes og mindretallenes rettigheder,
mediepluralismen, retsvæsenets uafhængighed, fængslerne og inden for mange andre
områder skal videreføres. Bestræbelserne på at opretholde retsstaten, hvilket vil sikre, at
regeringsinstitutionerne fungerer demokratisk, og at menneskerettighederne og
frihedsrettighederne beskyttes effektivt, bør være en af de serbiske myndigheders centrale
prioriteter.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Afstemningen om stabiliserings- og
associeringsaftalen var opmuntrende for Serbien. Jeg håber, at Parlamentets positive
afstemning i dag vil fremskynde ratifikationsproceduren. Jeg vil gerne bemærke, at et af
de spørgsmål, der understreges i betænkningen om stabiliserings- og associeringsaftalen,
hænger sammen med Serbiens manglende anerkendelse af myndighederne i Kosovo og
opretholdelsen af parallelstrukturer. Rumænien har for sin del ikke anerkendt Kosovos
uafhængighed, som blev erklæret ensidigt i strid med folkeretten. Serbien er en særdeles
god nabo til Rumænien, og vi er knyttet sammen af århundreders historie. Rumænien
forstår og støtter sine venner. Serbiens fremtid ligger bestemt i EU, og landets samarbejde
med ICTY bør ses som et bevis på Beograds engagement i forbindelse med europæiske
værdier, demokrati og menneskerettigheder.

Serbien vil klart skulle følge det samme spor som alle medlemsstaterne, hvis landet vil med
i EU, men det skal dog også behandles lige med hensyn til dette spor. Den seneste tids
udvikling har vist, at Serbien har forstået, hvad det europæiske samfund forventer af landet.
Der er gjort mærkbare fremskridt, men EU skal diskret håndtere visse aspekter af Beograds
nyere historie, som vejer tungt på det serbiske folk.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) EU bygger på principper såsom forsoning
og fredelig sameksistens og følger samme mål for at forbedre forholdet mellem
befolkningerne i regionen. I denne forbindelse mener jeg, at Serbiens fremtid ligger i EU,
og jeg mener, at landet bør fortsætte sine bestræbelser for at nå dette mål.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg mener, at
Serbien vil kunne spille en vigtig rolle med hensyn til at garantere sikkerheden og stabiliteten
i det vestlige Balkan. Serbiens fremtid ligger uundgåeligt i EU. Jeg mener derfor, at landet
bør fortsætte sine bestræbelser for at nå dette mål. De fremskridt, der allerede er gjort i
reformprocessen, er prisværdige.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Enhver, der ser på et kort over EU, vil hurtigt indse, at
det vestlige Balkans skæbne er at blive en del af EU. Jeg tror på, at disse lande i sidste ende
opnår EU-medlemskab. Serbiens vej mod EU har været særdeles vanskelig, siden det tidligere
Jugoslavien blev opløst efter Sovjetmagtens fald. Landets deltagelse som den angribende
part i brodermorderiske krige og deres brutale indvirkning på nabolandene og på det
internationale samfund som helhed har haft alvorlige konsekvenser for landet og dets
befolkning. Kosovos løsrivelse, som fortsat er et dybt kontroversielt emne, har skærpet
spændingerne i området og har fortsat et enormt ustabilitetsskabende potentiale. Jeg håber,
at Serbien holder fast i sit valg af EU, og jeg skal rose landets befolkning og deres ledere for
de fremskridt, de har gjort i denne henseende.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens fremtid ligger i EU. Jeg glæder
mig derfor over Serbiens ansøgning om medlemskab af EU, indgivet
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den 22. december 2009, og Rådets afgørelse af 25. oktober 2010 om at anmode
Kommissionen om at behandle Serbiens ansøgning.

Jeg vil gerne rose Serbien for fremskridtene i reformprocessen. Jeg vil gerne understrege,
at udviklingen af regionalt samarbejde fortsat er en vigtig prioritet for EU, og at hensigten
er, at dette skal fungere som en katalysator for forsoning, godt naboskab og styrkede
kontakter mellem befolkningerne i det vestlige Balkan. Jeg opfordrer derfor Serbien til at
følge en konstruktiv strategi hen imod et mere rummeligt regionalt samarbejde.

Jeg vil gerne minde om, at fuldt samarbejde med ICTY er en grundlæggende betingelse for,
at Serbien kan gøre fremskridt hen imod EU-medlemskab. Det skal bemærkes, at Serbien
fortsat reagerer tilfredsstillende på anmodninger om assistance fra ICTY. Jeg opfordrer den
serbiske regering til at fortsætte det tætte samarbejde med domstolen, herunder hurtig
overførsel af alle ønskede dokumenter og rettidig færdiggørelse af sager, der sendes tilbage
fra ICTY.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne beslutning, primært
på grund af de krav, der stilles til Serbien, og EU's uacceptable holdning til Kosovo.
Parlamentet opfordrer f.eks. indtrængende den serbiske regering til at afvikle serbiske
parallelstrukturer i Kosovo, som det hævder "underminerer decentraliseringsprocessen og
forhindrer fuld integration af det serbiske samfund i Kosovos institutioner", og det bliver
ved med at fremsætte krav om, at Serbien skal samarbejde med ICTY. Dette pres på Serbien
er uacceptabelt og kompliceres yderligere af, at der ikke er iværksat tilsvarende
foranstaltninger i forhold til Kosovo, på trods af de offentlige klager over Kosovos
nuværende lederes handel med menneskelige organer.

Det er endvidere uacceptabelt, at Parlamentet lægger pres på Serbien for at få landet til at
"gå i dialog med Kosovo uden længere at henvise til nye forhandlinger om dets status".

Den "europæiske integrationsproces for Republikken Serbien" fremhæver noget, vi længe
har påpeget. I dag er det klart, at den krig, som NATO og de største EU-magter med Tyskland
i spidsen førte, havde til formål at nedbryde Jugoslavien og opdele området i lande, som
kunne beskytte de store europæiske virksomheders økonomiske interesser.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte ikke for denne beslutning om den
europæiske integrationsproces for Republikken Serbien. Det skyldes ikke selve processen,
men tekstens tvetydighed omkring Kosovospørgsmålet.

Den fælles erklæring mellem EU og Serbien, som blev godkendt af FN's Generalforsamling,
er nævnt, men på intet tidspunkt gøres det klart, at den ikke kan ses som en officiel
anerkendelse af Kosovos uafhængighed fra serbisk side eller fra de EU-medlemsstaters side,
der ikke har anerkendt Kosovos uafhængighed.

Heller ikke Europarådets meget foruroligende rapport om Kosovos Befrielseshærs (KLA's)
handel med organer fra serbiske fanger er nævnt, i hvilken der fremsættes beskyldninger
mod Kosovos nuværende premierminister, mens udleveringen af de to resterende serbiske
flygtede krigsforbrydere til ICTY er en grundlæggende betingelse for Serbiens tiltrædelse
af EU.

Som det var tilfældet under de forskellige krige, der markerede sammenbruddet i det
tidligere Jugoslavien, er ondskaben kun på den ene side, og det er kun en lejr, der skal angre.
På længere sigt bliver dette vanskeligt, selv om den serbiske regering, som er forblændet
af EU's tiltrækningskraft, synes at acceptere det i håb om medlemskab.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Serbiens vej mod EU-medlemskab er en god
ting og vil forhåbentlig styrke freden og fremgangen i området. I Parlamentets beslutning
opfordres til fuld respekt for mindretalskulturer og -sprog, og disse spørgsmål er helt
centrale for Gruppen Den Europæiske Fri Alliance.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF
og Republikken Serbien trådte i kraft den 1. februar 2010. Selv om der nu er gået
11 måneder, har ikke alle EU-medlemsstater ratificeret aftalen. Med dette beslutningsforslag
vil Parlamentet for det første understrege Serbiens vigtige rolle i EU og for det andet bifalde
de sociale og politiske forbedringer, som den serbiske regering har gennemført i de senere
år. Det vil endvidere påpege de skridt, som landet endnu mangler at tage for at opfylde
EU's krav om demokrati, frihed og vedtagelse af retfærdige og bæredygtige politikker. Da
jeg mener, at Serbiens tiltrædelse af EU er et stort skridt fremad for både EU og Republikken
Serbien, stemte jeg for beslutningsforslaget, da jeg mener, at landet meget snart vil være i
stand til at overvinde alle de begrænsninger, der i så lang tid har skabt så stor en kløft
mellem de to.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning, som henviser til
Serbiens fremskridt i reformprocessen og Rådets nylige anmodning til Kommissionen om
at udarbejde sin udtalelse om Serbiens ansøgning om medlemskab. Ikke desto mindre
minder beslutningen med rette om, at "fuldt samarbejde med ICTY", herunder udlevering
af de resterende to flygtede krigsforbrydere til Haag, "er en grundlæggende betingelse for,
at Serbien kan gøre fremskridt hen imod EU-medlemskab".

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte imod denne tekst i solidaritet
med det serbiske folk. At føje kravet om opfyldelse af Københavnskriterierne til de brutale
sociale nedskæringer, der er en følge af de spareprogrammer, som Den Internationale
Valutafond (IMF) indførte i januar 2009, er en social forbrydelse, som jeg nægter at deltage
i. Og her har jeg ikke nævnt de gentagne krænkelser af den serbiske stats suveræne ret til
at nægte at handle med repræsentanterne for separatistprovinsen Kosovo, der er indeholdt
i denne tekst.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi er alle enige om, at landene i det vestlige Balkans
skæbne er at blive en del af EU. Dette bliver en realitet inden for den nærmeste fremtid.

Serbien er et af landene i denne gruppe, et land, der har haft det vanskeligt, siden det tidligere
Jugoslavien blev opløst efter Sovjetrigets fald. Derudover har de brodermorderiske krige,
landet blev inddraget i, og deres brutale indvirkning på nabolandene og på det internationale
samfund som helhed haft uheldige konsekvenser for landet og dets befolkning. Den såkaldte
krig i Kosovo, som fortsat er uløst og er meget omstridt i det internationale samfund, har
også medvirket til, at der stadig ikke er opnået fred i området.

Det er derfor ønskværdigt, at Serbien fortsætter sin vej hen imod EU. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at rose Serbiens ledere og landets befolkning for deres indsats og for de
fremskridt, de har gjort.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette forslag til beslutning om den
europæiske integrationsproces for Republikken Serbien, da udviklingen af et regionalt
samarbejde fortsat er en vigtig prioritet for EU, og hensigten er, at dette skal fungere som
en katalysator for iværksættelsen af politikker for forsoning og godt naboskab i det vestlige
Balkan. Da Serbien sigter mod at komme til at spille en vigtig rolle med hensyn til at stå
som garant for sikkerheden og stabiliteten i regionen, er landets fremtid tæt knyttet til EU,
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og derfor bør landet gøre den størst mulige indsats for at sikre, at det kan blive fuldgyldigt
medlem af EU. For at opnå status som EU-kandidatland og indlede forhandlinger med EU
skal Serbien gå i dialog med Kosovo, indtage en konstruktiv holdning til det kommende
valg i Kosovo og gøre alt, hvad det kan, for at undgå, at det serbiske samfund i Kosovo
marginaliseres. Jeg er enig i forslaget om, at Serbien kun kan opnå kandidatstatus, når
landet begynder at samarbejde fuldt ud med ICTY.

Derudover skal Serbien fortsætte de igangværende reformer og iværksætte nye. De serbiske
myndigheder skal gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at retsstatsprincipperne og demokratiet
indføres korrekt i landet, og de skal sørge for, at korruptionsniveauet falder løbende i
Serbien, og at dem, der misbruger deres stilling, straffes hårdt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette forslag til beslutning om den
europæiske integrationsproces for Republikken Serbien fortjener min støtte af følgende
grunde.

Samtlige lande i det vestlige Balkan blev på Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki i
juni 2003 givet tilsagn om fremtidigt medlemskab af EU, når de opfyldte de fastlagte
kriterier. Hastigheden for integrationen af landene i det vestlige Balkan i EU er individuel
og afhænger af det enkelte lands fortjeneste, navnlig med hensyn til den beslutsomhed,
der udvises i forbindelse med opfyldelsen af alle krav og forpligtelser samt gennemførelsen
af reformer og vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger, som medlemskab af EU
indebærer.

Serbien spiller en afgørende rolle som garant for sikkerheden og stabiliteten i regionen.
Derfor bekræftes det i denne beslutning, at Serbiens fremtid ligger i EU, og landet opfordres
til at fortsætte sine bestræbelser for at nå dette mål. I beslutningen påskønnes de fremskridt,
Serbien har gjort i reformprocessen, og beslutningen om at indlede ratifikationsproceduren
for stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien, som blev truffet af Rådet
den 14. juni 2010, og det faktum, at 10 medlemsstater allerede har ratificeret aftalen,
bifaldes.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, i hvilken det
bekræftes, at Serbiens fremtid ligger i EU, og hvor de fremskridt, der er gjort i
reformprocessen, fremhæves. Derudover opfordres landet til at fortsætte sine bestræbelser
for at overholde de krav og kriterier, som medlemskab af EU indebærer.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vores gruppe stemte for, da 16 ud
af de 17 fremsatte ændringsforslag blev vedtaget eller indlemmet i de
kompromisændringsforslag, som ordføreren har udarbejdet, herunder forslaget om, at
Serbiens kandidatstatus gøres afhængig af landets tættere samarbejde med ICTY. Andre
ændringsforslag vedrørte Kosovo, ligestilling mellem mænd og kvinder, mindretallenes
rettigheder, civilsamfundet, offentlig transport, miljø og forbindelserne med Bosnien.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Denne betænkning sænker handelsbarriererne
mellem EU og Serbien og er et skridt i retning af dette Balkanland fremtidige tiltrædelse.

Denne stabiliserings- og associeringsaftale blev undertegnet tilbage i 2008, men er siden
da kun blevet ratificeret af 12 medlemsstater, herunder Italien. Det vigtige mål, vi har nået
i dag, skal under alle omstændigheder være et nyt udgangspunkt for Serbien, som indgav
sin ansøgning i december 2009. Landet skal naturligvis fortsat samarbejde fuldt ud med
ICTY, hvilket altid har været en grundlæggende betingelse for tiltrædelse.
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Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Serbien udviser alvorlige mangler på
menneskerettighedsområdet. Indbyggere, som er ungarske statsborgere, opfattes som
andenrangsborgere, og eksemplerne på politivold er mange. Sagen om drengene fra Temerin
er endnu ikke blevet behandlet. Så længe der ikke sker mærkbare fremskridt inden for
ovennævnte områder, kan jeg ikke støtte den europæiske integrationsproces for Serbien.
Derudover mener jeg, det er afgørende, at den oprindelige ungarske befolkning i Vojvodina
gives fuld territorial selvstændighed.

Henstilling af Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) I lyset af Rådets og Kommissionens interimsaftale
(15191/2007) og stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien er jeg for
indgåelsen af denne aftale.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, og det er ikke første
gang, jeg inkluderer personlige grunde, når jeg her nævner grundene til, at jeg stemte for.
Det vestlige Balkan og Serbien er mere end blot et område af strategisk interesse for EU.
Det er ikke kun borgerne i dette område, der har brug for os, men vi har alle brug for dem.
EU er Serbiens vigtigste handelspartner mængdemæssigt set. Serbien har en unik stilling i
Europa, da det er det land, der har det højeste antal flygtninge og internt fordrevne. Jeg tror
fuldt og fast på, at fremskyndelsen af Serbiens integrationsproces vil gavne hele det vestlige
Balkan.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningen om Serbiens integration.
En af de væsentligste grunde hertil er, at Serbien vil kunne spille en vigtig rolle med hensyn
til at stå som garant for sikkerheden og stabiliteten i regionen. På samme tid er en
konstruktiv tilgang til regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser vigtige elementer
i stabiliserings- og associeringsprocessen. Alle disse aspekter spiller en afgørende rolle for
omdannelsen af det vestlige Balkan til et område med langvarig stabilitet og bæredygtig
udvikling.

Den europæiske integrationsproces for Serbien fremmes endvidere af de fremskridt, Serbien
har gjort i reformprocessen. Serbiens indsats til beskyttelse af mindretal er rosværdig, men
adgangen til information og uddannelse på mindretalssprog skal dog fortsat forbedres,
især for det rumænske mindretal, der er blevet voldsomt diskrimineret gennem det seneste
århundrede.

Der er endvidere gjort store fremskridt med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd
og kvinder, især vedtagelsen af ligestillingsloven og den nationale handlingsplan til
forbedring af kvinders stilling og fremme af ligestilling.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens centrale rolle i det vestlige Balkan er klar. Det
vil være vanskeligt for området at opnå stabilitet, hvis ikke Serbien er stabilt. De reformer,
som landet har gennemført, fortjener ros, da de har haft til formål at styrke demokratiet,
gennemsigtigheden og retsstatsmekanismerne. Derudover er der gjort en indsats for at
genetablere forbindelserne og partnerskabet med nabolandene, landets tidligere fjender,
og det er et skridt, jeg påskønner, da det er presserende ud fra et menneskeligt synspunkt.
De aftaler, som Serbien har indgået med EU, og den seneste tids gensidige åbning af
grænserne viser, at den trinvise strategi til skabelse af de facto-solidaritet ikke er blevet
glemt. Jeg håber, at EU vil overveje Serbiens ansøgning om medlemskab med en passende
stringens, men jeg håber også, det vil huske på det vigtige budskab, som landets tiltrædelse
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sammen med Kroatiens, som er længere fremme i processen, vil være for det serbiske folk,
for hele området og for EU selv.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens fremtid ligger i EU. Jeg glæder
mig derfor over Serbiens ansøgning om medlemskab af EU, indgivet
den 22. december 2009, og Rådets afgørelse af 25. oktober 2010 om at anmode
Kommissionen om at behandle Serbiens ansøgning.

Jeg vil gerne rose Serbien for fremskridtene i reformprocessen. Jeg vil gerne understrege,
at udviklingen af regionalt samarbejde fortsat er en vigtig prioritet for EU, og at hensigten
er, at dette skal fungere som en katalysator for forsoning, godt naboskab og styrkede
kontakter mellem befolkningerne i det vestlige Balkan.

Jeg opfordrer derfor Serbien til at følge en konstruktiv strategi hen imod et mere rummeligt
regionalt samarbejde. Jeg er enig i dette forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om
indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg glæder mig over stabiliseringsaftalen mellem EU
og Serbien. Stabiliserings- og associeringsaftalen sænker handelsbarriererne mellem EU
og Serbien og er et skridt i retning af dette Balkanlands mulige tiltrædelse af EU. Aftalen
blev undertegnet i 2008, men er siden da kun blevet ratificeret af 12 medlemsstater,
herunder Italien. Dagens afstemning viser, at Parlamentet er for aftalen, og sender et signal
til de resterende 15 medlemsstater om, at de også bør ratificere den. På trods af at Serbien
er blevet hårdt prøvet af de hændelser, der har skrevet landets nyere historie, er det langsomt
begyndt at komme sig og konsolidere sin demokratiske struktur. Serbiens geografiske
placering og strategiske rolle sætter uden tvivl landet i centrum for balkanlandenes
EU-integrationsproces. Serbien er endvidere en vigtig handelspartner og spiller bl.a. en
afgørende rolle inden for jern- og stålindustrierne. Dagens afstemning følger efter et andet
vigtigt skridt fremad, der blev taget i december 2009, hvor visumordningen blev ophævet
i hele Schengenområdet, hvorved de serbiske borgere nu kan føle sig mere europæiske.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Der er i dag blevet vedtaget en ny
stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Serbien, som indeholder bestemmelser
om oprettelse af et frihandelsområde og giver landet udsigt til EU-medlemskab. I lyset af
vores syn på udvidelser afholdt vi os fra at stemme om denne betænkning.

Vi er dog uenige i nogle af dens aspekter, nærmere bestemt de betingelser, EU opstiller, og
især kravet om fuldt samarbejde med ICTY, som er en grundlæggende betingelse for Serbiens
fremtidige tiltrædelse af EU. Disse krav er ikke blevet stillet til andre lande i lignende
situationer. Vi skal endvidere huske på, at for at aftalen kan træde i kraft, skal den ratificeres
af alle 27 medlemsstater.

Den stabiliserings- og associeringsaftale, der blev undertegnet i 2008, indeholder
bestemmelser om oprettelse af et frihandelsområde mellem EU og Serbien og giver landet
udsigt til EU-medlemskab. Serbien indgav sin ansøgning om EU-medlemskab i
december 2009. I oktober sidste år anmodede Rådet Kommissionen om at udarbejde sin
udtalelse om landets ansøgning om medlemskab, som vil blive fremlagt til efteråret.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Med hensyn til udvidelsesprocessen fortjener
situationen i det vestlige Balkan særlig opmærksomhed. Et land som Serbien volder bestemt
problemer, men situationen i Beograd synes at være langt bedre end situationen i andre
lande i området. Derfor støtter jeg teksten, samtidig med at jeg håber, at samarbejdet med
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ICTY vil blive forbedret markant, og jeg håber, at det serbiske folk og de serbiske
myndigheder vil opfatte teksten som en motivation.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for stabiliserings- og associeringsaftalen
med Serbien, men hidtil har kun 11 medlemsstater ratificeret aftalen. Jeg opfordrer de
øvrige 16 til også at gøre det hurtigst muligt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Som alle andre aftaler af denne art
dømmer stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien befolkningen til
ekstrem fattigdom til fordel for en hurtig overgang til markedsøkonomi og oprettelse af
et frihandelsområde over de kommende fem år. EU er ikke sine egne borgere og borgerne
i de lande, der ønsker at komme med i EU, værdigt. Jeg stemmer imod denne betænkning
i solidaritet med Republikken Serbiens befolkning.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi er alle enige om, at landene i det vestlige Balkans
skæbne er at blive en del af EU. Dette bliver en realitet inden for den nærmeste fremtid.

Serbien er et af landene i denne gruppe, et land, der har haft det vanskeligt, siden det tidligere
Jugoslavien blev opløst efter Sovjetrigets fald. Derudover har de brodermorderiske krige,
landet blev inddraget i, og deres brutale indvirkning på nabolandene og på det internationale
samfund som helhed haft uheldige konsekvenser for landet og dets befolkning. Den såkaldte
krig i Kosovo, som fortsat er uløst og er meget omstridt i det internationale samfund, har
også medvirket til, at der stadig ikke er opnået fred i området.

Det er derfor ønskværdigt, at Serbien fortsætter sin vej hen imod EU. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at rose Serbiens ledere og landets befolkning for deres indsats og for de
fremskridt, de har gjort. Jeg vil gerne understrege den rolle, som Serbien har spillet for
stabiliseringen af det vestlige Balkan i almindelighed og for stabiliteten og samhørigheden
i Bosnien-Hercegovina i særdeleshed.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, da jeg ser
positivt på de fremskridt, som Serbien har gjort med hensyn til gennemførelsen af reformer
inden for den offentlige administration, lovgivningsrammen og kampen mod korruption
og organiseret kriminalitet. Jeg er enig i ordførerens opfordring til, at alle EU-medlemsstater
bør indlede proceduren til ratifikation af stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien.
Den grundlæggende betingelse for, at Serbien kan gøre fremskridt hen imod
EU-medlemskab, som denne betænkning er baseret på, er fuldt samarbejde med domstolen
i Haag. Jeg vil endvidere gerne opfordre Serbien til i højere grad at engagere sig i
beskæftigelsespolitik og social samhørighed.

Jeg vil gerne opfordre landet til at fortsætte med at skabe et miljø, som fremmer udviklingen
af demokrati, retsstatsprincipper, fri markedsøkonomi og respekt for
menneskerettighederne. Serbien har gjort fremskridt på miljøområdet. Landet bør imidlertid
øge sine tiltag til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet. Vigtige dele af de
fremskridt, der er sket inden for gældende fællesskabsret om vedvarende energikilder, er
stadig ikke gennemført, og landet mangler fortsat at vedtage lovgivningsrammer for
energieffektivitet.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for beslutningen om den europæiske
integrationsproces for Republikken Serbien og om stabiliserings- og associeringsaftalen
med EU, da jeg mener, at en konstruktiv tilgang til regionalt samarbejde og gode
naboskabsforbindelser er vigtige elementer i stabiliserings- og associeringsprocessen, og
at disse spiller en afgørende rolle for omdannelsen af det vestlige Balkan til et område med
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langvarig stabilitet og bæredygtig udvikling. Serbien spiller ligeledes en vigtig rolle for
sikkerheden, stabiliteten og forsoningen mellem befolkningerne i området. EU fordømmer
alle krigsforbrydelser, der ødelagde det tidligere Jugoslavien, og støtter arbejdet i ICTY. Det
bekræfter, at Serbiens fremtid ligger i EU, og opfordrer landet til at fortsætte sine
bestræbelser for at nå dette mål.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er intet til hinder for, at Parlamentet
godkender forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings-
og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Republikken Serbien på den anden side.

I henhold til Parlamentets nuværende kompetencer inden for internationale aftaler har
Rådet forelagt en anmodning om godkendelse, og Udenrigsudvalget har afgivet sin udtalelse
i form af en henstilling til, at aftalen indgås.

Jeg stemte for, da jeg mener, at denne aftale yder et ekstremt vigtigt bidrag til en robust og
effektiv naboskabspolitik, inden for hvilken Serbien spiller en rolle for den geopolitiske
balance i Balkan.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Med henvisning til forslaget til Rådets og
Kommissionens afgørelse, til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske
Fællesskaber og Serbien, til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf.
artikel 217 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til
forretningsordenens artikel 81 og 90 og til henstillingen fra Udenrigsudvalget finder jeg
det yderst logisk og nødvendigt at godkende Parlamentets holdning.

Jeg godkender derfor forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse med henblik på først
og fremmest at fremme et tættere samarbejde med Serbien og dernæst at fremme
stabiliserings- og samarbejdsforanstaltningerne inden for EU.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) De reformer, som Serbien gennemfører, vil hjælpe
landet med at gøre væsentlige fremskridt hen imod et fremtidigt EU-medlemskab. Jeg
mener derfor, at indgåelsen af denne stabiliserings- og associeringsaftale mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien
på den anden side bør støttes.

Teresa Riera Madurell (S&D),    skriftlig. – (ES) Parlamentets godkendelse af stabiliserings-
og associeringsaftalen mellem EU og Serbien efter Rådets beslutning om at indlede
ratifikationsprocessen er et vigtigt skridt på vejen mod det vestlige Balkans integration i
EU. Jeg stemte for ud fra min vision om, at EU er en ledende aktør, som er forpligtet til at
støtte den fuldstændige stabilisering af det vestlige Balkan. EU's internationale troværdighed
hænger tæt sammen med dets evne til at handle blandt sine nabolande. I forbindelse med
det vestlige Balkan, herunder Serbien, ser det ud til, at den eneste mulighed er tiltrædelse
af EU. Denne tiltrædelse er imidlertid underlagt en række betingelser. Serbien udviser
fremragende anlæg for at bevæge sig i retning af EU-medlemskab.

Men trods Parlamentets godkendelse i dag er der ligeledes blevet vedtaget en beslutning,
som på trods af, at det er den positive beslutning, som Parlamentet har vedtaget i forbindelse
med Serbien, påpeger, at Beograds samarbejde med ICTY og landets fulde overholdelse af
de demokratiske principper og retsstatsprincipperne fortsat er afgørende for dets fremskridt
hen imod EU-medlemskab.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi har støttet denne tekst, da de
fleste af de ændringsforslag, vi fremsatte, blev vedtaget. Det drejer sig om ændringsforslagene
om Kosovo, ligestilling mellem mænd og kvinder, mindretallenes rettigheder,
civilsamfundet, offentlig transport, miljø og forbindelserne med Bosnien. Det forkastede
ændringsforslag vil blive fremsat igen, da det blev forkastet med stemmelighed (27 mod 27).
Det er meget vigtigt, da det opfordrer Serbien til at gå i dialog med Kosovo uden længere
at henvise til nye forhandlinger om dets status.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for indgåelsen af en
stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Republikken Serbien. Serbien er vigtigt
for stabiliteten i hele Balkanområdet, og derfor er det vigtigt, at vi har en løbende dialog
med landet på institutionelt plan. I de senere år har Serbien gjort væsentlige fremskridt hen
imod Europa. Efter Den Internationale Domstols udtalelse om spørgsmålet om
overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring skal
Europa spille en aktiv fredsskabende rolle. Vi skal endvidere støtte Serbien på enhver mulig
måde i landets bestræbelser på at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg glæder mig meget over resultatet af dagens
afstemning om forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabilitets-
og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Republikken Serbien på den anden side. Serbien har gjort synlige fremskridt
siden 2007, for så vidt angår landets samarbejde med EU, hvilket har gjort det muligt at
genoptage forhandlingerne med EU. De blev afsluttet den 10. september 2007, og efter
høring af EU-medlemsstaterne blev stabiliserings- og associeringsaftalen paraferet den
7. november 2007 i Bruxelles. Vi skal dog huske på, at det er en forudsætning for fuldt
samarbejde, at Serbien opfylder den politiske betingelse, som Rådet opstillede, da det vedtog
forhandlingsdirektiverne, nemlig fuldt samarbejde med ICTY.

Betænkning af Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne initiativbetænkning, som
har til formål at videreudvikle en række foranstaltninger, navnlig med hensyn til fremme
af tidlig diagnose og livskvalitet, forbedring af det epidemiologiske kendskab til sygdommen
og samordning af den igangværende forskning, fremme af udvekslingen af bedste praksis
mellem medlemsstaterne og respekten for demenslidendes rettigheder. For øjeblikket er
der hvert år ca. 1,4 mio. mennesker, som rammes af en form for demenssygdom i Europa,
og Alzheimers sygdom er ansvarlig for over halvdelen af tilfældene.

Det er nødvendigt at samordne de forskellige politikker, der for øjeblikket findes, med
henblik på at håndtere situationen på koordineret, objektiv og mere effektiv vis, støtte
plejere og familier inden for områder såsom styrkelse af forskellige sundhedsplejesystemer,
uddannelse og rådgivning. Jeg mener, det er vigtigt, at den europæiske strategi for
demenssygdomme lægger mere vægt på de sociale aspekter for demenslidende, idet der i
højere grad fokuseres på forskning og forebyggelse samt tidlig diagnosticering.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om et
europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, i hvilken
grundtanken er en forbedret samordning mellem medlemsstaterne og en mere effektiv og
solidarisk tilgang, som er rettet både mod forebyggelse og behandling af mennesker, som
lever med demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene omkring dem,
det være sig personale og virksomheder inden for sundhedssektoren eller
familiemedlemmer. Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om et europæisk
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initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme er et afgørende skridt
i retning af konkrete forslag, som skal samordne de forskellige politikker og metoder til
behandling af denne form for sygdom. En usammenhængende indsats, de forskellige
aktivitetsniveauer i Europa og den eksisterende ulighed i adgangen til behandling af
sygdommen er mere end tilstrækkelig begrundelse for dette initiativ.

Det er derfor vigtigt at fokusere på tidlig diagnosticering og forebyggelse og at iværksætte
foranstaltninger til at øge befolkningens bevidsthed om, hvad det vil sige at leve med en
demenssygdom. En europæisk strategi skal også tilstræbe et serviceniveau, som sikrer den
størst mulige dækning og ligestilling med hensyn til patienternes adgang til behandling
uanset alder, køn, økonomiske ressourcer eller bopæl.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette vigtige dokument. Der
stilles en ny diagnose på en neurodegenerativ sygdom hvert 24. sekund. For øjeblikket er
disse sygdomme en af hovedårsagerne til invaliditet blandt ældre, og Alzheimers sygdom
er ansvarlig for over halvdelen af disse tilfælde. Antallet af berørte mennesker forventes at
stige kraftigt. Det er foruroligende, når man betænker stigningen i den gennemsnitlige
levealder og forværringen i ratioen mellem erhvervsaktive og pensionister. Jeg støtter
Kommissionens forslag om at udarbejde en europæisk strategi, en solidarisk tilgang, som
er rettet både mod forebyggelse og behandling af mennesker, som lever med
demenssygdomme (gradvist tab af hjernefunktioner) og menneskene omkring dem. En
europæisk strategi skal også tilstræbe et serviceniveau, som sikrer den størst mulige dækning
og ligestilling med hensyn til patienternes adgang til behandling uanset alder, køn,
økonomiske ressourcer eller bopæl.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Demens er en sygdom, som er kendetegnet ved
langsomt og gradvist tab af hukommelse, koncentration og indlæringsevne, som normalt
rammer folk over 65 år. Demens er en gruppe neurodegenerative sygdomme, som ikke
bør opfattes som en normal del af aldringsprocessen. Det anslås, at mere end 8 mio.
mennesker i Europa mellem 30 og 99 år lider af neurodegenerative sygdomme, hvilket
svarer til 12,5 tilfælde pr. 1 000 indbyggere, idet kvinder rammes hyppigere end mænd.
Videnskabsfolk forventer, at dette tal vil blive fordoblet over de næste 20 år. Den mest
almindelige form for demens i Europa er Alzheimers sygdom, som står for mellem 50 %
og 70 % af tilfældene. Jeg stemte for denne betænkning, som har til formål at forbedre
patienternes livskvalitet og velvære, fremme forskning og forebyggelse og forbedre
kommunikationen mellem medlemsstaterne for at reagere mere effektivt og solidarisk
med henblik på at forebygge og behandle mennesker, som lever med demenssygdomme,
navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene omkring dem. Forslaget om at arrangere et
europæisk år for mental sundhed er også vigtigt.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jeg støtter ordføreren og stemte for hendes forslag.
Alzheimers sygdom bliver mere og mere udbredt og rammer et stigende antal mennesker,
især eftersom ratioen af erhvervsaktive i forhold til pensionister hele tiden falder. Ændringer
i adfærd og personlighed gør patienterne mere og mere afhængige af andre mennesker.
Det forslag, ordføreren har fremlagt, vedrører forbedret samordning mellem
medlemsstaterne, solidaritet med og støtte til dem, der lider af selve sygdommen, men
også dem, der er involveret på anden vis.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Et stigende antal mennesker i Europa og resten af
verden rammes af Alzheimers sygdom, og i de senere årtier er gennemsnitsalderen for
Alzheimerpatienter faldet. Mens sygdommen også tidligere var et socialt og
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sundhedsmæssigt problem, prioriteres den nu højt på de nationale sundhedspolitiske
dagsordener. Den forpligtelse, som EU agter at påtage sig over de kommende år med hensyn
til samordning af de europæiske politikker, er derfor positiv. Dette vedrører forskning og
udveksling af bedste praksis i forbindelse med behandling af Alzheimers sygdom, tidlig
diagnosticering og støtte til patienternes familier, da familierne i mange medlemsstater i
dag er under et voldsomt økonomisk og psykologisk pres, da de skal tage sig af mennesker,
der har brug for konstant pleje og behandling. Jeg stemmer for fru Matias' betænkning i
håb om, at der vil blive gjort meget – mere end der hidtil er blevet gjort – for en sygdom,
der bliver mere og mere almindelig, men som har alvorlige sociale konsekvenser, der ikke
er så stor viden om.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg er for det europæiske initiativ vedrørende
Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, da et stigende antal mennesker hvert år
rammes af en form for demenssygdom. Da den europæiske befolkning ældes, og de sociale
og økonomiske konsekvenser i høj grad påvirker sundhedssystemerne i medlemsstaterne,
skal der omgående iværksættes foranstaltninger og specifikke initiativer for at bekæmpe
denne alvorlige sygdom. De seneste europæiske resultater viser, at Alzheimers sygdom
fortsat er underdiagnosticeret i EU, og at der findes stor ulighed mellem medlemsstaterne
med hensyn til forebyggelse, adgang til behandling og levering af hensigtsmæssige
serviceydelser. Der bør fokuseres på tidlig diagnosticering og forebyggelse af Alzheimers
sygdom. Kost er en væsentlig årsagsfaktor i udviklingen af Alzheimers sygdom, og derfor
bør forebyggelse af demens gennem modificerbare indgreb prioriteres, og der bør navnlig
fokuseres på forebyggende faktorer såsom sund kost, fremme af fysisk og kognitiv aktivitet
og kontrol af kardiovaskulære risikofaktorer, som f.eks. diabetes, højt kolesteroltal, forhøjet
blodtryk og rygning. Derudover er det vigtigt at styrke alle patienters værdighed under
hele sygdomsforløbet og afvikle uligheder, med andre ord at bevare et serviceniveau, som
sikrer dækning og ligestilling med hensyn til patienternes adgang til behandling uanset
alder, køn, økonomiske ressourcer eller bopæl.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Alzheimers sygdom rammer lige hårdt
alle steder. Da de videnskabelige fremskridt ikke har været i stand til at diagnosticere
sygdommen, før den træder ind, eller finde en behandling, er det i endnu højere grad op
til os at finde løsninger, der kan forbedre livet for dem, der lider af sygdommen. Mere
end 8 mio. mennesker i Europa lider af neurodegenerative sygdomme, og fremtidsudsigterne
er bestemt ikke lovende – antallet af patienter vil være fordoblet om 30 år. Derfor skal
samordningen mellem medlemsstaterne forbedres, og der skal indtages en mere effektiv
og solidarisk tilgang, som er rettet både mod forebyggelse og behandling af mennesker,
som lever med demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene omkring
dem. For at en europæisk strategi kan fungere på dette område, er det nødvendigt, at de
forskellige medlemsstater prioriterer udarbejdelsen af nationale handlingsplaner. Det er
også af afgørende betydning at koncentrere sig om tidlig diagnosticering og forebyggelse
og indsamling og behandling af epidemiologiske data om sygdommen.

Efter disse grundlæggende skridt skal der indledes en integreret indsats lige fra forskning
til sundhedspleje. Det er vigtigt at udfylde de huller, der stadig eksisterer med hensyn til
faglig uddannelse, støtte til familien og foranstaltninger til at øge befolkningens bevidsthed
om, hvad det vil sige at leve med en demenssygdom.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om et
europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom, da Kommissionen og medlemsstaternes
regeringer vil udarbejde europæiske og nationale handlingsplaner for at fremme forskningen
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på europæisk plan i årsager til samt forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom og
øge de økonomiske ressourcer hertil, forbedre forebyggelse og tidlig diagnosticering,
gennemføre informationskampagner for befolkningen generelt med henblik på at forbedre
evnen til at genkende symptomerne på sygdommen, anerkende den tunge byrde, der hviler
på plejere af patienter med demens, og yde psykologisk bistand til patienter og deres
familier. Det vigtigste er imidlertid at bevare og fremme en offentlig tilgang til sygdommen
generelt. Offentligt finansieret forskning, forebyggelse, behandling og støtte til patienter
og deres familier og pårørende er vigtig – ikke blot principielt.

Denne offentlige tilgang er nødvendig for at undgå spekulation fra
lægemiddelvirksomhedernes og andre private interessenters side. Medlemsstaterne skal
stille de nødvendige statsfinansierede serviceydelser og infrastrukturer til rådighed for at
håndtere de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for patienterne og deres omgivelser.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Det anslås, at 7,3 mio. mennesker i Europa lider af
forskellige former for demenssygdomme, hvoraf størstedelen lider af Alzheimers sygdom.
Dette er et omfattende sundhedsproblem, da vi skal huske på, at demenssygdomme ikke
blot berører dem, der lider af dem, men også dem, der holder af dem og plejer dem. Hvis
der var en europæisk strategi på dette område, ville det give en mere integreret og mere
effektiv tilgang til behandling af og bevidsthed om mentale sygdomme, hvilket ville gøre
den europæiske befolkning mere opmærksom på alderdomsbetingede hjernesygdomme.

For det første mener jeg, det er vigtigt at forbedre samordningen mellem medlemsstaterne
ved at udvikle nationale strategier og planer rettet mod Alzheimers sygdom. For det andet
mener jeg, det er vigtigt at yde mere bistand og tilbyde flere serviceydelser til patienter og
deres familier. Endelig mener jeg, det er vigtigt at styrke forskning i og behandling og
forebyggelse af denne form for sygdom. Jeg vil gerne takke fru Matias for den betænkning,
hun har udarbejdet, og jeg støtter henstillingerne til Kommissionen og Rådet samt til
medlemsstaterne.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Det anslås, at 9,9 mio. mennesker i Europa lider af
demens, hvoraf Alzheimers sygdom tegner sig for langt størstedelen – over 7 mio. Ifølge
videnskabelige undersøgelser vil dette tal blive fordoblet hvert tyvende år. Dette forhold
kræver en ny tilgang fra EU's og medlemsstaternes side til forebyggelse og behandling af
sygdommen.

Den betænkning, vi stemte om i dag, og hvis indhold jeg støtter, foreslår forbedret
samordning mellem medlemsstaternes sundhedsmæssige og sociale servicefaciliteter og
menneskene omkring dem, der lider af Alzheimers sygdom, såsom personale og
virksomheder inden for sundhedssektoren, familiemedlemmer og private
barmhjertighedsgerninger. Jeg vil endvidere gerne understrege den betydning, der i
betænkningen tillægges tidlig diagnosticering, indbyrdes forbundne referencecentre, en
tværfaglig tilgang til sygdommen, betydningen af faglig uddannelse, som er specialiseret
i netop denne form for sygdomme, og støttegrupperne for familierne. Derudover er det,
som det foreslås, vigtigt at støtte informationskampagner om degenerative sygdomme,
som er rettet mod befolkningen generelt. Jeg er endvidere enig i den idé, der gives udtryk
for i betænkningen, om, at en europæisk strategi om disse sygdomme skal beskytte
serviceydelser, der giver universel og geografisk udbredt adgang til systemet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Næsten 10 mio. mennesker i Europa lider
af mentale sygdomme, navnlig Alzheimers sygdom. Den europæiske indsats er fortsat
svag, og patienternes, familiernes og plejernes situation er meget uafbalanceret på tværs
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af Europa. For øjeblikket har kun syv medlemsstater indført nationale strategier. Derfor
opfordrer Parlamentet indtrængende medlemsstaterne til at udvikle specifikke nationale
planer og strategier til bekæmpelse af denne sygdom og dens konsekvenser. Disse strategier
skal imødegå sygdommens sociale og sundhedsmæssige konsekvenser og tilgodese de
serviceydelser og den støtte, der er nødvendig for dem, der lider af sygdommen, og deres
familier. Indsatsen for at fremme tidlig diagnosticering og sundhedstjenester, som fokuserer
på forebyggelse og forskning, skal også prioriteres på EU-plan. Oprettelsen af et
offentlig-privat forsknings-, udviklings- og investeringsprogram skal derfor fremmes på
europæisk plan. Den hastighed, hvormed vi dæmper udbredelsen af Alzheimers sygdom
og måske helt får den udryddet, vil i høj grad påvirke antallet af afhængige mennesker og
vil hjælpe ældre med at leve livet så længe som muligt.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om et europæisk
initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, da den indeholder
foranstaltninger, som vil sikre de demensramtes værdighed, afvikle uligheder og forebygge
social udelukkelse samt fremme tidlig diagnosticering og forskning i forebyggelse af disse
sygdomme.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I Europa lider omkring 9,9 mio. mennesker af en eller
anden form for demens, hvilket placerer Europa på en andenplads med hensyn til
forekomsten af denne form for sygdomme. Alene i Portugal menes antallet af
demenspatienter at ligge på 153 000, hvoraf over 90 000 har Alzheimers sygdom, og det
forventes, at disse tal vil være fordoblet i 2020. Med befolkningens aldring udgør
samfundenes og regeringernes reaktion på denne form for sygdom, som i høj grad er
alderdomsbetinget, en stor udfordring her ved indgangen til det nye årtusinde. Jeg kan
derfor kun give udtryk for min fulde støtte til et initiativ, der foreslår at gøre demens til en
europæisk sundhedsprioritet, og som indtrængende opfordrer medlemsstaterne til at
udvikle specifikke nationale strategier og planer til bekæmpelse af Alzheimers sygdom.
CDS-PP – Folkepartiet har forsvaret denne tilgang i Portugal, hvor det går forrest og er i
fuld overensstemmelse med EU's sundhedspolitikker og -prioriteter, idet det har anmodet
regeringen om en national demensplan, der sikrer værdig, menneskelig og faglært støtte
og pleje til mennesker, som lider af Alzheimers sygdom og andre former for
demenssygdomme.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Hvert år rammes 1,4 mio. mennesker af
en form for demenssygdom i Europa. Der stilles en ny diagnose hvert 24. sekund. I Portugal
menes antallet af demenspatienter at ligge på 153 000, hvoraf 90 000 lider af Alzheimers
sygdom. I lyset af den europæiske befolknings aldring forventer specialister, at disse tal vil
være fordoblet i 2040.

Da befolkningen bliver ældre, og ratioen af erhvervsaktive i forhold til pensionister er
faldende, forventer man, at demenssygdomme vil blive en af de største udfordringer for
bæredygtigheden af de nationale social- og sundhedssystemer. Det er derfor afgørende, at
regeringerne udvikler specifikke nationale strategier og planer for Alzheimers sygdom for
at imødegå de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af demenssygdomme, ikke blot
ved at levere serviceydelser, men også ved at støtte mennesker med demens og deres
familier.

Jeg glæder mig over forslaget om at indføre et europæisk år for mental sundhed for at øge
bevidstheden om alderdomsbetingede hjernesygdomme og måder, hvorpå tidlige
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symptomer på sådanne sygdomme kan spores og genkendes, med offentlige
oplysningskampagner om forebyggelsen og behandlingen heraf.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Alzheimers sygdom og andre former for
demenssygdomme er sygdomme, der med rette har vakt opmærksomhed og bekymring.
Ifølge 2010-rapporten fra Alzheimer's Disease International lider ca. 9,9 mio. mennesker
i Europa af sygdommen, og det forventes, at dette tal vil være steget dramatisk i 2020.
Manglen på faglærte plejere, der tager sig af mennesker, som lider af Alzheimers sygdom,
vækker nødvendigvis stor bekymring, og denne situation vil blive værre i fremtiden, hvis
ikke der iværksættes foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal omfatte uddannelse af
et tilstrækkeligt antal medarbejdere i social- og sundhedssektoren og sikre hensigtsmæssig
pleje via offentlige serviceydelser, som respekterer patienternes ønske om at blive hjemme
i deres vante omgivelser i videst muligt omfang og fremmer de centrale principper om
værdighed og social integration samt patienternes uafhængighed og selvbestemmelsesret.
Da der er tale om en sygdom, hvor udgifterne til lægemidler er meget høje, og størstedelen
af patienterne ikke er i stand til at afholde disse, er der behov for øgede midler til finansiering
af disse lægemidler. Det er absolut afgørende at fremme og udvikle forskningen på dette
område, navnlig i forbindelse med forebyggelse, diagnosticering og behandling, når
hovedprincippet er, at den offentlige sektor påtager sig dette ansvar uden på nogen måde
at begrænse patienternes fordele eller adgang.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg støtter fuldt ud dette projekt
vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Alzheimers sygdom er den
primære årsag til demens og er ansvarlig for over 44 000 tilfælde i Irland og
omkring 10 mio. i hele Europa.

Alzheimers er en progressiv sygdom, hvilket betyder, at hjernen skades mere og mere med
tiden. På samme tid bliver sygdommens symptomer mere og mere kritiske. Da den
europæiske befolkning ældes, er der desværre stor sandsynlighed for, at antallet af
demenslidende vil stige. Samordningen mellem medlemsstaterne i forbindelse med
forskning i de grundlæggende årsager til demenssygdomme og i forbindelse med bedste
plejepraksis skal forbedres.

Ofte påhviler plejebyrden familiemedlemmerne. Der er 50 000 mennesker i Irland, der
hver dag tager sig af demenslidende. Jeg vil gerne sende en særlig tak til disse plejere og til
Alzheimer Society of Ireland, som yder fremragende bistand til dem, der lider af Alzheimers
sygdom.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Antallet af mennesker i Europa, der lider af
demens, anslås til 9,9 mio., og langt størstedelen af disse lider af Alzheimers sygdom. Dette
tal forventes at ville blive fordoblet ca. hvert tyvende år. Der er risiko for, at hver fjerde
europæer over 65 år vil lide af demens i 2020. I Frankrig er der 160 000 nye demenstilfælde
hvert år. Vi kan derfor sige, at alle europæere på et eller andet tidspunkt vil blive direkte
eller indirekte konfronteret med problemer som følge af Alzheimers sygdom eller andre
demenssygdomme. Jeg gav således min fulde støtte til denne initiativbetænkning, som
opfordrer Kommissionen til at gøre kampen mod Alzheimers sygdom til en af de europæiske
prioriteter inden for sundhedsområdet. Det er altafgørende, at dem, der lider af Alzheimers
sygdom, har adgang til hensigtsmæssig sundhedspleje, og frem for alt har vi brug for et
tættere europæisk samarbejde inden for forskning (inden for rammerne af det næste
rammeprogram for forskning), forebyggelse, diagnosticering (med fælles kriterier, fælles
protokoller osv.) og behandling. Vi opfordrer endvidere til, at der indføres en europæisk
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dag for mental sundhed som supplement til den globale Alzheimersdag, som jeg håber vil
gøre det muligt yderligere at øge bevidstheden om dette problem.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Som formand for Den Europæiske
Alzheimersalliance kan jeg kun glæde mig over de foranstaltninger, der anbefales i dette
europæiske initiativ, som søger at forbedre den epidemiologiske viden om denne sygdom
og at samordne den igangværende forskning. Der er blevet oprettet fælles
forskningsprogrammer med europæisk støtte, og jeg håber, de kommer til at bære frugt.
I mellemtiden er det afgørende at sætte forebyggelse i centrum for enhver strategi og
koncentrere os om bestræbelserne på at nå frem til den tidligst mulige diagnosticering,
som det understreges i betænkningen. Medlemsstaterne bør alle iværksætte foranstaltninger
omgående, herunder forebyggelseskampagner baseret på en ambitiøs europæisk plan for
bekæmpelse af sygdommen. Ændringer i adfærd og personlighed som følge af sygdommen
gør de berørte mere og mere afhængige af andre mennesker. Det er ikke kun patienterne,
der berøres af denne sygdom. Det gør deres familier og dem, der plejer dem, også. Endelig
vil jeg gerne takke foreningen Alzheimer Europe, som sammen med de nationale foreninger,
der kæmper mod sygdommen, spiller en afgørende rolle for at hjælpe patienter og deres
familier.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg gav min fulde støtte til denne
initiativbetænkning, som opfordrer Kommissionen til at gøre Alzheimers sygdom til sin
højeste prioritet inden for sundhedsområdet. Vi skal ikke blot fremme metoderne til tidlig
diagnosticering, udvikle de måder, hvorpå symptomerne på sygdommen kan spores så
tidligt som muligt, og koncentrere vores forskningsarbejde omkring de neurodegenerative
sygdomme. Vi skal også og frem for alt forsøge at forbedre patienternes og deres familiers
liv i dagligdagen, da det offentlige fortsat alt for ofte ser igennem fingre med dette aspekt.
Endelig bør der lægges særlig vægt på kvinder, som har dobbelt så stor risiko for at blive
ramt af denne svære sygdom som mænd.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Matias-betænkningen tager fat på et emne
af stigende betydning i vores aldrende samfund. I mit land har den skotske regering gjort
demenssygdomme til en national prioritet, og den skotske ekspertise anvendes i forbindelse
med forskning af international betydning. Dette europæiske initiativ er positivt som et
middel til at sikre bedre samordning af EU's arbejde mod demens.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om et europæisk
initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, fordi grundtanken
er en forbedret samordning mellem medlemsstaterne og en mere effektiv og solidarisk
tilgang, som er rettet både mod forebyggelse og behandling af mennesker, som lever med
demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene omkring dem, det være
sig personale og virksomheder inden for sundhedssektoren eller familiemedlemmer. Det
er vigtigt og afgørende at fremme tidlig diagnosticering og god livskvalitet, at støtte
samarbejdet mellem medlemsstaterne ved udveksling af bedste praksis og kliniske
undersøgelser på området og at respektere de rettigheder og forventninger, som dem, der
lever med denne svære sygdom, har. Dette er et grundlæggende skridt i retning af specifikke
forslag om at sammenkoble de forskellige eksisterende politikker og måder at håndtere
denne form for sygdom på og sikre den størst mulige dækning og ligestilling med hensyn
til patienternes adgang til behandling uanset økonomiske ressourcer.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Med dagens afstemning om Matias-betænkningen
har Parlamentet villet understrege, at kampen mod Alzheimers sygdom er en europæisk
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sundhedsprioritet. Ifølge "World Alzheimer Report 2009" lider omkring 28 % af den
samlede europæiske befolkning af denne form for demens, og denne procentdel vil
sandsynligvis stige som følge af den europæiske befolknings aldring. Jeg mener derfor, at
institutionerne har et ansvar for ikke at undervurdere denne sygdom og iværksætte konkrete
foranstaltninger til fordel for patienter og deres familier. I denne forbindelse er det
Parlamentets rolle at fremme en politik, som øger offentlighedens bevidsthed om problemet,
og at opfordre Rådet og Kommissionen til at tage sygdommen i betragtning i forbindelse
med forberedelsen af fremtidige foranstaltninger inden for forebyggende sundhedspolitik.
Af de foranstaltninger, der foreslås i betænkningen, vil jeg gerne fremhæve udarbejdelsen
af retningslinjer for indførelse af tidlige diagnosticeringstjenester og identificeringen af
instrumenter for at lette adgangen til finansiering.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Vedtagelsen af denne betænkning om
et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom er et vigtigt skridt fremad i kampen
mod denne sygdom på et tidspunkt, hvor antallet af mennesker i Europa, der lider af
demens, anslås til 9,9 mio. – hvoraf Alzheimers sygdom tegner sig for langt størstedelen.
Vedtagelsen af denne betænkning vil give medlemsstaterne mulighed for at samordne deres
indsats til bekæmpelse af denne sygdom i EU. Jeg mener, at en af løsningerne er at benytte
sig af ressourcerne i flagskibsinitiativet "Innovation i EU" i Europa 2020-strategien og
pilotpartnerskabet om aktiv og sund aldring, som skal igangsættes dette forår.

I lyset af den forventede dramatiske stigning i antallet af Alzheimerpatienter i 2020 er det
nødvendigt i fremtiden at udvikle partnerskaber mellem offentlige institutioner og mellem
private og offentlige institutioner i forbindelse med gennemførelsen af forskningsprojekter
og derved udnytte faciliteterne, ressourcerne og erfaringen i både den private og den
offentlige sektor til at bekæmpe følgerne af Alzheimers og andre former for demens.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) En af de mest effektive måder
at øge den sociale bevidsthed om følgerne af demens hos ældre på er at fremhæve problemet
og føre en aktiv informationskampagne. Vi bør lægge særlig vægt på Alzheimers sygdom,
da den bliver et mere og mere alvorligt problem, ikke blot i EU, men også på verdensplan,
og ifølge specialisterne stiger antallet af Alzheimerpatienter støt. Vores samfund bliver
ældre og ældre, og vi er nødt til at tale åbent om dette problem og søge efter løsninger. Vi
skal frem for alt understrege betydningen af at forebygge sygdommen. Jeg stemte derfor
for Matias-betænkningen om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og
andre demenssygdomme.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne initiativbetænkning, som er
Parlamentets reaktion på Kommissionens meddelelse om et europæisk initiativ vedrørende
Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.

Hovedmålsætningerne er fremme af tidlig diagnose og livskvalitet, forbedring af det
epidemiologiske kendskab til sygdommen og samordning af den igangværende forskning,
fremme af solidaritet mellem medlemsstaterne gennem udveksling af bedste praksis og
endelig respekten for demenslidendes rettigheder.

Det er alle velkomne forslag, da jeg mener, at en europæisk demensstrategi i højere grad
bør lægge vægt på den sociale dimension for mennesker, der lever med demens, og deres
plejere og samtidig bør støtte forskning i forebyggelse og tidlig diagnosticering.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) 2009-rapporten om Alzheimers sygdom indeholder
en alarmerende statistik. Det anslås, at 35,6 mio. mennesker i verden lider af
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demenssygdomme i alle deres afskygninger. Dette tal revideres løbende opad i Europa,
hvor befolkningens gennemsnitsalder stiger hastigt.

Det er derfor vigtigt at oprette et netværk for udveksling af statistiske data på tværs af
medlemsstaterne samt en platform for samordning af forskningen i årsager til samt
forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom. Eftersom tidlig diagnosticering kan
bidrage til at holde sundhedsudgifterne nede i hele Europa, er det endvidere afgørende at
fordele de finansielle investeringer og opstille politikker på europæisk plan for at fremme
målrettet forebyggelse.

Jeg skal endvidere understrege, at det inden for områderne medicinsk og social forskning,
sundhed og sociale politikker er vigtigt at tage højde for kvinders særlige behov, idet de
har dobbelt så stor risiko for at blive ramt af sygdommen, og da antallet af kvindelige plejere
er uforholdsmæssigt stort. Alzheimers sygdom er en alvorlig udfordring for det europæiske
samfund. Kun med en fælles indsats vil vi kunne imødegå de sociale og sundhedsmæssige
konsekvenser af demenssygdomme og yde bistand til mennesker, der lider af
neurodegenerative sygdomme, samt deres familier.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Mit parti i Portugal, CDS-PP – Folkepartiet, har altid
argumenteret kraftigt for en national demensplan, så mennesker, der lider af denne form
for sygdom, kan overvåges af kvalificerede mennesker på en værdig og menneskelig måde.
Jeg kan derfor ikke undlade at støtte dette europæiske initiativ, som har til formål at gøre
kampen mod demens til en af EU's prioriteter. Antallet af europæere, der er berørt af
Alzheimers sygdom og andre former for demenssygdomme, er så stort, at en sådan
prioritering er nødvendig. Det er meget vigtigt at gribe ind på de tidligste stadier for at sikre
en vellykket behandling af denne form for sygdomme og give patienterne den bedst mulige
livskvalitet.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Alzheimers er en snigende sygdom, til behandling
af hvilken der ikke findes effektive lægemidler trods omfattende forskning. Det er ikke
sandsynligt, at vi i den nære fremtid vil kunne helbrede sygdommen eller afbøde dens
konsekvenser, herunder hukommelsestab samt tab af andre hjernefunktioner, som gør, at
patienterne bliver fuldstændig afhængige af andre. Dette gør det endnu mere vigtigt at
starte behandlingen på et tidligt stadie. En af de vigtige foranstaltninger vedrører oplysning
af befolkningen om forebyggelse, men også om tidlig diagnosticering og udskydelse af
sygdommens indtræden. Mange praktiserende læger påbegynder åbenbart behandlingen
med demensmedicin for sent for ikke at overskride deres budget, og det er kontraproduktivt.
Ifølge medicinske eksperter kan behandling med de rigtige lægemidler udskyde behovet
for, at den person, der lider af sygdommen, anbringes på et dyrt plejehjem, med op til et
år.

I denne forbindelse er det vigtigt ikke at glemme det alvorlige fysiske og psykiske stress,
der rammer de pårørende, som plejer disse syge mennesker. Dette stress medfører
depression, sammenbrud og lignende forstyrrelser hos omkring en tredjedel af disse plejere.
Vi forsøger at mindske lidelserne for folk med Alzheimers sygdom på EU-plan. Derfor
stemte jeg for Matias-betænkningen.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg er for fru Matias' betænkning, da der i
Europa er behov for at sikre tæt samarbejde og samordning mellem de medlemsstater, der
har en effektiv tilgang til forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom, som 6 mio.
europæere lider af i dag.
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Uden europæisk støtte til det nationale arbejde, ikke blot inden for områderne forebyggelse
og behandling, men også i forbindelse med samordning af forskningsfinansiering,
udveksling af bedste praksis og hensigtsmæssig finansiering af lægemiddelindustrien, som
arbejder på at finde effektive lægemidler, vil vi ikke være i stand til at sikre uafhængighed
og værdighed for de mennesker, der lider af svært invaliderende sygdomme, herunder også
deres følelsesmæssige og sociale forbindelser.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Min beslutning om at stemme for betænkningen
om Alzheimers sygdom skyldes et ønske om at forbedre den aktuelle europæiske strategi
for bekæmpelse af sygdommen. Den europæiske befolknings gradvise aldring ledsages af
en markant stigning i antallet af mennesker, der lider af neurodegenerative sygdomme,
hvoraf 50 % viser sig at være Alzheimers sygdom. Denne betænkning er derfor et skridt
fremad i kampen mod denne alvorlige sygdom. Jeg mener, at det i denne forbindelse er
vigtigt at koncentrere sig om forebyggelse, både med hensyn til tidlig diagnosticering og
indsamling af epidemiologiske data. Det er endvidere nødvendigt at udfylde de huller, der
stadig findes inden for områder såsom faglig uddannelse og støtte til familierne, ved at øge
befolkningens bevidsthed om, hvad det vil sige at leve med en demenssygdom.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om et
europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom, da den vil hjælpe med at forbedre
livskvaliteten for patienter og deres pårørende og afvikle ulighederne mellem
medlemsstaterne med hensyn til forebyggelse, adgang til behandling og levering af
hensigtsmæssige serviceydelser til demensramte. Hvert år rammes 1,4 mio. mennesker af
en form for demenssygdom i Europa, og mere end 8 mio. mennesker mellem 30 og 99 år
lider af neurodegenerative sygdomme. Dette tal forventes at ville blive fordoblet hvert
tyvende år. Formålet med denne betænkning er at forbedre den aktuelle situation. De
hovedmålsætninger, der opstilles i betænkningen, er fremme af tidlig diagnose, forebyggelse
og forbedring af patienternes livskvalitet, en solidarisk og ensartet indsats fra de forskellige
medlemsstater, lige fra forskning til sundhedspleje, og forbedring af patienternes værdighed
gennem hele behandlingsforløbet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget til Parlamentets
beslutning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre
demenssygdomme. Jeg er enig i flere af de bekymringer, der nævnes i fru Matias' betænkning,
og jeg støtter opfordringen til Rådet om at prioritere demenssygdomme i EU.

Det er vigtigt at handle globalt. Faktisk er niveauet for den grænseoverskridende samordning
relativt lavt i EU, hvilket fører til opsplitning og begrænset udveksling af viden og bedste
praksis mellem medlemsstaterne og til, at forskning i Alzheimers sygdom halter bagefter
forskning i andre store sygdomme i Europa.

I lyset af disse kendsgerninger, som fint fremgår af dette dokument, er det nødvendigt at
udvikle ikke blot specifikke nationale planer og strategier for Alzheimers sygdom, hvilket
er af afgørende vigtighed, men også et instrument på europæisk plan, som fremmer effektiv
samordning af den europæiske forskning på dette område. Jeg mener, det er på denne
måde, man kan sikre, at sundhedsplejen ydes i henhold til bedste praksis i alle europæiske
lande på samme tid. På denne måde vil vi kunne undgå uensartede tilgange og forekomsten
af uligheder med hensyn til adgangen til behandling af sygdommen.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Statistikkerne om Alzheimers sygdom og andre
former for demenssygdomme er ekstremt foruroligende, bl.a. det forhold, at der hvert år
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er 1,4 mio. mennesker, som rammes af en form for demenssygdom i Europa, og at der
stilles en ny diagnose hvert 24. sekund.

Næsten 5 % af alle mennesker over 65 år lider af demenssygdomme, og det anslås, at mere
end 8 mio. mennesker i Europa lider af en sygdom af denne art. I lyset heraf er der behov
for samordning af de forskellige nationale politikker i Europa. En usammenhængende
indsats, de forskellige aktivitetsniveauer i Europa og den eksisterende ulighed i adgangen
til behandling af sygdommen er mere end tilstrækkelig begrundelse for dette initiativ.
Betænkningen tager udgangspunkt i fire hovedmålsætninger – fremme af tidlig diagnose,
forbedring af det epidemiologiske kendskab til sygdommen, fremme af solidaritet mellem
medlemsstaterne og respekt for demenslidendes rettigheder.

Det er endnu ikke muligt at kurere Alzheimers sygdom. Det er derfor af afgørende betydning
at styrke den ikkemedicinske indsats og fremme tiltag, som forbedrer de berørtes velfærd.
I lyset af ovenstående er jeg klart for bedre samordning mellem medlemsstaterne og en
mere effektiv tilgang til forebyggelsen af demens.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Denne betænkning er et grundlæggende skridt
i retning af opstilling af en europæisk strategi inden for dette område med udgangspunkt
i fire hovedmålsætninger, nemlig fremme af tidlig diagnose og livskvalitet, forbedring af
det epidemiologiske kendskab til sygdommen og samordning af den igangværende
forskning, fremme af solidaritet mellem medlemsstaterne gennem udveksling af bedste
praksis og respekt for demenslidendes og deres plejeres rettigheder. Hvert år
rammes 1,4 mio. mennesker af en form for demenssygdom i Europa. Der stilles en ny
diagnose hvert 24. sekund. Næsten 5 % af alle mennesker over 65 og 20 % af alle mennesker
over 80 år lider af demenssygdomme. Det anslås, at mere end 8 mio. mennesker i Europa
mellem 30 og 99 år lider af neurodegenerative sygdomme (hvor Alzheimers sygdom er
ansvarlig for halvdelen af tilfældene), og videnskabsfolk forventer, at dette tal vil blive
fordoblet hvert tyvende år. Da der findes uligheder med hensyn til adgangen til diagnose
og behandling, ikke blot mellem medlemsstaterne, men også inden for de enkelte
medlemsstater, skal der udarbejdes nationale handlingsplaner, der indtager en solidarisk
tilgang, og som er rettet både mod forebyggelse og behandling af mennesker, som lever
med demenssygdomme, navnlig Alzheimers sygdom, og menneskene omkring dem
(personalet og virksomhederne inden for sundhedssektoren, serviceudbyderne og de
pårørende).

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Antallet af mennesker i Europa, der lider af demens,
anslås til 9,9 mio., og Alzheimers sygdom tegner sig for langt størstedelen.
Neurodegenerative sygdomme udgør en af hovedårsagerne til invaliditet og afhængighed
blandt ældre, og det forventes, at antallet af mennesker, der lider af demenssygdomme, vil
være fordoblet i 2020.

I denne forbindelse skal betydningen af denne betænkning understreges. Den henleder
opmærksomheden på, at medlemsstaterne og EU i væsentlig grad skal styrke samarbejdet
om og samordningen af den innovative og tværfaglige kliniske forskningsindsats vedrørende
årsager til samt forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom samt om
informationsudveksling og niveauet af økonomiske ressourcer på dette område. Jeg skal
endvidere fremhæve vigtigheden af tidlig diagnose, uddannelse af personale, støtte til
familierne og offentlige informationskampagner, alt sammen for at sikre disse patienter
sundhedspleje i henhold til bedste praksis.
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Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Hvert 24. sekund stilles der en ny diagnose
for et menneske med en neurodegenerativ sygdom i EU. Næsten 5 % af alle mennesker
over 65 og 20 % af alle mennesker over 80 år lider af demenssygdomme. Alzheimers
sygdom er ansvarlig for over halvdelen af tilfældene. I alt lider mere end 8 mio. mennesker
i Europa mellem 30 og 99 år af neurodegenerative sygdomme, og videnskabsfolk forventer,
at dette tal vil blive fordoblet hvert tyvende år. EU skal iværksætte initiativer, så stigningen
i antallet af mennesker, der rammes af disse sygdomme, kan imødegås i de kommende
årtier. Jeg støttede Parlamentets beslutning, som navnlig opfordrer medlemsstaterne til at
tage skridt til at hjælpe med at dæmme op for sygdommens fremadskriden hos patienterne
– bl.a. ved at fremme en sund livsstil og sikre, at der er medicin til rådighed for alle patienter
– at oprette specialcentre og tilvejebringe tilstrækkeligt medicinsk udstyr overalt i de enkelte
lande samt at udarbejde en strategisk handlingsplan for forskning inden for dette område.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi har støttet dette forslag, da det
bl.a. opfordrer Rådet til at prioritere demenssygdomme i EU og indtrængende opfordrer
medlemsstaterne til at udvikle specifikke nationale planer og strategier for Alzheimers
sygdom for at imødegå de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af demenssygdomme
og yde bistand til mennesker med demenssygdomme og deres pårørende, som man har
gjort det i flere medlemsstater, hvor den plan for "Alzheimers og lignende sygdomme",
der blev iværksat i 2008, har gjort det muligt på nationalt plan at samordne lægebehandling
og social omsorg samt klinisk forskning og grundforskning inden for disse sygdomme.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Den europæiske befolknings gennemsnitsalder stiger
konstant, og det betyder, at alderdomsbetingede problemer, navnlig demenssygdomme,
får større og større betydning.

Det anslås, at over 35 mio. mennesker i verden lider af demenssygdomme, og dette tal
forventes at blive fordoblet hvert tyvende år. I Europa lider 9,9 mio. mennesker af demens,
og mange af disse har Alzheimers sygdom.

En undersøgelse foretaget af Alzheimer’s Disease International viser, at hver eneste
Alzheimerpatient koster EU-landene 24 000 EUR om året, i alt ca. 161 mia. EUR. I de
kommende årtier forventes demenssygdomme at blive en af de største udfordringer for
bæredygtigheden af de nationale sundhedssystemer.

I lyset af statistikkerne om antallet af berørte mennesker er det nødvendigt at tilbyde
serviceydelser og yde bistand til mennesker med demenssygdomme og især til deres familier,
som er den vigtigste kilde til pleje af de syge. Dette har man gjort i flere medlemsstater,
som har iværksat planen for "Alzheimers og lignende sygdomme". Det fælles mål skal være
at øge befolkningens bevidsthed om alderdomsbetingede sygdomme og at supplere den
globale Alzheimersdag, der afholdes den 21. september, med oplysningskampagner om
forebyggelsen af sådanne sygdomme og om behandling af cerebrale vaskulære hændelser.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for betænkningen om et europæisk
initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Parlamentet afholdt
for nylig en drøftelse om emner vedrørende ældre inden for rammerne af den økonomiske
krise, arbejdsmarkedets krav og spørgsmålet om, hvordan man kan få beskæftigelsesniveauet
til at stige. Statistikkerne over antallet af mennesker med demensdiagnoser påviser, at
problemet er enormt. Hvert år rammes 1,4 mio. mennesker af en form for demenssygdom
i Europa, og antallet af mennesker i Europa, der lider af demens, anslås til 10 mio. I Polen
lider over 200 000 mennesker af Alzheimers sygdom. Neurodegenerative sygdomme er
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en af hovedårsagerne til invaliditet blandt ældre, og problemet forværres af stigningen i
den gennemsnitlige levetid.

Alzheimers sygdom er en alvorlig økonomisk udfordring for alle samfund. I henhold til
"World Alzheimer Report 2010" beløber omkostningerne til Alzheimers sygdom og andre
former for demenssygdomme sig til 600 mia. USD på verdensplan. Vi har brug for en
fælles europæisk strategi i kampen mod demens. Vi skal udvikle og fremme forebyggende
foranstaltninger til bekæmpelse af Alzheimers sygdom eller med andre ord en sund livsstil,
hvilket er ensbetydende med fysisk og psykisk aktivitet, aktivt medborgerskab og sund
kost. Dem, der plejer patienterne, bør sikres passende økonomisk og psykologisk bistand.
En europæisk strategi for bekæmpelse af Alzheimers sygdom bør især tage højde for
kvinders særlige behov, idet de har dobbelt så stor risiko for at udvikle demens og udgør
størstedelen af dem, der plejer Alzheimerpatienterne.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jeg stemte på det kraftigste for denne
initiativbetænkning om Alzheimers. Den giver et meget godt overblik over de
foranstaltninger, der skal træffes på dette område. Der er ikke blevet stillet ændringsforslag
til den tekst, der blev vedtaget i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,
hvilket tyder på, at disse anbefalinger nyder bred opbakning. Jeg vil desuden gerne anmode
om, at vi er opmærksomme på det stigende antal rådgivningskontorer i demensvenlige
samfund, der oprettes i lande som Tyskland, Belgien og Skotland. Vi skal endvidere tage
højde for konsekvenserne af forventningerne om sygdommens udvikling. Uberettiget
negative forventninger kan ofte have ugunstig indvirkning på sygdommen, hvilket var
konklusionen på en konference, som det belgiske formandskab afholdt i slutningen af
sidste år. Disse bemærkninger bør også medtages i strategien.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg er enig i betænkningen med hensyn til, at det
er vigtigt at sammenkoble de forskellige metoder til behandling af sygdommen. Hvert år
rammes 1,4 mio. mennesker af demens i Europa, og derfor er tidlig diagnose og forebyggelse
særdeles vigtig. Bedre samordning mellem medlemsstaterne er ligeledes af afgørende
betydning. Jeg støtter endvidere den kendsgerning, at vi skal tilstræbe at opnå den størst
mulige dækning og ligestilling med hensyn til patienternes adgang til behandling uanset
alder, køn, økonomiske ressourcer eller bopæl.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for betænkningen, som indeholder
en imponerende og detaljeret beskrivelse af Alzheimerpatienternes og deres plejeres
problemer, ønsker og bekymringer, og som opfordrer os til at gøre en fælles indsats. For
øjeblikket lider kun en ud af 15 europæere over 65 år af demenssygdomme, men dette tal
vil stige markant i de kommende årtier. Vi står derfor over for en alvorlig udfordring.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter fuldt ud dette nye initiativ vedrørende
Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Demenssygdomme forventes at blive
en af de største udfordringer på sundhedsområdet i de kommende år, og derfor er
samarbejdet mellem medlemsstaterne for at forbedre forebyggelse, diagnosticering og
pleje afgørende. I betænkningen opfordres der til at øge bevidstheden omkring dette
problem samt behovet for tidlig genkendelse af symptomerne på Alzheimers sygdom.
Dette vil bidrage til tidlig diagnosticering af tilfælde og hjælpe med at forbedre adgangen
til behandling. Ud over at beskytte velværet for dem, der lider af demenssygdomme, er det
vigtigt at øge bevidstheden blandt plejere, som ofte rammes af følelsesmæssige og
økonomiske vanskeligheder. Udviklingen af handlingsplaner til forbedring af plejernes
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situation i dagligdagen er et andet skridt i retning af at forbedre livet for dem, der rammes
af Alzheimers og demens.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (PL) På dette plenarmøde stemte vi om
Parlamentets beslutning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og
andre demenssygdomme. Jeg stemte for denne beslutning, da den er et meget vigtigt skridt
i retning af detaljerede forslag om sammenkobling af eksisterende politiske strategier og
måder at håndtere denne form for sygdomme på. For øjeblikket repræsenterer
neurodegenerative sygdomme en af hovedårsagerne til invaliditet blandt de ældre, og
antallet af berørte mennesker forventes at stige kraftigt. Denne kendsgerning bliver endnu
vigtigere, når man betænker stigningen i den gennemsnitlige levealder og forværringen i
ratioen mellem erhvervsaktive og pensionister. I lyset af ovenstående er det afgørende at
sætte forebyggelse i centrum for enhver strategi og koncentrere sig om indsatsen for at nå
frem til den tidligst mulige diagnosticering. Som folkets repræsentant føler jeg et fælles
ansvar for at sikre, at EU udnytter sine beføjelser til at håndtere ovenstående problem.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Som følge af den hastige stigning i antallet
af mennesker, der lider af Alzheimers og andre former for demenssygdomme, er der behov
for hurtig indgriben fra EU's side, hvilket indebærer sikring af større fokus på tidlig
diagnosticering og forebyggelse. Det betyder f.eks., at folk i risikogruppen bør gennemgå
test på et tidligt stadie, og at der bør anvendes målrettede oplysningskampagner til at hjælpe
ældres pårørende med at skelne mellem normale aldringstegn og tidlige symptomer på
demens. Medlemsstaterne skal udveksle deres ekspertise og inddrage både videnskabsfolk
og personale og virksomheder i sundhedssektoren i denne proces. Det alarmerende antal
mennesker, der lider af sygdommen, og de dermed forbundne omkostninger for de enkelte
medlemsstater gør behovet for forebyggelse ekstremt presserende. Denne forebyggelse
indebærer sund kost og foranstaltninger til udskydelse af sygdommens indtræden. I
betænkningen henvises ligeledes til praktisk og psykologisk bistand til de pårørende. Det
er blevet påvist, at en patient, der plejes i hjemmet, har brug for tre plejere, som generelt
er nødt til at opgive deres job. Endelig nævnes betydningen af at bevare
Alzheimerpatienternes værdighed. Dette kan opnås ved hjælp af et undervisningsprogram,
som starter i skolerne.

Forslag til beslutning (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om
andragendet om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de
skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed. Jeg vil gerne henlede
opmærksomheden på, at Kommissionen i sit svar til Udvalget for Andragender hverken
gav et fyldestgørende svar på de spørgsmål, som andrageren og udvalgets medlemmer
havde stillet, eller i tilstrækkelig grad behandlede de problemer, som Retsudvalget havde
påpeget i sin udtalelse. Det er derfor nødvendigt at opfordre Kommissionen til omgående
at tage de fornødne skridt til at afslutte den procedure, der blev indledt i 1997 i medfør af
beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 93/42/EØF. Derudover skal Kommissionen
omgående afhjælpe andragerens berettigede bekymringer – andrageren har befundet sig i
denne uacceptable situation i 13 år og har som følge heraf lidt et betydeligt indtægtstab –
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at andrageren kan gøre sine rettigheder
gældende.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne sag, som har stået på i over 10 år, har medført
omfattende økonomisk tab for virksomheden, da den stadig ikke har fået et endeligt svar
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fra Kommissionen om dennes uenighed med de tyske myndigheder. Det er vigtigt, at alle
medicinske anordninger, der sælges i EU, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og
opfylder sikkerhedsstandarderne af hensyn til forsvaret og beskyttelsen af EU's forbrugere.
Det er imidlertid op til Kommissionen at tage de fornødne skridt til at afslutte denne sag,
eftersom stridigheder bør løses i god tid.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Det problem, der drøftes, er et
astmainhalationsapparat, som har været på markedet siden 1996. De tyske myndigheder
udtrykte bekymring over produktet og informerede Kommissionen om sagen med henblik
på en beskyttelsesprocedure. Kommissionen afholdt imidlertid ikke noget samråd med
fabrikanten og traf aldrig nogen afgørelse, så der er endnu ikke truffet nogen afgørelse i
sagen, og andrageren har ikke adgang til nogen retsmidler. Fabrikanten markedsførte
anordningen under et nyt navn i 2003, og i 2005 gav regeringen i Øvre Bayern påbud om,
at den efter den tyske lov om medicinske anordninger skulle trækkes tilbage fra markedet,
uden at oplyse Kommissionen herom. Fabrikanten informerede Kommissionen om det
andet salgsforbud med henblik på at få indledt en overtrædelsesprocedure mod Tyskland,
men Kommissionen påstår, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at inhalationsapparatet
opfyldte de væsentlige krav i direktivet, og den konkluderede, at der ikke var behov for en
nyvurdering af produktsikkerheden.

Jeg stemte for denne beslutning, da jeg mener, det er afgørende, at Kommissionen omgående
afhjælper den skadelidtes berettigede bekymringer, så han kan gøre sine rettigheder
gældende.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Det glæder mig, at Parlamentet i dag har vedtaget en
beslutning om hr. Kleins andragende. Udvalget for Andragender har arbejdet meget længe
med denne sag. I 1990'erne opfandt hr. Klein et inhalationsapparat til astmapatienter, og
to gange blev der udstedt omstridte salgsforbud mod produktet. Uden at gå i detaljer er
jeg overbevist om, at det første forbud mod inhalationsapparatet i 1996 ikke var helt lovligt.
I hvert fald skal de omstændigheder, der medførte forbuddet, undersøges nøje.
Kommissionen skulle afslutte beskyttelsesproceduren, før den pågældende part fik adgang
til at appellere afgørelsen. Proceduren er endnu ikke afsluttet. Retsgrundlaget og lovligheden
af det andet forbud kan bestemt bestrides. Det ser dog også ud til, at EU-lovgivningen er
blevet overtrådt. Som følge heraf er hr. Klein åbenlyst blevet nægtet retfærdighed, og der
skal rettes op på denne situation. Det er vigtigt, at Kommissionen hurtigt finder en løsning
på problemet, så det kan blive løst én gang for alle.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for forslaget til beslutning med
udgangspunkt i behovet for at vise, at Europa og især Parlamentet, som er et demokratisk
valgt organ, altid har været på borgernes side. Den beslutning, der blev vedtaget i dag, tager
udgangspunkt i andragende 0473/2008 af Christoph Klein, tysk statsborger, om
Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag vedrørende tilbagetrækning
af en astmaanordning fra markedet. I sådanne sager skal vi – for det første i vores egenskab
af europæiske borgere og for det andet i vores egenskab af medlemmer af Parlamentet –
sikre den reelle mulighed for at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, hvis en af de
europæiske institutioner ikke overholder traktatens bestemmelser. Det er kort sagt grunden
til, at jeg stemte for. Hertil vil jeg gerne føje, at jeg håber, at Kommissionen vil rette op på
sin adfærd og i det mindste vil komme med en række præcise svar på spørgsmålet om
astmaanordningens tilbagetrækning fra markedet, så det kan blive gjort klart, hvad der
egentlig skete.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Denne betænkning viser, hvor værdifuldt arbejdet
i Parlamentets Udvalg for Andragender er. Her svarer vi på en berettiget klage fra en tysk
borger om astmainhalationsapparater. I beslutningen opfordres Kommissionen til
omgående at afhjælpe andragerens berettigede bekymringer – andrageren har befundet
sig i denne uacceptable situation i 13 år og har som følge heraf lidt et betydeligt indtægtstab
– og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at andrageren kan gøre sine
rettigheder gældende.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne form for konflikt er ødelæggende for alle de
involverede parter. For den pågældende virksomhed på grund af de økonomiske
omkostninger og for de europæiske institutioner på grund af det ekstremt negative billede,
de giver af sig selv som følge af den manglende afslutning af denne procedure. For mig er
10 år til at udrede en konflikt alt for længe, og det er Kommissionens ansvar hurtigt at
finde en løsning til alles bedste. Jeg skal dog understrege, at det er vigtigt, at alle medicinske
anordninger, der markedsføres i EU, er i overensstemmelse med alle EU's
sikkerhedsstandarder.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) I Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinske
anordninger forklares det nøjagtigt, hvilke krav en anordning skal opfylde, først for at
opnå en markedsføringstilladelse og dernæst for at kunne blive på markedet. Hvis et produkt
er CE-mærket, opfylder det disse krav. Det er medlemsstaternes ansvar at iværksætte
kontrolforanstaltninger for at forhindre uautoriseret brug af CE-mærket og om nødvendigt
få trukket produkter tilbage fra markedet. De relevante myndigheder skal øjeblikkeligt
underrette Kommissionen om iværksættelsen af sådanne foranstaltninger. Jeg afholdt mig
fra at stemme, da Kommissionen efter min mening ikke behøver at gribe ind i denne sag.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, som i forlængelse
af et andragende indgivet af en tysk statsborger om markedsføring af
astmainhalationsapparater opfordrer Kommissionen til at tage de fornødne skridt til at
afslutte en procedure, der desværre har varet 13 år og har påført den pågældende
virksomhed et betydeligt økonomisk tab.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Med vedtagelsen af denne beslutning:

1. mener Parlamentet, at Kommissionen i sit svar til Udvalget for Andragender hverken
gav et fyldestgørende svar på de spørgsmål, som andrageren og udvalgets medlemmer
havde stillet, eller i tilstrækkelig grad behandlede de problemer, som Retsudvalget havde
påpeget i sin udtalelse;

2. opfordrer Parlamentet Kommissionen til omgående at tage de fornødne skridt til at
afslutte den procedure, der blev indledt i 1997 i medfør af beskyttelsesklausulen i artikel 8
i direktiv 93/42/EØF; og

3. opfordrer Parlamentet Kommissionen til omgående at afhjælpe andragerens berettigede
bekymringer – andrageren har befundet sig i denne uacceptable situation i 13 år og har
som følge heraf lidt et betydeligt indtægtstab – og til at træffe de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at andrageren kan gøre sine rettigheder gældende.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Astmaanfald medfører pludselige
vejrtrækningsproblemer, der kan vare i timevis.

Tyskland indførte et forbud mod salg af bestemte astmainhalationsapparater første gang
i 1997 og igen i 2005. Kommissionen blev opfordret til at udtale sig om forbuddenes
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lovlighed, men traf aldrig nogen afgørelse, hvilket var et brud på beskyttelsesproceduren,
som fastlægges i direktiv 93/42/EØF, og som burde have forpligtet Kommissionen til at
træffe en sådan afgørelse.

Denne undladelse bliver endnu mere alvorlig i lyset af, at de inhalationsapparater, der blev
trukket tilbage fra markedet, ifølge pålidelige skøn kunne have forbedret livskvaliteten for
omkring 30 mio. astmapatienter.

I sin forespørgsel opfordrer fru Mazzoni Kommissionen til at afgive et svar vedrørende
den manglende overholdelse af beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 93/42/EØF. Ifølge
denne artikel skal Kommissionen, når den opfordres til at træffe afgørelse om en national
lovgivningsforanstaltning på sundhedsområdet, snarest muligt indlede et samråd med de
berørte parter og underrette dem om, hvorvidt den nationale foranstaltning er lovlig eller
ej. På dette stadie i proceduren, hvor Domstolen også har afsagt afgørelse, bør der nedsættes
et undersøgelsesudvalg til at vurdere Kommissionens egentlige ansvar.

Forslag til beslutning RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om
situationen i Haiti et år efter jordskælvet, i hvilken Parlamentet gentager sin solidaritet med
Haitis befolkning, der er ofre for jordskælv og kolera. Jeg er enig i det meget vigtige krav
om, at det internationale samfund, heriblandt EU, påtager sig en stærk og langsigtet
forpligtelse til at opfylde alle løfter fra den internationale donorkonference i New York.
Det er vigtigt at reagere omgående og koordinere den humanitære bistand til befolkningen
i Haiti, hvoraf over en mio. fortsat bor i improviserede lejre, der skulle have været
midlertidige. Menneskerettighedsgrupperne beklager konstant de forfærdelige levevilkår
i disse lejre, bl.a. "risikoen for voldtægt og seksuelle overgreb mod kvinder".

På lang sigt er det imidlertid klart, at de humanitære aktører ikke til stadighed kan og skal
opveje den haitianske stats svagheder eller træde i stedet for den, og at der snarest bør
sættes ind med tanke for udviklingen på lang sigt, især når det gælder sundhedspleje,
drikkevand og sanering. På politisk plan er der behov for en øjeblikkelig indsats for at
udvikle den haitianske stats evne til at forvalte demokrati og ordentlig ledelse i landet,
hvilket er en nødvendig forudsætning for genopbygningen af landet, og for at sikre, at
civilsamfundet og den haitianske befolkning inddrages.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne beslutning, som vurderer
situationen i Haiti et år efter jordskælvet. Forholdene i landet er fortsat meget komplicerede
og kaotiske. Genopbygningen har svært ved at komme i gang, millioner af mennesker
sulter, og jordskælvet har ramt over 800 000 børn ganske alvorligt ved at udsætte dem for
farerne for voldelige og seksuelle overgreb, menneskehandel og udnyttelse. Situationen i
landet blev yderligere forværret af den politiske krise efter resultaterne af præsident- og
parlamentsvalget. Selv om det internationale samfund reagerede effektivt på tragedien i
Haiti og tildelte landet økonomisk og humanitær bistand, er kun en lille del af de lovede
10 mia. USD hidtil kommet til udbetaling. Den koleraepidemi, der holder landet i et
jerngreb, har understreget den haitianske stats manglende evne til at reagere effektivt på
situationen og det internationale bistandssystems begrænsning. Den fortsatte politiske
ustabilitet hæmmer indsatsen for at få påbegyndt genopbygningsarbejdet og hjælpe ofrene
og gør situationen endnu værre. EU, som er den største donor, skal udvise politisk lederskab
ved at koordinere genopbygningsindsatsen i Haiti og sikre, at støtten når frem til dem, der
har mest brug for den.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Situationen i Haiti er blevet ekstremt
alvorlig på et tidspunkt, hvor alle det internationale samfunds anstrengelser har været
forgæves med hensyn til at forbedre situationen i landet, som er blevet ødelagt af borgerkrig
og naturkatastrofer, og som nu er ramt af en koleraepidemi. Sidste års ødelæggende
jordskælv gjorde Haiti til genstand for den globale offentligheds bevågenhed. Trods den
fælles indsats med udgangspunkt i en bølge af stærke følelser bliver situationen imidlertid
ikke bedre. Derfor er det vigtigste aspekt af den beslutning, Parlamentet har vedtaget,
sandsynligvis opfordringen til, at FN gennemgår Minustahs mandat i Haiti som følge af
epidemien og de spændinger, som det seneste hårdt udkæmpede nationale valg har
afstedkommet, hvis integritet det internationale samfund i høj grad bestrider. Den fattige
befolkning i denne lille stat er blevet den store taber med hensyn til alle disse problemer.

Det er afgørende, at FN er og vedbliver at være den hovedansvarlige for koordineringen af
samtlige civile og militære operationer, der har til formål dels at genskabe sikkerheden og
fordele den humanitære bistand, dels at sikre genopbygningen og udviklingen. Hele det
internationale samfund og EU i særdeleshed skal sætte deres indsats for at genopbygge
Haiti så højt som muligt på deres dagsordener, før det er for sent for den haitianske
befolkning.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over det internationale
samfunds massive reaktion på det ødelæggende jordskælv i Haiti og dets reelle politiske
vilje til at støtte genopbygningen af landet. Jeg glæder mig især over Kommissionens og
medlemsstaternes kollektive tilsagn om at yde et beløb på 1,2 mia. EUR – heraf 460 mio.
i form af ikkehumanitær bistand fra Kommissionen.

Men omfanget af katastrofen i Haiti er beklagelig, og dens følger er fortsat særdeles synlige
et år efter jordskælvet. Også sikkerheden, sundheden, folkesundheden og boligforholdene
er beklagelige, og det er afgørende, at den haitianske stats evne til at forvalte demokrati og
ordentlig ledelse udvikles, hvilket er en nødvendig forudsætning for genopbygningen af
landet, og at det sikres, at civilsamfundet og den haitianske befolkning inddrages. Det er
ekstremt vigtigt at hjælpe landet med at komme over jordskælvet, men det er også vigtigt,
at det internationale samfund benytter denne lejlighed til at hjælpe med at løse de
økonomiske, sociale og politiske uligheder i Haiti.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Et år efter er følgerne af katastrofen i Haiti
foruroligende, og situationen ud fra et menneskeligt, økonomisk og socialt synspunkt er
kaotisk. Jeg er ked af at måtte sige, at genopbygningen stort set er ikkeeksisterende,
mængden af fjernede murbrokker er ubetydelig, fattigdomsniveauerne er ekstreme, og
volden er ødelæggende, mens koleraudbruddene spreder sig, og kvinderne i flygtningelejrene
voldtages.

Denne status quo skal ændres. Det internationale samfund skal sammen med den haitianske
regering påtage sig en stærk og langsigtet forpligtelse, opfylde de afgivne løfter og gøre
enhver mulig indsats for at beskytte det haitianske folk. Jeg opfordrer Kommissionen til
omgående at gøre en indsats for at beskytte de over 800 000 børn, der er udsat for farerne
for voldelige og seksuelle overgreb, børnearbejde og menneskehandel.

Derudover mener jeg, det er afgørende, at den lokale fødevareproduktion og
fødevaresikkerheden integreres i genopbygningsarbejdet gennem udvikling af
infrastrukturen i landdistrikterne og støtte til små landmænd. Jeg påskønner den indsats
og det arbejde, som de humanitære organisationer har lagt for dagen, men jeg er nødt til
at fordømme den midlertidige kommission for genopbygning af Haitis manglende evne
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til at koordinere de flere tusinde humanitære grupper og donorerne af midler til
genopbygningsarbejdet.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Det er vigtigt for Haitis indbyggere, at
EU udviser solidaritet med dem efter den katastrofe, der har ramt dem, og som har forårsaget
omfattende menneskelig og materiel skade. Jeg glæder mig derfor over Europas beslutning
om at give tilsagn om at yde finansiel bistand til genopbygningsprocessen i landet med et
beløb på omkring 1,2 mia. EUR, samt over forslaget fra EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender, Catherine Ashton, om at vedtage en økonomisk plan for de
kommende 10 år, som fokuserer på både udvikling og vækst i området sammen med
landets genopbygning. Det er en vigtig beslutning, især da EU er en af de største donorer
til dette land i det caribiske område. Jeg mener imidlertid, at EU-midlerne burde fordeles i
henhold til kriterier, der svarer til dem, som finder anvendelse i medlemsstaterne, eller i
henhold til specifikke programmer, ikke blot til at genopføre huse, skoler, veje og anden
infrastruktur, men også til at yde mikrokreditter, som vil fremme udviklingen og
igangsættelsen af mikroprojekter til økonomisk genopretning med udgangspunkt i den
model, der for øjeblikket anvendes i EU for mikrovirksomheder. Efter Anden Verdenskrig
gennemførte USA Marshallplanen, som i høj grad bidrog til genopførelsen af Vesteuropa.
Nu er det Europas tur til at iværksætte et lignende program til fordel for Haiti.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Den forfærdelige katastrofe, der ramte Haiti for et år
siden, var et chok for os alle og udmøntede sig i en global strøm af goodwill, hvorved der
øjeblikkeligt blev stillet omfattende logistiske, menneskelige, finansielle og humanitære
ressourcer til rådighed.

Nu, hvor der er gået et år, var det passende at revurdere situationen lokalt, ikke mindst da
Haiti ikke længere dominerer overskrifterne i massemedierne. Den fremlagte beslutning
foretager denne vurdering og påpeger løsninger på de enorme, alvorlige problemer, som
befolkningen oplever i deres dagligdag. Jeg synes, den gør det godt. Det eneste, den mangler,
er en større tendens til at inddrage lokalsamfundene og de lokale foreninger i fordelingen
og i at finde løsninger for fremtiden.

Ikke desto mindre vil jeg gerne understrege den kraftige fokusering på "langsigtet
forpligtelse" og på at finde løsninger, der "én gang for alle" gør det muligt "at bekæmpe de
dybe årsager til fattigdommen i Haiti", samt opfordringen til, at EU/medlemsstaterne
integrerer "den lokale fødevareproduktion og fødevaresikkerheden i genopbygningsarbejdet
i Haiti gennem udvikling af infrastrukturen i landdistrikterne og støtte til små landmænd".

Jeg håber endvidere, at der hurtigt vil blive fundet en endelig løsning på problemet med
de improviserede lejre, hvor knap én mio. mennesker lever under nærmest umenneskelige
forhold.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) For lidt over et år siden chokeredes verden over følgerne
af det jordskælv, der ødelagde Haiti, dræbte over 200 000 mennesker og efterlod et spor
af absolut rædselsvækkende ødelæggelse i sit kølvand. Dengang forpligtede det
internationale samfund sig til at komme ofrene til undsætning, mens de internationale
institutioner og den verdensomspændende offentlige mening og medierne gentog denne
forpligtelse. Desværre synes den internationale opmærksomhed at være blevet flyttet et
andet sted hen, så det er Parlamentets pligt at erindre om det, der skete, og aflægge rapport
om den aktuelle situation. Et år efter må man erkende, at intet rigtig har ændret sig, og at
landet, som allerede var i alvorlige vanskeligheder og brød sammen som følge af en
naturkatastrofe, endnu ikke har været i stand til at rejse sig. Nu, hvor de tilgængelige data
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er blevet indsamlet, peger samtlige indikatorer på, at intet er gået hurtigt fremad med den
nødvendige effektivitet eller den relevante kompetence. Over én mio. mennesker er stadig
hjemløse. Det internationale samfund kan ikke svigte landet og lade det blive endnu en
stat i opløsning.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Et år efter jordskælvet er forholdene i Haiti
fortsat kaotiske, landet befinder sig fortsat i en nødsituation, og genopbygningen er knapt
begyndt. Jeg påskønner de humanitære organisationers arbejde med at behandle de sårede,
sikre forsyninger af drikkevand og uddele fødevarer. Jeg vil dog gerne understrege, at
genopbygningsansvaret påhviler den haitianske regering, da det frem for alt er politisk
stabilitet, der vil kunne hjælpe med landets genopbygning. Jeg mener derfor, at den
haitianske regering bør fortsætte og gennemføre den indsats, den har forpligtet sig til inden
for rammerne af den nationale genopbygningsplan, for at styrke statens myndighed,
effektivisere den lokale forvaltningspraksis og øge de lokale og nationale institutioners
kapacitet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den lokale virkelighed viser det, som
beslutningen synes at ville skjule, nemlig at USA – og Europa – var mest optaget af at sikre
og forevige sin politiske indblanding med henblik på at sikre sin økonomiske og
geostrategiske dominans over Haiti og så igennem fingre med det menneskelige drama,
som Haitis befolkning har levet med i årtier. Efter at have påtvunget landet
strukturtilpasningspolitikker gennem Den Internationale Valutafond og Verdensbanken,
som knuste landets økonomi og forårsagede katastrofale sociale forhold, besvarede USA
sidste års jordskælv med en militær invasion. Alt dette blev for nylig forværret af en
koleraepidemi, som vi nu ved blev bragt ind i landet af soldater fra FN's mission i landet,
De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Haiti (Minustah) (selv om den fralægger sig
ethvert ansvar). Flertallet af Parlamentets medlemmer har intet sagt om disse kendsgerninger.
Der er heller ikke blevet sagt noget om dem, der har udvist ægte solidaritet med Haiti,
nemlig Cuba og Den Bolivariske Alliance for Amerika (ALBA). Cuba sendte læger og
specialiseret personale, som hidtil har behandlet over 50 000 mennesker for kolera, og
med de haitianske myndigheders hjælp er det nu blevet muligt at nå ud til de mest isolerede
samfund, hvorved det sikres, at ingen borgere i landet står uden hjælp over for koleraen,
hvilket vil gøre det muligt at redde tusindvis af menneskeliv.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jordskælvet og den koleraepidemi, der
fulgte efter, var en direkte katastrofe for Haitis befolkning. Jeg opfordrer det internationale
samfund, heriblandt EU, til at opfylde alle løfter fra den internationale donorkonference i
New York sidste år og til, at pengene omgående gives til det haitianske folk og til de
involverede ngo'er.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Situationen i Haiti er stadig dybt foruroligende.
Det arbejde, som de mange hjælpearbejdere, hvis modige indsats skal påskønnes, har
udført, mødes af regimets manglende evne til at mindske den risiko for borgerkrig, der
truer øen. Vi skal kræve fuld anvendelse af den europæiske konsensus om humanitær
bistand (vedrørende en samordnet og koordineret indsats til forbedring af den kollektive
reaktion på humanitære kriser) og lægge vægt på, at de løfter, der blev afgivet på den
internationale donorkonference den 31. marts, navnlig vedrørende genopbygningen af
Haiti, bliver opfyldt og ikke blot forbliver tomme løfter.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jeg afholdt mig fra at stemme om
kompromisbeslutningen mellem de politiske grupper i Parlamentet om Haiti. Det gjorde
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jeg, fordi denne beslutning (selv om den er velfunderet) ikke indeholder nogen varig løsning
med henblik på at sikre, at Haiti rent faktisk kommer ud af krisen, og fordi den ikke stiller
nok spørgsmål om den faktiske udbetaling af den støtte, EU har lovet.

Den haitianske befolkning har brug for reel udviklingsstøtte, og denne bør sikres som en
prioritet ved international indsættelse af arbejdshold fra bygge- og anlægsbranchen og af
hensigtsmæssigt udstyr, så de kan deltage aktivt i den presserende genopbygning af de
offentlige og private bygninger i landet, startende med de fattigste kvarterer, byer og
landsbyer. Befolkningen i Haiti har endvidere brug for lægehjælp, først for at få dæmmet
op for koleraepidemien så hurtigt som muligt og derefter for at få den udryddet. Der skal
hurtigt indsættes et stort antal læger, lægemidler og medicinske støttetjenester.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om situationen
i Haiti, i hvilken Parlamentet gentager sin solidaritet med Haitis befolkning, der er ofre for
jordskælv og kolera. Jeg er enig i det meget vigtige krav om, at det internationale samfund,
heriblandt EU, påtager sig en stærk og langsigtet forpligtelse til øjeblikkeligt at opfylde alle
deres løfter, da over én mio. mennesker fortsat bor i improviserede lejre, der skulle have
været midlertidige, og menneskerettighedsgrupperne beskriver levevilkårene i disse
uorganiserede lejre som forfærdelige, bl.a. "risikoen for voldtægt og seksuelle overgreb
mod kvinder". For øjeblikket har folk ikke mad nok, og 80 % af Haitis befolkning lever i
absolut fattigdom. Det er vigtigt at give folk adgang til sundhedspleje, drikkevand og
sanitære installationer. Der bør sættes ind med tanke for udviklingen på lang sigt i Haiti.
Jeg er derfor enig i, at EU og medlemsstaterne bør opføre genopretningen og
genopbygningen af Haiti øverst på listen over prioriterede opgaver, og at tiden er inde til
at hjælpe Haiti med at blive et stærkt og uafhængigt land i økonomisk og politisk henseende.
Det internationale samfund skal benytte lejligheden til én gang for alle at bekæmpe de dybe
årsager til fattigdommen i Haiti.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jordskælvet, der ramte Haiti den 12. januar 2010,
kostede ca. 222 750 mennesker livet og gjorde næsten 1,7 mio. hjemløse. 10 måneder
efter denne tragedie brød en koleraepidemi ud på øen, som hidtil har krævet 3 333
menneskeliv. Disse tragiske tal viser klart, at situationen ikke er enkel. Oven i dette står
landet fortsat uden regering, på trods af at der blev afholdt valg i november, men valget
var omfattet af en stærk mistanke om valgsvindel. Under dagens afstemning opfordrede
vi EU til at samarbejde med de haitianske institutioner om at udarbejde regler og forskrifter,
som kan hjælpe landet med at udnytte al den finansielle bistand, det har modtaget gennem
det seneste år, bedre og frem for alt i henhold til principperne om demokrati og lovlighed.
At understrege vigtigheden af, at der er sammenhæng mellem nødhjælp, genopbygning
og udvikling og af at fremme en politik for tæt samarbejde med den lokale regering, er kort
sagt det resultat, vi håber at opnå med vedtagelsen af denne beslutning.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning, som påskønner
den indsats og det arbejde, som de humanitære organisationer (Røde Kors, ngo'er og FN)
og medlemsstaterne har lagt for dagen, og understreger, at det er nødvendigt at oplyse om
resultaterne af de humanitære interventioner, som ikke er synlige, under fremhævelse af,
at det har været muligt at bringe situationen under kontrol, ved bl.a. at behandle de sårede,
sikre forsyninger af drikkevand og fødevarer og skaffe de nødlidende midlertidigt husly.

I beslutningen bemærkes det dog også, at koleraepidemien har afdækket den haitianske
stats næsten totale handlingslammelse med hensyn til håndteringen af en sygdom, der er
nem at forebygge og helbrede, tillige med det internationale bistandssystems begrænsninger
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i et land, hvor den humanitære indsats ellers er massivt til stede (12 000 ngo'er). Det
understreges, at de humanitære aktører ikke til stadighed kan og skal opveje den haitianske
stats svagheder eller træde i stedet for den, og at der snarest bør sættes ind med tanke for
udviklingen på lang sigt, især når det gælder sundhedspleje, drikkevand og sanering.

Derudover findes det glædeligt, at Kommissionen og medlemsstaterne på den internationale
donorkonference for genopbygning af Haiti i fællesskab gav tilsagn om at yde et beløb
på 1,2 mia. EUR – heraf 460 mio. i form af ikkehumanitær bistand fra Kommissionen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er kun gået lidt over et år siden tragedien i Haiti,
hvor over 200 000 mennesker mistede livet og over 3 mio. blev berørt af katastrofen. Selv
nu siger menneskerettighedsorganisationerne, at der fortsat er en mio. fordrevne personer,
som lever under umenneskelige forhold i improviserede flygtningelejre. For et år siden
gjorde det internationale samfund en enorm indsats for at hjælpe Haiti og forhindre, at
naturkatastrofen fik de konsekvenser, man nu kan konstatere. Tiden er derfor inde til, at
vi igen husker på disse mennesker. De lider skrækkeligt, især de mest sårbare, herunder
kvinder og børn. Tiden er inde til at gøre en fælles indsats for at få genoprettet normale
tilstande i dette land, der er blevet rystet af naturfænomener.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Et år efter det ødelæggende jordskælv i Haiti er
situationen i landet overhovedet ikke blevet bedre. Faktisk har koleraudbruddet gjort
tingene markant værre, på trods af al den humanitære bistand og økonomiske støtte der
strømmer til landet. Hovedstaden Port-au-Prince ligger fortsat begravet under tonsvis af
murbrokker, og de lokale råder kun over skovle og trillebøre til at fjerne dem med. Mens
flere tusinde mennesker stadig ikke har tag over hovedet, og handelen med børn blomstrer,
befinder landet, som ledes af en diktator, sig fortsat i et politisk kaos efter valget. Jeg har
stemt for forslaget til beslutning, da befolkningen i Haiti har brug for vores hjælp, og den
vestlige verden skal leve op til sit ansvar.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    skriftlig. – (PL) Den 12. januar markerede vi
årsdagen for jordskælvet i Haiti, der havde så tragiske følger. Det
kostede 222 750 mennesker livet og gjorde næsten 1,7 mio. hjemløse. I forbindelse med
disse tragiske hændelser vedtog Parlamentet den 19. januar en beslutning, som beskriver
situationen på øen et år efter katastrofen. Trods de mange internationale organisationers
arbejde og den internationale støtte, som har til formål at genopbygge landet, er situationen
i Haiti fortsat urolig, og landet er i dyb krise. Øen blev ramt af en koleraepidemi 10 måneder
efter jordskælvet, og derudover har internationale observatører draget præsident- og
parlamentsvalgets gyldighed i tvivl. I lyset af landets aktuelle situation opfordrer Parlamentet
EU og det internationale samfund som helhed til at udvise solidaritet med øen og til at
arbejde tættere sammen med de haitianske myndigheder, og det erklærer, at alle
foranstaltninger til genopbygning af landet først bør iværksættes efter høring af dem, der
bor i landet. Det er vigtigt, at Parlamentet også henleder opmærksomheden på den måde,
hvorpå denne støtte bør gives til Haiti. Der bør være tale om gavebistand og ikke et
gældsstiftende lån. Endelig vil jeg gerne udtrykke min solidaritet med Haiti, og jeg håber,
at arbejdet med at genopbygge landet bliver rationaliseret.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Et år efter det forfærdelige jordskælv i Haiti, en af
de mest ødelæggende naturkatastrofer i menneskehedens historie, bærer landet fortsat
dybe spor efter katastrofen. Helt utroligt bragte en orkan blot et par måneder efter det
forfærdelige jordskælv en koleraepidemi til landet, som i høj grad forværrede den allerede
komplicerede politiske situation. Min beslutning om at stemme for denne beslutning er
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først og fremmest begrundet i behovet for at mobilisere foranstaltninger og indgreb, som
sikrer, at landet får al den hjælp, det har brug for, med henblik på i det allermindste at
genskabe acceptable levevilkår. De aktuelle civile og politiske spændinger vækker blot
endnu flere bekymringer, da de forhindrer EU's humanitære bistand i at nå frem og dermed
forsinker genopbygningen. Jeg mener derfor, det er vigtigt og en pligt, at de europæiske
institutioner yder så megen bistand som muligt, i det mindste for at sikre, at de mennesker,
der har mistet alt, har tag over hovedet og modtager lægehjælp, mad og de grundlæggende
sociale ydelser. Kun med vores hjælp vil den haitianske befolkning lidt efter lidt kunne
vende tilbage til et normalt liv.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for den fælles beslutning om
situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning. Beslutningen
lægger vægt på emner som beskyttelse af menneskerettigheder og værdighed. Den minder
os om, at bortset fra fattigdommen og den følelse af usikkerhed, der er fremherskende
blandt borgerne (60 % af befolkningen lever udenfor, og 80 % lever i absolut fattigdom),
er der stigende bekymring over situationen for de mest sårbare personer, som udsættes
for farerne for voldelige og seksuelle overgreb, menneskehandel, udnyttelse og hjælpeløshed.
I denne beslutning opfordrer Parlamentet Kommissionen til at gå et skridt videre end til
blot at fastslå disse kendsgerninger og yde et praktisk bidrag til opbygningen af et system
til social sikring i Haiti.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Et år efter jordskælvet er forholdene i Haiti fortsat
kaotiske, landet befinder sig fortsat i en nødsituation, og størstedelen af befolkningen lever
under ekstremt prekære forhold. Derfor bør det internationale samfund, heriblandt EU,
påtage sig en langsigtet forpligtelse til at opfylde alle løfter vedrørende genopbygningshjælp
til Haiti og til at forbedre det haitianske folks levevilkår.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Haiti er igen blevet en hastesag. Vi
gentager med denne beslutning vores solidaritet med Haitis befolkning, der er ofre for
jordskælv og kolera, og understreger, at det haitianske folk og civilsamfund skal høres om
og inddrages i genopbygningen. Vi kræver endvidere, at det internationale samfund,
heriblandt EU, påtager sig en stærk og langsigtet forpligtelse til at opfylde alle løfter fra den
internationale donorkonference i New York, og at det reagerer omgående. Vi understreger
endvidere, at enhver humanitær bistand og genopbygningshjælp fra EU bør gives i form
af gavebistand og ikke som gældsstiftende lån.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Af alle de katastrofer, der ramte vores planet i 2010,
har jordskælvet i Haiti været det sår, der har haft vanskeligst ved at hele.

I dag, et år efter den anden mest ødelæggende jordrystelse i menneskehedens historie, er
tegnene på katastrofen fortsat smerteligt synlige. Over én mio. mennesker, hvoraf halvdelen
er børn, bor fortsat i improviserede lejre, og sidste oktober kostede en koleraepidemi
over 4 000 menneskeliv. Der er stadig ikke nok mad, adgang til drikkevand, sanitære
installationer og skoler. Af de 500 mia. USD, som regeringer og private organisationer
lovede at stille til rådighed, er meget få – kun 6 mia. USD – kommet frem, mens resten
aldrig er dukket op.

Vedtagelsen af denne beslutning i dag er et vigtigt skridt i retning af sammenhold, når de
fremtidige udfordringer skal tages op. Hvad naturen ødelægger, bygger mennesket op igen.
Disse ord skal inspirere os til at påtage os en endnu større forpligtelse.
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Forslag til beslutning RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning fra
Parlamentet, da jeg håber, at parlamentet i Republikken Litauen har den politiske vilje til
at forkaste lovforslaget, som krænker menneskerettighederne og frihedsrettighederne. Jeg
håber, at al forskelsbehandling vil blive indstillet, herunder forskelsbehandling på grundlag
af seksuel orientering. Dette lovforslag er endnu ikke blevet vedtaget i det litauiske
parlament, så Parlamentet ønsker med denne beslutning at gøre opmærksom på, at EU er
bekymret over sådanne lovgivningsmæssige forslag, som krænker menneskerettighederne
og forskelsbehandler borgerne. Derudover strider disse ændringsforslag til loven om
administrative forseelser mod artikel 25 i Republikken Litauens forfatning, hvorefter
"mennesker ikke må hindres i at søge, modtage og videregive information og idéer", og
artikel 29, hvori det hedder, at "alle personer er lige for loven, domstolene og andre statslige
institutioner og embedsmænd". Den litauiske regering fremsatte en negativ udtalelse om
forslaget, som behandles i det litauiske parlament, da det er i modstrid med international,
europæisk og national lovgivning. Derudover har det litauiske parlaments
menneskerettighedsudvalg endnu ikke fremlagt sine konklusioner om de fremsatte
ændringsforslag. Jeg håber derfor, at det litauiske parlament vil tage højde for den
internationale og europæiske kritik, denne beslutning fra Parlamentet og den litauiske
regerings negative konklusioner.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Når man ser på de internationale og europæiske
forpligtelser på menneskerettighedsområdet, som EU er underlagt, navnlig respekt for alle
mindretals rettigheder og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, er det ikke
acceptabelt, at en af EU's medlemsstater indfører love, der klart tilsidesætter de værdier og
principper, som EU bygger på. Jeg respekterer den ret, som alle stater har til at drøfte, ændre
og godkende nationale love uden nogen form for udefrakommende indblanding, under
forudsætning af at det sker med fuld respekt for menneskerettighederne og uden at krænke
de grundlæggende principper, i dette tilfælde princippet om ikkeforskelsbehandling, uanset
om disse principper er fastlagt i traktaterne eller i chartret om grundlæggende rettigheder.
Jeg håber, at Litauen og enhver anden medlemsstat, der befinder sig i samme situation, vil
afholde sig fra at godkende eller vil revidere og ændre alle nationale love, der er i strid med
en hvilken som helst form for regler, principper eller værdier fastsat i europæisk lovgivning,
og det med størst mulig ihærdighed og hast.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter denne beslutning, som opfordrer
det litauiske parlament til at forkaste det forslag til ændring af loven, som vil straffe "offentlig
propaganda for homoseksuelle forhold" med bøde. Parlamentets beslutning er udløst af
en række foruroligende begivenheder, såsom vedtagelsen af loven om beskyttelse af
mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, lokale
myndigheders forsøg på at forbyde afholdelse af ligestillings- og "gay pride"-optog og
førende politikeres og parlamentsmedlemmers brug af provokerende eller truende sprog
eller hadefuld tale. I den seneste rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
konkluderes det, at ændringerne potentielt kan kriminalisere næsten alle former for offentlig
tilkendegivelse eller fremstilling af, eller oplysning om, homoseksualitet. Disse
ændringsforslag synes bestemt at stride mod Litauens forpligtelser i henhold til landets
forfatning, det europæiske charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Jeg bemærker,
at Republikken Litauens præsident Dalia Grybauskaitė ved flere lejligheder har taget klart
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afstand fra forslag til homofobisk lovgivning som værende skadelige for de litauiske borgere
og Litauens image, og opfordrer præsidenten til at nedlægge veto mod ændringerne af
loven om administrative forseelser, hvis de måtte blive vedtaget.

Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) I de seneste måneder har det litauiske parlament
vedtaget en række love, som forbyder eller straffer enhver offentlig henvisning til
homoseksualitet eller biseksualitet. Et lovforslag, der for øjeblikket drøftes i parlamentet,
har til formål at ændre loven om administrative forseelser, hvorefter "offentlig propaganda
for homoseksuelle forhold" skal straffes med bøder på op til 2 900 EUR.

Denne lovgivning er i åbenlys modstrid med EU's charter om grundlæggende rettigheder
og EU's traktater, som forpligter EU og dets medlemsstater til at opretholde ytringsfriheden
og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at tilvejebringe europæiske instrumenter til
bekæmpelse af forskelsbehandling og krænkelser af menneskerettighederne.

Med vedtagelsen af denne beslutning opfordrer vi til, at lovforslaget trækkes tilbage, at
seksuel orientering medtages på listen over beskyttede grunde i loven om uddannelse, at
mindreårige gives fri adgang til oplysninger om seksuel orientering, og til at forbuddet i
loven om reklame præciseres.

Det er ikke første gang, en medlemsstat har krænket de europæiske borgeres rettigheder
og frihedsrettigheder vedrørende seksuel orientering under foregivende af, at man ikke
blander sig, og dermed rent faktisk har opfordret til forskelsbehandling. Dette homofobiske
hysteri skal have en ende.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, da den fastholder,
at EU-institutionerne og medlemsstaterne har pligt til at sikre, at menneskerettighederne
respekteres, beskyttes og fremmes i EU, i overensstemmelse med den europæiske
menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, uden forskelsbehandling
på grundlag af seksuel orientering.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den 12. november 2010 besluttede det litauiske
parlament sig for at indlede en vurdering af ændringen af den litauiske lov om administrative
forseelser, hvorefter offentlig propaganda for homoseksuelle forhold skal straffes med
bøde. De litauiske myndigheder er for øjeblikket i færd med at overveje disse ændringer.
Dette forhold er relevant for vores drøftelser, da der endnu ikke er blevet vedtaget en lov,
der krænker en EU-regel. Jeg skal derfor afholde mig fra at vurdere politiske,
lovgivningsmæssige og retlige handlinger, der klart falder ind under de litauiske lovgivende,
udøvende og dømmende myndigheders kompetenceområde. Jeg skal dog på det kraftigste
opfordre de litauiske myndigheder til at respektere frihedsrettighederne og princippet om
lighed og ikkeforskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU og dets institutioner har pligt til og
ansvar for at opretholde respekten for menneskerettighederne, herunder alle mindretals
rettigheder. Det skal derfor forkaste og bekæmpe enhver form for forskelsbehandling,
navnlig på grundlag af seksuel orientering.

I denne forbindelse støtter jeg Parlamentets beslutning som et initiativ, der bekræfter de
værdier og principper, som EU's identitet bygger på, uden at så tvivl om det grundlæggende
subsidiaritetsprincip. Jeg vil gerne understrege anerkendelsen af og respekten for enhver
medlemsstats, som Litauens, ret til frit at drøfte og sammenligne forskellige koncepter og
idéer i forbindelse med ændring og vedtagelse af national lovgivning. Jeg vil endvidere
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gerne understrege de litauiske myndigheders bekræftelse af deres beslutsomhed med hensyn
til at respektere europæisk rammelovgivning og ikke handle i modstrid hermed samt
fremme respekten for menneskerettighederne.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Litauen forsøger at kontrollere forkyndelsen af
visse mindretals seksuelle orienteringer, idet landet uden tvivl – og med rette – i stedet
ønsker at fremme familien bestående af en far, en mor og deres børn, som er den
grundlæggende enhed i ethvert samfund. Nogle mennesker ser dette som et uacceptabelt
angreb på menneskerettighederne og som direkte forskelsbehandling. Som beslutningen,
der er fremlagt af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), med
rette påpeger, er den igangværende lovgivningsproces i Litauen imidlertid langt fra afsluttet,
og den undersøges for øjeblikket af de relevante tilsynsmyndigheder i lyset af landets
forfatningsmæssige og internationale forpligtelser.

I beslutningen fremhæves endvidere ethvert demokratis ret til at ændre og vedtage nationale
love og bestemmelser uden at gribe ind i forhandlingerne i de nationale parlamenter. Alene
det, at vi drøfter dette emne her og udarbejder tekster om det, er imidlertid at sidestille med
indblanding og er en krænkelse af Litauens og landets borgeres rettigheder. Dette er
uacceptabelt. Eftersom emnerne hænger sammen, vil jeg også gerne benytte lejligheden
til som fransk statsborger at udtrykke dyb bekymring over den sag, der er blevet indbragt
for Frankrigs forfatningsdomstol i ikkeforskelsbehandlingens navn, som sår tvivl om de
paragraffer i civillovbogen, der ganske naturligt knæsætter det princip, at et ægteskab er
foreningen af en mand og en kvinde.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over, at Parlamentet har taget
stilling og opfordrer Litauen til at forkaste et lovforslag om indførelse af bøder for "offentlig
propaganda for homoseksuelle forhold". Lad os minde os selv om, at der ikke er plads til
homofobi i Europa, og at artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder klart forbyder
al forskelsbehandling på forskelligt grundlag, herunder seksuel orientering. Rådet blokerer
fortsat for indførelsen af et tværgående direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling,
som har til formål at sikre lige beskyttelse mod alle former for forskelsbehandling. Det er
imidlertid på høje tid, at vi griber til handling for at forhindre, at love som denne, der ligger
fjernt fra de værdier, vi stadfæster her, dukker op overalt i Europa.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) En af det genetablerede skotske parlaments
første opgaver var at fjerne en lov fra lovsamlingen, som forbød "propaganda" for
homoseksualitet i Skotlands skoler. Loven var blevet gennemført af Margaret Thatchers
højredrejede unionistregering – en regering, som ikke havde nogen legitimitet i den skotske
befolkning. Det skotske parlament så anderledes på tingene og reformerede loven, så den
passede bedre til det 21. århundrede. Vi må håbe, at det litauiske folk også vælger at se
sådan på tingene.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Parlamentets motto "Forenet i mangfoldighed" er
det princip, der skal være retningsgivende for alt vores arbejde i og uden for EU. Da jeg
stemte for denne beslutning, var det i overensstemmelse med dette princip, da jeg mener,
at selv om Parlamentet ikke ønsker at gribe ind i et lands interne anliggender, bør det altid
kunne give udtryk for sine holdninger og fungere som talerør med henblik på at fremføre
den europæiske offentlighed som helheds behov. Den beslutning, der er blevet vedtaget i
dag, skal fremhæve vores Parlaments fælles holdning over for den litauiske Seimas. Den
består i en opfordring til at ændre det lovforslag, der har til formål at ændre loven om
administrative forseelser, så den straffer "offentlig propaganda for homoseksuelle forhold",
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hvilket, som det klart understreges i teksten, potentielt kan kriminalisere næsten alle former
for offentlig tilkendegivelse eller fremstilling af, eller oplysning om, homoseksualitet.
Derfor mener jeg, det er vores pligt i dag som medlemmer af Parlamentet, men først og
fremmest som borgere, at opfordre det litauiske parlament til at forkaste den nye lovgivning
i det væsentlige princip om beskyttelse af de grundlæggende menneskerettigheders navn.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Forskelsbehandling på grundlag af seksuel
orientering (eller på noget som helst andet grundlag) kan ikke tolereres i EU. Jeg glæder
mig derfor over denne beslutning, som lægger en hård linje mod tegn på intolerance i
Litauen og gør det klart, at EU-institutionerne ikke vil læne sig tilbage og lade Litauen
vedtage love, der forskelsbehandler en del af samfundet.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg vil gerne i første omgang understrege, at
bekæmpelsen af alle former for forskelsbehandling, navnlig forskelsbehandling på grundlag
af seksuel orientering, er et af EU's grundlæggende principper. Vi har nu en anselig mængde
europæisk lovgivning på området, hvilket betyder, at dette princip kan gennemføres fuldt
ud i praksis i samtlige medlemsstater. Vi bør udkæmpe kampen mod homofobi både her
i Parlamentet og i vores nationale parlamenter. Det er endvidere vigtigt at påpege, at den
tekst, vi drøfter i dag, indtil videre kun er et lovforslag fremsat af et par medlemmer af det
litauiske parlament.

Derudover er denne foreslåede ændring, som vil gøre offentlig propaganda for
homoseksuelle forhold strafbar, blevet åbenlyst kritiseret af Litauens præsident og regering.
Lad os derfor ikke være for hurtige med at fordømme et land eller en regering. I stedet vil
jeg opfordre vores litauiske kolleger her i Parlamentet til at sørge for, at de overholder vores
fællesskabslovgivning til punkt og prikke, navnlig artikel 21 i chartret om grundlæggende
rettigheder, som forbyder alle former for forskelsbehandling.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Lighed blandt borgerne er et princip,
som Europa alt for ofte går på kompromis med. Vi så gerne, at det reagerede, hver gang
dette princip bliver overtrådt. Denne beslutning forkaster institutionaliseringen af en lov,
som tilsidesætter princippet om lighed blandt litauere på grundlag af deres seksuelle
orientering og endda vil straffe dem for den. Jeg glæder mig over beslutningen, og den får
helt klart min stemme.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er en af EU-institutionernes og medlemsstaternes
opgaver at sikre, at menneskerettighederne respekteres, beskyttes og fremmes i EU, i
overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske
Union, uden forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering. Dette forslag til
beslutning er i overensstemmelse hermed. Det gør opmærksom på, at Litauen krænker
frihedsrettighederne og princippet om lighed og ikkeforskelsbehandling på grundlag af
seksuel orientering.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) sikrer, at folk med en
anden seksuel orientering ikke udsættes for forskelsbehandling. Da Litauen undertegnede
Lissabontraktaten, undertegnede landet ligeledes EMRK. Parlamentet mener, at det litauiske
parlaments vedtagelse af loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger
af oplysninger til offentligheden udgør en klar tilsidesættelse af traktatens bestemmelser.
Det opfordrer den litauiske regering til at afholde sig fra yderligere lovgivningsændringer
om emnet og til at medtage seksuel orientering på listen over beskyttede grunde. Jeg afholdt
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mig fra at stemme, da det efter min mening ikke er klart, i hvilket omfang EU blander sig
i nationale anliggender.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) EU-institutionerne og medlemsstaterne har pligt til
at sikre, at menneskerettighederne respekteres, beskyttes og fremmes i EU, i
overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske
Union, uden forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering. Det er derfor vigtigt
at opfordre de litauiske myndigheder til ikke at vedtage lovgivning, som er i strid med
princippet om lighed og ikkeforskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi har endnu en gang været nødt
til at opfordre Seimas til at forkaste ændringsforslagene til loven om administrative
forseelser, medtage seksuel orientering på listen over beskyttede grunde i loven om
uddannelse, give mindreårige fri adgang til oplysninger om seksuel orientering og præcisere
forbuddet i loven om reklame, selv om vi på samme tid anerkender, at Republikken Litauens
præsident Dalia Grybauskaitė ved flere lejligheder har taget klart afstand fra forslag til
homofobisk lovgivning som værende skadelige for de litauiske borgere og Litauens image.
Parlamentet opfordrer præsidenten til at nedlægge veto mod ændringerne af loven om
administrative forseelser, hvis de måtte blive vedtaget.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) I 2010 vedtog det litauiske parlament en ændring
til loven om administrative forseelser, som gennemførte loven om beskyttelse af mindreårige
mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, som blev vedtaget i 2009.

Denne ændring vil forhindre massemedierne i at promovere seksuelle forhold og andre
former for homoseksuel adfærd, som ikke er knæsat i forfatningen eller civillovbogen, ikke
mindst i lyset af den indflydelse, massemedierne har på børns følelsesmæssige og mentale
udvikling.

I henhold til artikel 10 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder har alle ret til ytringsfrihed. Udøvelsen af disse
frihedsrettigheder er imidlertid omfattet af pligter og ansvar og kan underkastes straffe,
som er fastsat ved lov og er nødvendige for at beskytte den offentlige moral.

I deres reaktion på markedsdynamikkerne synes massemedierne alt for ofte ikke at tage
hensyn til børn som individer, som det er meget nemt at påvirke følelsesmæssigt. Det fælles
mål bør være at være mere opmærksomme på sager, der vedrører børn og unge, hvilket
vil sige arbejde sammen med alle mulige mediefagfolk om at udvikle en klar følelse af
kollektivt ansvar.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen om krænkelse af
ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen. Dialogen
mellem parlamenter (mellem Parlamentet og de nationale parlamenter) er blevet et
afgørende aspekt ved EU, siden Lissabontraktaten trådte i kraft. Derudover bygger EU på
uangribelige værdier, som omfatter bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, og
jeg vil arbejde for at beskytte denne værdi gennem hele mit mandat.

8. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl. 14.20 og genoptaget kl. 15.05)
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FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

10. Kristnes situation med hensyn til religionsfrihed (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling om redegørelsen fra
Kommissionens næstformand og Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om kristnes situation med hensyn til
religionsfrihed.

Jeg vil gerne give ordet til næstformanden/den højtstående repræsentant, Catherine Ashton.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg skal lægge ud med at sige,
at jeg fuldt ud deler Parlamentets bekymring over den seneste tids vold mod mennesker
tilhørende religiøse mindretal og dem, der forsvarer religionsfrihed.

Jeg gav senest udtryk for min holdning hertil den 6. januar, da jeg besøgte Betlehem og
Fødselskirken i Betlehem på den ortodokse juleaften. Jeg tog dertil for at understrege
behovet for, at alle religiøse grupper i hele verden skal kunne samles og frit gå i kirke. Jeg
understregede endvidere, at EU fordømmer alle former for intolerance og vold mod folk
på grundlag af deres religion, uanset hvor den udøves. Jeg fordømte endvidere kraftigt de
seneste terrorangreb i Irak og Egypten mod kirker samt mordet på guvernøren i Punjab i
Pakistan, Salmaan Taseer.

Disse angreb er uacceptable. De gennemføres af ekstremister drevet af intolerance, hvilket
skal fordømmes og modarbejdes. I dag krænkes folks menneskerettigheder alt for ofte i
denne verden på grund af deres religion eller tro. Ofrene tilhører ikke kun én enkelt
trosretning eller én religion. Desværre er der ingen dele af verden, der er forskånet for denne
bølge af religiøs intolerance.

Al forskelsbehandling af og vold mod individer på grundlag af deres religiøse tilhørsforhold
er i modstrid med de værdier, vi forsvarer i EU. Enhver overtrædelse skal tages alvorligt og
skal fordømmes lige hårdt, uanset hvor den finder sted, og uanset hvem ofret er, for
menneskerettighederne er, som vi ved og accepterer, universelle.

Traditionelle kristne samfund i Mellemøsten er kommet i vanskeligheder, hvilket har
medført omfattende fordrivelser i nogle lande og til en tilbagegang i antallet af sådanne
samfund i regionen som helhed. EU vil ikke lukke øjnene for deres situation. Vi mener, at
deres krav om at få deres rettigheder respekteret som borgere i deres eget land er fuldt ud
legitimt. Alle har ret til samvittigheds- og trosfrihed, og alle stater er forpligtet til at sørge
for, at disse frihedsrettigheder respekteres.

EU er klar til at styrke sit samarbejde med regeringerne for at bekæmpe intolerance og
beskytte menneskerettighederne. Vi må ikke gå i den fælde, som ekstremister og terrorister
har lagt for os. Vi skal modstå deres manipulation, hvor de gør religion til en kilde til splid.
Det bedste svar på ekstremisme er en forenet international front baseret på de universelle
standarder for religions- og trosfrihed.

EU var en af drivkræfterne i FN's Generalforsamling, som stod bag erklæringen om
afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og
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tro, som blev enstemmigt vedtaget i december 2010. Vi gør hvert år en samordnet indsats
for at bygge videre på den enstemmighed, så det internationale samfund kan udsende et
klart og forenet budskab. Vi er i færd med at overveje endnu et initiativ med henblik på at
skabe kraftig overregional opbakning om dette emne på det kommende møde i FN's
Menneskerettighedsråd til marts. Vi rejser endvidere spørgsmålene om religions- og
trosfrihed under vores menneskerettighedsdialoger og opfordrer landene til at udrydde
forskelsbehandling og intolerance.

Vores delegationer overvåger disse problemer på tæt hold overalt i verden, og EU's næste
årsberetning om menneskerettigheder, som kommer til foråret, vil se på situationen for
religiøse mindretal i verden.

Jeg er fuldt ud indstillet på at bevare religions- og trosfrihed øverst på vores dagsorden.
Problemet vil endnu en gang blive taget op på det kommende møde i Rådet
(udenrigsanliggender) den 31. januar, så EU kan få styrket sin indsats til fremme af
religionsfriheden.

Formanden.   – Baroness Ashton! Det glæder mig meget at kunne byde Dem velkommen
til Parlamentet her i det nye år. Det er ikke så tit, vi kan drøfte så vigtige aspekter af EU's
udenrigspolitik med Dem personligt, så jeg vil gerne sige Dem mange tak for, at De er
kommet.

Elmar Brok,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! De har lovet, at De
vil besøge Parlamentet oftere, så vi kan få afsluttet denne sag. Jeg mener, det er vigtigt, at
De, Baroness Ashton, og alle andre bemærker, at et bredt flertal i Parlamentet støtter denne
sag, og det er et tegn på, at denne beslutning er en af flere foranstaltninger og ikke blot en
almindelig beslutning.

De har ret, når De siger, at vi skal sørge for, at intolerance og vold mod mennesker på
grundlag af deres religion, uanset hvilken religion der er tale om, skal opfattes som værende
uacceptabel. Det står imidlertid klart, at 75 % af alle religionsbetingede angreb i de senere
år har været rettet mod kristne. Det kristne Europa skal indtage en selvsikker holdning og
forsvare sig. Det skal ikke fortie problemet. Angrebene finder i vidt omfang sted i muslimske
lande, men ikke kun der. De kristne forfølges f.eks. også i Kina og i andre lande. Vi må ikke
acceptere voldelig forskelsbehandling og terrorhandlinger. At et menneske idømmes
dødsstraf, fordi det er konverteret til kristendommen, er ikke acceptabelt, og det samme
gælder terrorhandlinger og terrororganisationer samt det forhold, at offentlige myndigheder,
som ikke er deres ansvar voksne, lukker øjnene for disse handlinger. Resultatet er, at den
årtusindgamle tradition for, at der er kristne grupper og samfund til stede i mange lande,
herunder Syrien, Tyrkiet, Irak og Iran, forsvinder. Hvis presset på de kristne i Betlehem,
Jesu fødeby, fortsætter, vil der snart ikke være flere kristne tilbage i byen. De 20 mio.
koptiske kristne, der lever i Egypten, udgør et særligt problem, som vi tager meget alvorligt.
Her kan vi ikke tale om mindretal.

Jeg vil derfor gerne fremhæve to af de krav, der fremsættes i beslutningen. Der skal være
klare henvisninger til forfølgelsen af kristne i de menneskerettighedsrapporter, som
EU-institutionerne udarbejder, herunder Deres organisation og Parlamentet. Der skal stilles
ressourcer til rådighed i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at håndtere spørgsmål i
forbindelse med kristendommen, og menneskerettighederne og religionsfriheden skal
spille en fremtrædende rolle i de traktater, vi undertegner med andre lande.

165Europa-Parlamentets forhandlingerDA19-01-2011



Hannes Swoboda,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Tak for
Deres klare ord.

Det stigende antal angreb på kristne og de tiltagende niveauer for religiøs intolerance er
yderst alarmerende. Vi skal gøre det klart, at vi fordømmer disse handlinger, fordi vi er
tilhængere af religiøs tolerance, frihed og mangfoldighed. Jeg vil endnu en gang gerne
udtrykke vores dybeste medfølelse og sorg i forbindelse med angrebene på koptiske kristne
i Egypten. Det var et hårdt slag, ikke blot for de koptiske kristne selv, men også for den
tolerance, der fortsat er udbredt i Egypten. Jeg siger med overlæg "fortsat", for den er nu
blevet sat over styr.

Jeg vil gerne på min gruppes vegne udtrykke min dybe beklagelse over den måde, hvorpå
de kristne behandles i Irak. Målet med at vælte Saddam Hussein var ikke at bane vejen for
den manglende tolerance over for kristne, som vi ser nu. Der hersker imidlertid også
intolerance mellem forskellige muslimske grupper. Vores gruppe mener derfor, det er
særdeles vigtigt at sætte afgørende ind mod intolerance over for andre religiøse holdninger
og især over for religiøse mindretal.

Jeg afgiver stort set aldrig skriftlige erklæringer, men jeg var glad for, at hr. Maurer bad mig
om at deltage i forbindelse med denne sag, da det er så vigtigt, at vi bekæmper den tiltagende
intolerance og arbejder sammen om at overvinde den. Det glæder mig, at vi har et fælles
beslutningsforslag og et fælles handlegrundlag.

Jeg fordømmer klart på min gruppes vegne disse angreb mod kristne, og ikke kun de seneste
voldelige angreb, men også andre former for forskelsbehandling, men jeg vil dog gerne
specifikt sige, at jeg i høj grad beklager den tiltagende islamofobi i visse europæiske kredse.
Dette er blot et argument, som ganske vist er forkert og ugyldigt, men det er stadig et
argument, der gør, at visse radikale muslimske kræfter finder en årsag til, en grund til eller
en begrundelse for at udøve forskelsbehandling mod eller endda angribe kristne.

Vi må alle uanset vores syn på de enkelte religioner indrømme, at folk har ret til at udøve
deres religion i fred. Tilstedeværelsen af et aggressivt, voldeligt mindretal, hvad enten det
består af muslimer, kristne, jøder eller medlemmer af andre trossamfund, kan aldrig bruges
som begrundelse for at angribe andre religioner.

Marietje Schaake,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Religiøs overbevisning er en
personlig sag, som har forskellig betydning for forskellige mennesker. Statens rolle er at
beskytte alle borgere uanset overbevisning og at give dem mulighed for at forene og
udtrykke sig frit overalt i verden. Et blik på vores verden i dag giver et meget dystert billede.
Fra Bahá'i i Iran til kopterne i Egypten, fra anvendelsen af blasfemilove i Pakistan til
angrebene mod kristne og kirker i Irak og Nigeria. I dag sætter vi særligt fokus på den
tiltagende vold mod kristne, som er kilde til megen bekymring. Det er utroligt smerteligt,
at folk angriber og bliver angrebet, begge dele i religionens navn, og folk tilhørende alle
trosretninger er ofre herfor.

Det er uacceptabelt at se, at nogle individer, ekstremister, vælger at bruge vold og endda
terrorisme og gør det i Guds navn eller i en religions navn og dermed hævder at være talerør
for andre eller endda mener at være hævet over loven og dermed forbinder utallige uskyldige
mennesker med denne vold.

Men vi må ikke tage fejl. Ved at give ekstremisterne mere anerkendelse, end de fortjener,
ved at acceptere forbindelsen mellem religion og terrorisme diskvalificerer vi flertallet af
troende, som på de forskellige måder, de nu gør det på, udøver deres tro på fredelig vis.
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Terrorisme er politisk, og terrorisme er en forbrydelse. Religion kan aldrig være en troværdig
eller acceptabel grund til at bruge vold eller til at krænke menneskerettighederne. Dette
sker alt for ofte, ikke blot ved anvendelse af vold, men også ved at indskrænke
ytringsfriheden, f.eks. ved misbrug af blasfemilove.

Religion eller overbevisning bør aldrig være en grund til, at mennesker lever i frygt, og
Parlamentet siger med rette sin mening om ekstremisthandlinger mod kristne og støtter
dem, der fordømmer denne ekstremisme.

Nicole Kiil-Nielsen,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton, mine
damer og herrer! Massakrerne mod de koptiske kristne i Alexandria vakte international
vrede. De kristnes situation i de østlige lande som helhed er bekymrende. I Irak, i Libanon
og endda i Palæstina, hvor kristne forlader det, de ser som deres hellige land, opslidt af den
ydmygelse, de har lidt under den israelske besættelse.

Jeg er glad for, at vores beslutning om religionsfrihed giver emnet en bred fortolkning og
erindrer om de grundlæggende rettigheder, nemlig retten til at tro og til ikke at tro, retten
til at vælge en religion uden at blive udsat for forskelsbehandling. Men mens vores tekst
med rette nævner den seneste tids angreb og mord på verdensplan, må vi også indrømme,
at respekten for religionsfriheden er truet i nogle europæiske lande.

Vi er ofte vidne til intolerancehandlinger. Profanering af jødiske og muslimske kirkegårde,
antiislamiske og antisemitiske udtalelser. Handlinger såsom Schweiz' afstemning om at
forbyde opførelsen af minareter og fremgangen hos ekstremistpartierne, som udtrykker
intolerante holdninger over for visse samfund, er alle tegn på, at vi skal gøre kampen for
at opretholde verdslige principper til en prioritet i Europa. Flygtninge, asylansøgere,
indvandrere og etniske og religiøse mindretal oplever alle en foruroligende stigning i
krænkelserne af deres universelle grundlæggende rettigheder.

Europa burde fremstå som et eksempel på tolerance og dialog mellem samfund. De kristne
i de østlige lande mistænkes i stigende grad for at repræsentere Vestens interesser og
foretagender, mens muslimerne i Europa forbindes med radikal islam og terrorisme.

Lad mig læse et par linjer af et digt af Louis Aragon: "Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y
croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat" (Den, der troede på
Gud, og den, der ikke gjorde, deres blod løber lige rødt og lige klart).

Konrad Szymański,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand, fru Ashton! Jeg vil gerne lægge
ud med at takke fru Ashton for, at hun reagerede så hurtigt på begivenhederne i Alexandria.
Det er afgørende, at vi reagerer hurtigt og forudsigeligt, da det betyder, at verden lytter
mere opmærksomt til os.

De kristne er uden tvivl det mest oversete mindretal i verden i dag. Hvert år
udsættes 170 000 kristne verden over for juridisk forskelsbehandling, angreb og mord.
Alle dem, der hævder at forsvare menneskerettighederne, skal træffe aktive foranstaltninger
for at forsvare religionsfriheden. Spørgsmålet om religionsfrihed skal rejses i forhandlinger
om udviklingsbistand med lande som Afghanistan, Irak og Sudan. Kina, Indien og Vietnam
skal høre vores holdninger til religionsfrihed inden for rammerne af handelsforhandlinger
med EU. Vi skal styrke vores naboskabspolitik, når det kommer til lande som Egypten.
Endelig skal vores diplomati reagere på hver eneste krænkelse af retten til religionsfrihed.
Vi har således instrumenterne til rådighed, vi skal bare bruge dem, og vi skal overbevise
verden om, at trods års tavshed på området er de kristnes frihedsrettigheder virkelig vigtige
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for os. Verden lytter kun til os, hvis vi kan få den til at forstå, at dette problem er virkelig
vigtigt for os. Ellers kan vi ikke regne med, at vores politik på området får succes.

Kyriacos Triantaphyllides,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Ifølge FN's pagt
har alle ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. Enhvers ret til at følge en religiøs
overbevisning – eller til ikke at følge nogen – skal sikres og respekteres af alle. For os kan
religion ikke anvendes som et middel til udnyttelse i en politisk konflikt. I denne forbindelse
fordømmer vi alle den seneste tids angreb i såvel Alexandria som andre steder og udtrykker
vores medfølelse med ofrenes familier.

I et hidtil uset angreb fra det tyrkiske besættelsesregime i Cypern blev den kristne
gudstjeneste i St. Synesios-kirken i det besatte Rizokarpaso afbrudt med magt og i sidste
ende aflyst. Denne handling var et brud på de involverede græske cyprioters grundlæggende
menneskerettigheder, herunder religionsfriheden. På samme måde blev gudstjenesten i
Yialousa på helligtrekongersdag aflyst med den uberettigede begrundelse, at der ikke var
blevet givet tilladelse hertil inden for den fastsatte frist.

Ovenstående handlinger er klare brud på den tredje Wieneraftale af 2. august 1975, artikel 3
og 9 i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 10 i EU's charter om
grundlæggende rettigheder og artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Vi fordømmer kraftigt besættelsesregimets handlinger, som er klokkeklare krænkelser af
en grundlæggende menneskerettighed.

Der skal reageres omgående. Respekten for overbevisninger og rettigheder skal være af
afgørende betydning for EU.

Fiorello Provera,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! De seneste
terrorangreb i Egypten og Irak er forbryderiske handlinger, der kun udgør et af aspekterne
– om end et tragisk et – af forfølgelsen af kristne samfund rundt omkring i verden og især
i Mellemøsten.

Det mest foruroligende ved dette er med institutionelle ord den systematiske indskrænkning
af kristnes rettigheder som borgere, idet de f.eks. ikke har lov til at bygge kirker, besætte
offentlige, civile eller militære embeder eller frit udøve deres religion. De to ting tilsammen
– terrorisme og forskelsbehandling – tvinger hundredtusindvis af mennesker til at forlade
disse lande. I f.eks. Irak er over 60 % af de kristne blevet tvunget i eksil, og her taler vi om
noget i retning af 600 000 mennesker.

Parlamentet kæmper for folks ret til at udvandre, men i denne sag fornægtes hele samfund
retten til at leve i deres eget land. Terrorismens mål er at udradere kristendommen i de
arabiske lande gennem massemord. Der skal gribes ind, herunder militært, for at bekæmpe
og forhindre dette.

Europa, som historisk set er kristent og indædt forsvarer menneskerettighederne, skal
lægge pres på regeringerne i dette område og opfordre dem til at respektere deres egne
borgeres rettigheder.

Bruno Gollnisch (NI).    – (FR) Hr. formand! Samvittighedsfriheden er så afgjort en vital
frihed. Gud ønsker ikke tvungen observans.

Denne frihed blev krænket på grusomste vis af kommunistregimerne. Vi burde have mod
til at rejse os i dag og sige, at dette misbrug primært udøves mod kristne i islamiske lande.
Det er rigtigt, at vi bør fordømme de grusomme drab begået af fanatikere.
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Men det er imidlertid ikke kun et spørgsmål om ekstremisme. I flere lande, hvor størstedelen
af befolkningen er muslimer, også lande, som menes at være moderate, behandles de kristne
som andenrangsborgere. Det er forbudt at konvertere til kristendommen, og det kan endda
medføre dødsstraf. I Vesten forhindres folk imidlertid ikke i at konvertere til islam, hvis de
ønsker det, uanset hvad fru Kiil-Nielsen siger.

I de selv samme muslimske lande kan enhver, som faktisk kritiserer eller menes at kritisere
islam, lide samme skæbne. Især skal den lovgivning, der angiveligt har til formål at straffe
blasfemi, ophæves. Vi opfordrer specifikt Pakistan til at omstøde den dom, som den stakkels
kvinde, der blev anklaget af sine naboer, blev idømt.

Vi kan tale så meget, vi vil, men de store ord er ikke nok. Vi skal handle og gøre det klart
for disse stater, at vores forbindelser med dem afhænger af, hvorvidt de er villige til at
respektere samvittighedsfriheden.

Mario Mauro (PPE).    – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil
gerne sende en hjertelig tak til kommissæren for indholdet af hendes tale, da formålet med
vores beslutning her er at sikre øget beskyttelse af religiøse mindretal i alles interesse.

Men, Baroness Ashton, jeg vil gerne i største oprigtighed, venlighed og venskabelighed
gøre Dem opmærksom på noget. Hvis De har tålmodighed til at genlæse den tekst, De
netop læste op, vil De se, at det lykkedes Dem at holde hele Deres tale uden en eneste gang
at bruge adjektivet "kristen". Det var noget, der slog mig, da der rent faktisk hersker en
følelse af forlegenhed i vores institutioner, og i den henseende spiller vi fundamentalisternes
spil, som har tendens til at identificere tilstedeværelsen af kristne i Mellemøsten og andre
dele af verden med netop Vesten og Europa.

Mine kristne venner i Irak og vores kristne venner i Palæstina er arabere, tænker på arabisk,
elsker deres land, elsker den mentalitet og elsker deres historie og kultur. Jeg vil derfor
gerne spørge Dem, Baroness Ashton, om ikke vi måske burde kaste et meget grundigt og
påpasseligt blik på os selv og på, hvordan vi hidtil har tacklet dette emne, for det er meget
vigtigt for os at kalde en spade en spade.

Vi skal kalde had mod jøder for antisemitisme, had mod muslimer for islamofobi og had
mod kristne for det navn, det fortjener, for kun på den måde vil det lykkes os at inddrage
alle i disse lande, som elsker retfærdighed og frihed.

Det er mit spørgsmål til Dem, og jeg vil gerne bede Dem om et specifikt svar. Vi står netop
for at skulle vedtage aftalen om Irak. Lad os indlemme egentlige regler ud over
handelsaftalens principper, så der kan komme økonomiske fordele ud af at respektere
rettighederne. Lad os gøre noget håndgribeligt, som er i alles interesse, men lad os gøre det
hurtigt og godt, for verden venter på et signal fra Europa.

Richard Howitt (S&D).    – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis minde os om
ordene i verdenserklæringen. Jeg citerer: "Frihed til enten alene eller i fællesskab med andre,
offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse,
gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter". Den pointerer, at beskyttelsen af
disse frihedsrettigheder er integreret i og uadskillelig fra beskyttelsen af alle
menneskerettigheder. Vores beslutsomhed med hensyn til at forsvare dem bør ikke være
mindre.

Den gør det ligeledes klart, at vi bør gribe ind over for al religionsbaseret forfølgelse, som
er et problem for alle religioner og i mange lande, herunder – lad os være ærlige – nogle af
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landene i vores eget EU. Ifølge Pew Centre lever 70 % af verdens 6 mia. mennesker i lande
med kraftige begrænsninger for religion og udøvelse.

Jeg er personligt af den stærke overbevisning, at religion kan være en godhedens magt, der
forsvares af trosrådet i min egen valgkreds i det østlige England, som fremmer gensidig
forståelse, en rolle, der afspejles i EU's egne forpligtelser til at føre dialog, som nævnt i vores
beslutning. Men jeg ved, at da hadets prædikant, Terry Jones, som truede med at brænde
koranen, sagde, han ville komme til Luton – som også ligger i min valgkreds – for at vække
det religiøse had, fik han at vide, at han ikke var velkommen.

Tolerance, dialog, gensidig respekt og forståelse er for nogle en del af deres tro. For andre
er det selvstændige værdier. Under alle omstændigheder er det værdier, vi bør fremme og
respektere.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Hr. formand! Fanatisme rettet mod andre menneskers
religion er barbarisk og skal fordømmes og bekæmpes af alle dem, der forsvarer demokratiet.
Derfor er det så vigtigt, at vi i dag giver udtryk for vores solidaritet med alle dem i verden,
der forfølges på grund af deres tro.

De forfærdelige drab begået af al-Qaeda i Irak og Egypten og de islamiske fundamentalisters
trusler mod kristne i de østlige lande har i virkeligheden kun ét formål, nemlig at skabe
spændinger mellem religioner, give næring til had, sætte samfund op imod hinanden og
forårsage et sammenstød mellem civilisationerne. Dette destabiliseringsforsøg virker ikke
i Europa, ligesom det heller ikke virker i Frankrig, hvor hele det muslimske samfund
naturligvis omgående fordømte disse barbariske handlinger.

Vi skal i dag formelt bekræfte alle mindretals ret til at udøve deres religion frit og sikkert
overalt i verden, også herhjemme i Europa. Vi skal forsvare religiøs pluralisme, tolerance
og gensidig forståelse, både her i Europa og i resten af verden. Derfor håber jeg, at den
demokratiske revolution, som Tunesien oplever for øjeblikket, snart vil nå andre lande, så
værdier som respekt, tolerance og verdslighed kan brede sig.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne sige mange tak til
Baroness Ashton for hendes tilstedeværelse i dag. Har vi ikke allerede drøftet kristnes
situation i Somalia, Sudan, Egypten, Syrien, Tyrkiet, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan og
Malaysia mange gange her i Parlamentet? Har Parlamentet, min gruppe og jeg selv ikke
allerede stillet mange spørgsmål om den systematiske undertrykkelse af kristne i disse
islamiske republikker? Derfor mener jeg, at tiden til snak og fine ord er forpasset. Nu skal
der handles.

Jeg har to specifikke spørgsmål til fru Ashton. For det første skal tjenesten – også selv om
kompetenceområdet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør begrænses – tage én
opgave meget alvorligt. Den skal forsvare kristne, der forfølges. Derfor bør der oprettes
en separat enhed i tjenesten, som har ansvaret herfor.

For det andet har EU indgået bilaterale aftaler med alle disse lande. Frys disse aftaler fast,
læg dem på is allerede i dag! Pres regeringerne på pengepungen, indtil de viser, at de har
gjort forholdene mere sikre for kristne.

Jeg vil gerne høre Deres svar på disse mine to specifikke spørgsmål.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).    – (FR) Hr. formand! Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre deltog ikke i den beslutning, vi har fået forelagt i
dag.
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Vi fordømmer naturligvis alle terrorhandlinger, uanset hvem gerningsmændene og ofrene
er, og uanset hvor handlingerne finder sted. Vores gruppes medlemmer tror imidlertid
fuldt og fast på de verdslige principper og et verdsligt samfund. Derfor fordømmer vi
naturligvis blasfemi. Det betyder, at vi tror fuldt og fast på tankefrihed, samvittighedsfrihed
og religionsfrihed, som omfatter friheden til at tro og til ikke at tro, til at vælge sin religion,
skifte religion og frit udøve den valgte religion, uanset hvilken religion det er.

Det betyder også, at vi er fuldt ud for adskillelsen af religion og politik, og vi fordømmer
den tiltagende fundamentalisme i Europa og andre steder, som ofte er en reaktion på social
uro og de offentlige politikkers manglende evne til at løse problemet.

Vi mener, at denne beslutning er et skridt i den forkerte retning. Jeg mener kort sagt, at den
mangler balance, navnlig sammenlignet med det forslag, min gruppe forelagde. Vi føler,
at denne beslutning giver indtryk af, at det kristne Europa – eller det kristne samfund i
Europa – vil komme kristne i hele verden til undsætning. Vi mener ikke, det er den bedste
måde at bekæmpe disse sekteriske holdninger på.

Bastiaan Belder (EFD).    – (NL) Hr. formand! Det fælles beslutningsforslag bringer med
rette spørgsmålet om aggression mod religiøse mindretal i Europa på bane. For nøjagtig
en måned siden skrev en jødisk studerende i mit land, Nederlandene, følgende: "Jeg er
bekymret, bekymret over det paradoks, der er forbundet med beskyttelsen af
religionsfriheden. Hvis jeg bliver nødt til at forlade landet i morgen, fordi der ikke er nogen
sikkerhed her, hvor kan jeg så rejse hen? Det Forenede Kongerige eller Frankrig? Nej, for
der er problemet det samme". Mit spørgsmål er følgende: Bevæger Europa sig i retning af
en fremtid uden jødiske samfund i dets medlemsstater? Dette er en syretest af vores
europæiske åndelige værdier.

Dette gælder ligeledes den europæiske holdning til en så godt som glemt gruppe kristne i
Mellemøsten, det palæstinensiske kristne mindretal i Gaza og på Vestbredden. De kan med
rette forvente konkret opbakning fra EU, især da kristne organisationer gør sig umage for
at give handicappede palæstinensiske børn et rigtigt hjem, uanset deres tro. De
palæstinensiske kristne møder enorme vanskeligheder på arbejdsmarkedet, navnlig de
selvstændige iværksættere. De tier normalt stille om deres daglige problemer for at undgå
problemer. Fru Ashton! Lad også Rådet og Kommissionen, som er vigtige donorer til det
palæstinensiske samfund, varetage deres interesser og lytte til deres stemmer.

Diane Dodds (NI).    – (EN) Hr. formand! Jeg er glad for, at jeg har fået lejlighed til at tale
om et emne, der ligger mig meget på hjerte. Som evangelisk kristen er det gået op for mig,
navnlig gennem de senere år, at udøvelsen af kristne trosretninger i vid udstrækning findes
uacceptabel i et samfund, der vil have os renset for enhver form for fast tro, og hvor vi alle
skal tro på det samme, og ellers ikke skal tro på noget.

Dette angreb på vores overbevisning er mere aggressiv over for kristne i visse kredse. I år
fejrer vi 400-års-dagen for Kong James' Bibel, men i dag er det ofte ulovligt at give udtryk
for en tro, der er baseret på Bibelens indhold. Vi står i en situation, hvor kristne udelukkes
fra visse erhverv på grund af deres tro og slæbes for retten på grund af deres tro. I Det
Forenede Kongerige anvendes ligestillingslovene mere som et sværd end som et skjold til
at straffe udøvelsen af kristen tro.

Denne marginalisering af kristendommen blev for nylig eksemplificeret af Kommissionen
ved offentliggørelsen af deres kalender. Muslimernes, hinduernes, sikhernes, jødernes og
kinesernes højtider var nævnt, men der stod ikke noget om de kristne festdage. Jeg er ikke
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i tvivl om, at dette ikke var et tilfælde, en forglemmelse, og det finder jeg dybt beklageligt.
Jeg vil gerne opfordre næstformanden/den højtstående repræsentant til at tage dette op i
hendes bemærkninger.

Religionsfriheden er en grundlæggende rettighed i samfundet, som bør beskyttes, og denne
forhandling er kun en lille erkendelse af problemet. Vi bør ikke vige tilbage for det, bare
fordi det er kristne, der forfølges …

(Formanden afbrød taleren)

Ernst Strasser (PPE).    – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Jeg vil gerne sige Dem mange
tak for Deres indlæg. Det er godt, det er kommet på det rigtige tidspunkt, og det er
opmuntrende med hensyn til Deres egen og Deres organisations grundlæggende tilgang
til problemet som helhed, med hensyn til samarbejdet med andre lande og med hensyn til
de foranstaltninger, der er brug for. Dagens forhandling er også nødvendig, ikke kun på
grund af den seneste tids hændelser, men også fordi religionsfriheden er en af vores
grundlæggende værdier og en del af vores europæiske identitet.

Denne forhandling er vigtig, da forskelsbehandling, vold og forfølgelse finder sted i mange
af verdens lande, og det er særdeles foruroligende, at en stor del af alle dem, der omkommer
som følge af religiøst begrundet vold på verdensplan, er kristne. Vores medfølelse går til
alle dem, der er blevet dræbt, såret eller tortureret i angreb af denne art. Vores medfølelse
går til deres venner og familier. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at reducere og på sigt sætte
en stopper for denne form for intolerance.

Desværre ser vi også, at kristne udsættes for forskelsbehandling fra officielle myndigheders
side, og vi skal sætte alt ind på at bekæmpe og løse dette problem. Vi skal forpligte os til
at sikre retten til religionsfrihed. Dette skal være i centrum for vores bilaterale forbindelser.
Vi har brug for effektive instrumenter, som giver os mulighed for at beskytte kristne og
beskytte religionsfriheden. Derfor glæder jeg mig over, at overholdelse af menneskeretten
til religionsfrihed bliver et af punkterne på dagsordenen i alle bilaterale kontakter.

Vi skal endvidere indlemme bestemmelser, der sikrer religionsfriheden, i vores aftaler med
tredjelande, og jeg glæder mig meget over, at De agter at indføje et kapitel om religionsfrihed
i EU's årsberetning om menneskerettigheder.

Guido Milana (S&D).    – (IT) Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer! Det
er vigtigt at knytte fordømmelsen af disse angreb og opfordringen til, at der omgående
iværksættes konkrete foranstaltninger med henblik på at beskytte kristne overalt i verden,
sammen med det mere generelle krav om respekt for religionsfriheden og samvittigheds-
og tankefriheden.

Der er ingen forskel på en, der bliver dræbt, mens han er til messe, og en, der bliver dømt
til døden for utroskab eller for at tilhøre et muslimsk, kristent eller jødisk mindretal, eller
for at være født et bestemt sted og ikke for at udøve en bestemt religion. Retten til frihed
og sameksistens er almindeligt anerkendt i humanistisk kultur og internationale
konventioner. I kontrast hertil ser vi verden splittet mellem dem, der forsvarer
menneskerettighederne, og dem, der brutalt ønsker at udslukke dem.

Kun en holdning, som er åben for dialog og imod enhver form for intolerance, kan fungere
som udgangspunkt for beskyttelsen af identiteter og værdier. Manglende respekt for disse
kan endda medføre udvisning af hele samfund fra deres historiske hjemlande. Der ligger
et stort stykke arbejde foran Europa i denne henseende på politisk og diplomatisk plan

19-01-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA172



samt i de kulturelle og sociale sfærer. I dag opfordrer vi Rådet og Kommissionen og især
den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender til at udstikke klare retningslinjer
for vores forbindelser med tredjelande inden for rammerne af den nye Tjeneste for EU's
Optræden Udadtil.

Også i de bilaterale aftaler skal der lægges større vægt på emnerne religionsfrihed og
menneskerettigheder mere generelt, og krænkelser af disse bør medføre, at disse aftaler
ophæves. Jeg mener endvidere, at Europa bør spille en hovedrolle med hensyn til fremme
af dialogen mellem religioner. Manglende dialog går ofte videre end til enkeltstående
hændelser og resulterer i rigtige krige, i hvilke religionen dækker over andre, mere
komplekse konfliktårsager.

Endelig skal vi også se nærmere på situationen herhjemme. Det skorter ikke på eksempler
på intolerance i Europa. Vores byer er i praksis multikulturelle, og den kendsgerning bringer
religiøse traditioner og værdier med sig, som skal respekteres og omfattes af ytringsfrihed.

Der er således intet alternativ til dialog og gensidig respekt. Det er vigtigt at gentage den
appel, som de religiøse samfund har fremsat.

(Formanden afbrød taleren)

Niccolò Rinaldi (ALDE).    – (IT) Hr. formand, højtstående repræsentant, mine damer og
herrer! De kristnes skæbne i de østlige lande ændrer kulturkortet, idet årtusindgamle
samfund – "kopter" betyder "egypter" på græsk – nu vælger at udvandre for at blive fri for
den vold, de er blevet udsat for. Medierne og de fremmedfjendske parter bør imidlertid
ikke begå den fejl at kalde dette et religionssammenstød eller et sammenstød mellem
civilisationer.

Jeg vil gerne genfortælle en kort begivenhed, som jeg finder meget væsentlig. For flere år
siden i Cairo stod en gammel mand fra landet, som leverede os mælk tre gange om ugen,
uden for vores dør og græd. Vi kunne ikke forstå, hvad han ville, for det eneste, han kunne
sige gennem tårerne, var "Said Akbar, Said Akbar", den store gamle mand, den store gamle
mand. Vi forstod senere, at han viste sine kristne kunder sin sorg over Karol Wojtyłas død.
Det var en simpel, oprigtig mand, en muslim, som handlede med al den traditionelle
gensidige respekt, der var kendetegnende for folkene omkring Middelhavet. Denne korte,
men væsentlige begivenhed, der afspejler udbredte værdier i det egyptiske samfund, fandt
sted i det samme land som det, hvor massakren mod kopterne fandt sted til jul.

I dag har de kristne samfund i de østlige lande imidlertid brug for beskyttelse. De bliver
nogle gange fanget i opgør mellem terrorister og fundamentalister og autoritære
myndigheder. Den europæiske udenrigspolitik bør ikke stå magtesløs hen, mens verden
ændrer sig. Den skal ikke være bange for at sige ordet …

(Formanden afbrød taleren)

Marina Yannakoudakis (ECR).    – (EN) Hr. formand! Tolerance over for andres tro er
kendetegnende for et civiliseret samfund. De grusomme hændelser i Egypten og Irak er i
modstrid med menneskerettighederne og de grundlæggende principper om tanke- og
ytringsfrihed. Ingen bør forfølges på grund af deres religion. Begrænsningen af kristnes og
tilhængere af enhver anden tros udøvelse af deres religion er fuldstændig uacceptabel i
vores samfund.

Men før vi kritiserer, bør vi feje for egen dør. Sidste måned blev der udstedt forbud mod
julegudstjenesten i den besatte by Rizokarpaso i Cypern. Som vi alle ved, er
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EU-medlemsstaten Republikken Cypern for øjeblikket delvist besat af Tyrkiet og har været
det i 36 år. Den tyrkiske besættelseshærs indtrængen i kirken, hvor den tvang præsten til
at afslutte gudstjenesten og kirkegængerne til at forlade kirken, er uacceptabel. Denne
hændelse er nu under behandling i FN.

Så nu, hvor vi taler om situationen i lande uden for EU og om de kristnes frihedsrettigheder,
vil jeg gerne minde Parlamentet om, at vi først skal feje for vores egen dør. Vi kan ikke
acceptere nogen form for forskelsbehandling i Parlamentet, hvis vi skal være troværdige i
bredere sammenhæng.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).    – (NL) Hr. formand, Baroness Ashton! Religions- og
trosfriheden beskytter både religiøse og ikketeistiske trosretninger og endda også ateistiske
trosretninger. Disse synspunkter kan være uforenelige, og så har regeringerne pligt til at
fremme tolerance og forsvare dem, der udsættes for forskelsbehandling og vold på grund
af deres tro.

Jeg støtter helhjertet det fælles beslutningsforslag i den form, vi nu har foran os. Ikke fordi
jeg mener, at vi kun skal bekymre os om kristne, men fordi kristne for øjeblikket udsættes
for intolerance i et stigende antal lande. Jeg ville under alle omstændigheder have handlet
på samme måde, hvis dette havde handlet om en hvilken som helst anden religion.

IIES kræver omfattende kapacitet på dette område. Jeg besad selv tidligere en tilsvarende
stilling i det hollandske udenrigsministerium. At finde en løsning på krænkelserne af
menneskerettighederne, de religions- eller trosbetingede spændinger og konflikter kræver
en masse arbejdskraft og en stor indsats, ligesom veritable forsøg på dialog og tolerance
gør det.

Derfor håber jeg, fru Ashton, at De vil rette Dem efter anbefalingen om, at der frigøres
arbejdskraft til dette formål.

Mario Borghezio (EFD).    – (IT) Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer!
I de europæiske politikkers fremherskende relativisme er der et ord, der er tabu:
kristianofobi. I mange år er der imidlertid kommet alvorlige og ofte tragiske beretninger
ind fra pålidelige og ubestridelige kilder om forfølgelsen af kristne på flere kontinenter.

Europa er nødt til at vågne, lukke øjnene op og træffe konkrete foranstaltninger. Det er
nødt til at udsende et klart budskab som f.eks. det, vi forventede fra Baroness Ashton. Hun
kunne f.eks. have citeret pave Benedicts inspirerede ord fra verdensfredsdagen for et par
dage siden, hvor han påpegede, at fornægtelse af religionsfriheden er en fornærmelse mod
Gud og mod den menneskelige værdighed og en trussel mod sikkerhed og fred.

Der er behov for konkrete tiltag. Hvad venter vi på – som jeg netop spurgte om – inden vi
sender en kommission ud for at tjekke situationen for vores koptiske kristne brødre i
Egypten, et officielt moderat land, hvor de praktisk taget ikke har nogen grundlæggende
menneskerettigheder overhovedet, ikke engang i offentlige embeder, blandt tjenestemænd?

Vågn op, ulykkelige Europa, og husk dine kristne rødder!

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Hr. formand! De angreb, der for nylig har fundet sted
i Irak og Egypten, er vidnesbyrd om to tragedier for Europa, om end af forskellig karakter.
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For det første er det en tragedie, at selve begivenhederne har fundet sted – på grund af deres
grusomhed og tabet af menneskeliv.

For det andet er det imidlertid også en tragedie at se, hvordan de ofte går upåagtet hen i
vores samfund. Den måde, hvorpå vi reagerer, betyder i mange tilfælde, at disse begivenheder
kun står omtalt i mediernes reportager om ulykker og forbrydelser, som om de var et ydre
anliggende og ikke et angreb på os. Det er, som om angrebene skete et helt andet sted,
mens de rent faktisk finder sted i hjertet af og er rettet imod selve kernen i vores civilisation,
vores Europa.

EU-institutionernes rolle består grundlæggende i at øge bevidstheden med hensyn til, hvor
alvorlige, betydningsfulde og omfattende angrebene mod kristne i disse lande er.
EU-institutionerne bør ikke kun komme med generelle udtalelser, hvor man fordømmer
disse angreb, men bør også fremme en tostrenget indsats. For det første skal man sikre, at
denne tragedie er mere nærværende i vores samfund og vores medier, og for det andet skal
man sikre, at EU-institutionerne er mere nærværende dér, hvor tragedien udspiller sig.

Med dette formål for øje og med denne tostrengede indsats vil jeg bede EU's institutioner
og Baroness Ashton selv om at fokusere mere på den markante rolle, som ofrene for disse
begivenheder spiller. Der skal sættes ansigter på ofrene. Ofrene skal være til stede i EU's
institutioner. Vi skal udarbejde et program for besøg, møder og endog materiel støtte til
ofrene, men det er ofrene for denne forfærdelige forfølgelse selv, der langt bedre end os
kan forfægte deres sag.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Hr. formand! Som socialdemokrater tror vi på
menneskerettighederne, og vi tror helt bestemt på de religiøse rettigheder. Som hr. Swoboda
ganske rigtigt sagde tidligere, interesserer vi os ikke alene for den kristne religion; vi
interesserer os for rettighederne for alle religioner, menneskers ret til gudsdyrkelse i
overensstemmelse med deres tro – og nok så vigtigt samforståelse mellem alle religioner
og forståelse af den tro, man har som medborger.

Jeg vil ud fra min baggrund dog gerne udtale mig om en konkret hændelse, der udspandt
sig i Cypern, og som er omtalt i betænkningen. De tyrkiske besættelsesstyrker trængte ind
i en kirke, hvor der gennem årtier har været holdt kristne gudstjenester, med henblik på at
standse gudstjenesten og nok så vigtigt at fordrive menigheden og tvinge præsten til at
tage sin messehagel af. Forskellen ved denne konkrete episode var, at den desværre – eller
heldigvis, fordi det giver os lejlighed til at arbejde sammen og få løst dette problem – fandt
sted på europæisk territorium.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton! Den barbariske massakre
i Alexandria den 31. december kommer oven i en lang række morderiske overfald på
kristne i mange dele af verden: i Iran, Irak, Pakistan, Nigeria og senest Egypten. De primære
ofre for forfølgelsen – og vi bør turde tage dette ord i vores mund, selv om det ikke optræder
i vores beslutning – har været de kristne mod øst. Det er et dybt rodfæstet problem, og
kristenfjendske handlinger er en realitet.

De virkemidler, som EU skal anvende – som vi skal anvende – skal være udtryk for
retfærdighed over for disse kristne mindretal. Det drejer sig om 12 mio. mennesker, der
har brug for beskyttelse, og som skal have en anden valgmulighed end at flygte eller se
døden i øjnene. Som det allerede er blevet gentaget adskillige gange, er det ikke et spørgsmål
om at stigmatisere den ene religion mere end den anden, men simpelthen om at påpege,
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hvor strengt nødvendigt det er at bekæmpe disse islamiske ekstremister, der spolerer
friheden og tager livet af folk.

Vi håber, at Baroness Ashton på udenrigsministrenes møde i slutningen af måneden vil
fremkomme med en samordnet reaktion og strategi for at bekæmpe volden mod de kristne
mod øst. Jeg mener, det er vigtigt at udøve et pres f.eks. via de associeringsaftaler, vi har
med nogle af landene, og at opfordre de respektive regeringer til at retsforfølge
gerningsmændene. Dette er nævnt i punkt 2 i vores beslutningsforslag.

Frihed til gudsdyrkelse skal udmøntes i praksis overalt i verden, ligesom det står enhver
frit for at tro eller ikke tro, for hvis denne frihed, der giver mulighed for, at religion og stat
er adskilt, udhules, sættes alle vores andre frihedsrettigheder også på spil.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Hr. formand! Ofrene i mindst 75 % af alle tilfælde
med religiøs forfølgelse i hele verden er kristne. EU kan ikke se passivt til og kan ikke læne
sig tilbage og lade stå til vedrørende denne problemstilling. Forhandlingen i dag tjener ikke
alene til at understrege over for Europa, at man skal involvere sig i den globale kamp for
at sikre respekt for retten til religionsfrihed, men også at vi alle i fællesskab skal overveje,
hvilke instrumenter EU kan anvende for at forhindre forfølgelsen af kristne fremover.

Hvad kan vi stille op? Som jeg ser det, er det første, vi bør gøre, at sikre, at respekt for
religiøs frihed er et af de højt prioriterede områder i EU's udenrigspolitik. Når der
undertegnes aftaler med andre lande, er det vigtigt, at vi sikrer, at aftalerne indeholder
bestemmelser, som hindrer forfølgelse af religiøse årsager i det pågældende land.

For det andet skal vi overveje at etablere et europæisk center til overvågning af religiøs
forfølgelse i hele verden, der ufortøvet kunne tilvejebringe relevante oplysninger og sætte
EU i stand til at reagere hurtigt.

For det tredje og sidste skal vi holde op med at føre en dobbeltmoralsk politik. EU og Europa
som helhed åbner sig for indvandrere fra forskellige lande i verden. Vi giver lov til, at der
bliver bygget steder til gudsdyrkelse til dem, og til, at de kan dyrke deres egen religion.
Samtidig forsvarer vi imidlertid sjældent de kristnes rettigheder i de selvsamme lande, i
lande, hvor det at være i besiddelse af en Bibel ofte straffes med mange års fængsel og i
mange tilfælde endda med døden, i lande, hvor det ikke blot ville være vanskeligt at bygge
en kristen kirke – det ville ganske enkelt være umuligt.

Nu er tiden kommet, hvor vi benhårdt og resolut skal stå fast på de kristnes rettigheder
rundt om i verden. Nu er tiden kommet, hvor vi højlydt skal forlange, at kristne og
tilhængere af andre religioner frit kan dyrke deres religion.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Hr. formand! Denne forhandling er meget
tiltrængt i betragtning af de seneste alvorlige begivenheder, som vedrører de kristnes
religionsfrihed og endda deres liv. Jeg tænker i særdeleshed på det, der er sket i især Pakistan,
Irak, Nigeria og Egypten.

I artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder står der meget detaljeret om
det, der kaldes religionsfrihed. Desuagtet er det desværre en rettighed, der står ringe respekt
om i en række lande. Vi ser endog, at de, der bekender sig til den kristne tro, kan komme
til at betale for det med deres liv.

EU skal med hård hånd forsvare retten til religiøs frihed generelt, idet vi tydeligt skal
indarbejde den i EU's optræden udadtil og kræve respekt, frihed og sikkerhed for de
mennesker, der nu udgør den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, dvs. de kristne
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trossamfund. Vi skal forlange, at alle de pågældende regeringer gør det fornødne for at
hindre disse angreb, og når det ikke er muligt, at anholde og straffe de ansvarlige.

Frihed er et symbol på europæisk identitet, og det omfatter religiøs frihed, der er del af det
helt centrale element i menneskerettighederne. Denne frihed er også en vej til fred, sådan
som pave Benedikt 16. sagde i sit budskab den 1. januar. Jeg vil også gerne fremhæve den
helt afgørende rolle, som kristendommen spiller med hensyn til udformningen af den
europæiske identitet. Det ville derfor være et trist paradoks, hvis EU ikke på det kraftigste
forlanger, at verden beskytter de kristnes mest grundlæggende rettigheder og ikke hjælper
dem dér, hvor man kan.

I Parlamentets beslutning beskrives der metoder, hvormed man bedre kan forsvare
religionsfriheden i almindelighed og de kristnes frihed i særdeleshed. Det glæder mig, at
man på det kommende møde i Rådet for Udenrigsanliggender tager dette punkt op til nøje
overvejelse, og – jeg er lige færdig nu, hr. formand – at man på det kommende møde i Rådet
den 14. februar skal fremsætte en udtalelse om disse alvorlige begivenheder, ligesom f.eks.
præsident Sarkozy så modigt gjorde.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Hr. formand, Baroness Ashton! EU's udenrigspolitiske
troværdighed måles på, hvor godt man holder fast i de grundlæggende værdier, dvs.
menneskerettighederne, demokratiet, legalitetsprincippet og religionsfriheden.

Egyptens retssystem er i fare for fortsat at stå i skyggen af den sharialovgivning, som de
koptiske kristne er ofre for. Konferencen for Europæiske Kirker opfordrer til dialog i Europa
mellem kristne og muslimer. Europæisk religiøs dialog, den kulturelle tradition, som
religionen udgør, og traditionen med undervisning i religion er også en ressource, der kan
anvendes i europæisk politik.

Kristendom og andre religioner er fredsbevægelser ligesom EU. Når religion kommer til
bedst udtryk, forener den folk. Den splitter dem ikke. Vi kan ikke lade terrorister bruge
religion som et redskab til grusomheder.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Hr. formand! Ifølge organisationer, der overvåger religiøs
forfølgelse, er over 200 mio. kristne hver dag truet af forfølgelse. I løbet af de sidste to år
er mere end 170 000 personer døde, blot fordi de var kristne – hvor vanskeligt det end er
at tro. Disse tal kommer fra organisationer, der overvåger forfølgelsen af kristne, og de
mener, at kristne faktisk lider mest med hensyn til religiøs forfølgelse, hvilket er noget, vi
skal huske på her i Parlamentet. Situationen er særdeles spændt i en betydelig del af de
islamiske lande, hvor kristne behandles som andenrangsborgere.

Europa kan ikke længere affinde sig med denne situation, og ikke alene på grund af det
kristne islæt. Uskyldige mennesker dør, blot fordi de er tilhængere af én religion og ikke
af en anden. EU reagerer ikke resolut nok på overfald på og diskrimination af kristne.
Forfølgelsen af kristne skal tages op i bilaterale forhandlinger og relationerne mellem EU
og de lande, hvor sådanne ekstreme og forfærdelige begivenheder forekommer. Parlamentet
skal også kræve, at fru Ashton er mere proaktiv og resolut i sine tiltag.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg sætter rigtig stor pris på denne forhandling
og støtter fuldt ud beslutningen, som jeg også har været med til at udarbejde. Jeg tror, at
der er en sovende kæmpe, som er ved at vågne op på grund af de umotiverede og brutale
overgreb mod kristne. Hvis denne brutalitet og disse overgreb fandt sted over for muslimer
eller det jødiske trossamfund, ville jeg være lige så foruroliget. Europa er en mosaik, og
"forenet i mangfoldighed" er vores motto.
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I Cypern finder den tyrkiske regering og dens repræsentanter det ikke desto mindre på sin
plads at kræve, at kristne skal søge om tilladelse til at bede, og fordrive dem fra kirken, når
de beslutter at gøre dette i fællesskab. Er den tyrkiske repræsentant i EU blevet indkaldt til
en samtale? I benægtende fald, hvorfor ikke? Jeg vil gerne hylde de muslimer, der støttede
deres kristne naboer, som blev angrebet. Så lad os ikke gøre dette til et forslag, der er rettet
imod nogen. Det er et forslag til forsvar for de kristne og for dem, der bliver angrebet.

Jeg støtter ikke og kan ikke acceptere overgreb mod folk, privatpersoner eller
befolkningsgrupper på grund af deres religiøse overbevisning. Denne forhandling drejer
sig om de kristne. Alt for mange forventer, at de kristne finder sig i alle mulige
gammelkendte kommentarer. De kristne synes, tiden er løbet fra det. Det er på tide, at vi
begynder at udvise gensidig respekt. Jeg respekterer personer her i Parlamentet, der ikke
har nogen religiøs overbevisning, eller som har en anden religiøs overbevisning end mig.
Det er på tide, at man her i Parlamentet begynder at udvise respekt for dem, der har en
kristen overbevisning. Det er i mangfoldigheden, at vi er forenet.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Hr. formand! Antallet af tilfælde med religiøs vold er
på det seneste steget markant overalt i verden, hvilket fører til bekymring og harme. Forbud
mod dyrkelse af religiøs tro er en åbenlys krænkelse af de grundlæggende rettigheder og
af folkeretten, hvoraf det fremgår, at retten til at tro er umistelig og selvindlysende.

Besættelsesstyrkernes forbud mod kristne gudstjenester i Rizokarpaso i det besatte Cypern
og bombeattentatet i den kristne kirke i Alexandria, der benyttes af det koptiske
trossamfund, er blot to eksempler på den øgede spænding og det religiøse had, som er ved
at udvikle sig en lang række steder i Europas nabolag.

EU skal udvikle et sæt redskaber, der kan beskytte retten til enhver religiøs tro i praksis.
Udmeldingen om, at EU ikke vil tolerere en sådan adfærd, skal være klar og kraftig. Jeg vil
gerne opfordre den højtstående repræsentant til at føje en vurdering af situationen med
hensyn til religionsfrihed til hendes højt prioriterede områder. Endelig ville det på råds- og
kommissionsniveau være en god idé at tage beskyttelse af religiøs tro med i alle drøftelser
med tredjelande.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Kristendommen har altid været en
indikator for europæisk identitet, og EU's værdier udspringer deraf. EU kan derfor ikke
læne sig tilbage og se til, mens kristne bliver forfulgt, herunder forfølgelse i andre dele af
verden. I de arabiske og asiatiske lande er de kristne det religiøse mindretal, der er udsat
for flest trusler, sådan som det blev bekræftet ved de seneste angreb på kristne i Egypten
og Irak og tidligere angreb i Indien, hvor nogle af ofrene også var små børn. Vi råder over
mange instrumenter til at forhindre og fordømme disse angreb, og EU skal resolut
fordømme angreb på kristne. En af de mest effektive måder, hvorpå man kan gøre dette,
ville være, hvis man, når der indgås aftaler med EU, f.eks. handelsaftaler med tredjelande,
gjorde disse aftaler betinget af garantier for, at de involverede lande respekterer de kristnes
rettigheder, og af, at der bliver indføjet bestemmelser om, at aftalen ophører, hvis disse
rettigheder krænkes.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Vi opfordrede i 2009 til en
interkulturel dialog i Europa, mellem kristne og muslimer, ortodokse kristne og katolikker
og mellem protestanter og ortodokse kristne. Vi har i vores samfund forsøgt at sørge for,
at der skabes tillid. Vi gør dette blandt os selv. Det indebærer naturligvis, at vi har vores
egne synspunkter og modet til at give udtryk for dem. Nogle gange er dette tydeligvis ikke
tilfældet. Jeg har for nylig læst og hørt, at Kommissionen har udgivet en kalender for unge,
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hvor de officielle helligdage for alle andre religioner end kristendommen er med. Det eneste,
jeg kan sige, er, at sådan noget kun vil opmuntre disse mennesker i bl.a. Egypten til fortsat
at begå skrækkelige handlinger.

Vi har pligt til at hjælpe de kristne i de lande, der allerede er blevet nævnt adskillige gange.
De fleste af dem bor i lande som f.eks. Palæstina, Egypten, Irak og Iran, som er
kristendommens vugge. Vi må ikke tillade, at disse mennesker bliver fordrevet fra deres
hjem. De er ikke mindretal, de er egyptere og palæstinensere ligesom alle de andre
indbyggere i de pågældende lande. De vil gerne blive ved med at bo der, men man gør det
vanskeligt for dem. Vi skal støtte Baroness Ashton, og vi skal forsøge at sikre, at EU indføjer
en bestemmelse om en garanti for religionsfrihed i alle de traktater, der indgås med
tredjelande og navnlig med de omtalte lande. Vi må sørge for, at ingen tvinges til at forlade
deres land af religiøse grunde.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Hr. formand! Når jeg ser på situationen i Baghdad og
Alexandria, får jeg fornemmelsen af, at vi er gået 500 år tilbage i tiden. Tilbage til dengang,
hvor vi i Nederlandene befandt os midt i krog- og torskekrigene, hvor protestanter og
katolikker kæmpede mod hinanden på livet løs. I et moderne europæisk samfund er der
på ingen måde plads til den slags ting. Når jeg kigger på Baghdad og Alexandria, ser jeg
imidlertid, at de blot er grove manifestationer af et liv, som findes under overfladen i mange
lande.

Mit budskab er derfor, at EU inden for rammerne af både den kulturelle dialog og de
frihedsrettigheder, vi sammen har fastlagt, er nødt til at sikre, at religionsfriheden spiller
en altafgørende rolle i hver traktat, der bliver vedtaget, i hvert land, der laves aftaler med,
og i hver betænkning og rapport, der udarbejdes, sådan som jeg faktisk påpegede det i
betænkningen om Tyrkiet. Det indebærer også – selv om fru Pack ikke har nævnt det – at
disse frihedsrettigheder skal være gensidige, og at religionsfriheden også skal respekteres
i de lande, hvor islam ikke er flertallets religion.

Jeg mener, at den intolerance og vold, som har fundet sted, er uacceptabel, og at vi skal
bringe de stridende fraktioner i dialog. Jeg opfordrer derfor fru Ashton til sammen med
hendes diplomatiske tjeneste at sikre, at vi er fuldstændig konsekvente, når vi drøfter
religionsfrihed i forbindelse med al den kommunikation, vi har med myndighederne i alle
disse lande. Hun kan regne med Parlamentets solidaritet i den henseende.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Hr. formand! Det plejer at være fanatikere og
terrororganisationer, som står bag forfølgelse og nedslagtning af de kristne i Mellemøsten.
Det er en almindelig hær fra et land, der har ambitioner om at komme med i EU, som står
bag forfølgelsen af græskcypriotiske kristne i det besatte Cypern.

Jeg sidder her med en skrivelse fra den selviscenesatte "Ambassadør for Den Tyrkiske
Republik i det Nordlige Cypern" i Bruxelles – en enhed, der ene og alene findes på baggrund
af den tyrkiske besættelseshærs magt – hvori han forsøger at latterliggøre mig, samtidig
med at han godt nok indrømmer, at gudstjenesten i Rizokarpaso blev afbrudt, fordi de
græskcypriotiske kristne ikke havde fået tilladelse.

Siden hvornår er det blevet nødvendig med en tilladelse fra nogen for at dyrke sin religiøse
tro, fru Ashton? Hvor længe vil De tolerere en så åbenlys krænkelse af
menneskerettighederne og religionsfriheden for de europæiske borgere foretaget af et land,
der har ambitioner om at komme med i EU?
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Hr. formand, Baroness Ashton! Jeg vil gerne henvende
mig til Baroness Ashton og kraftigt appellere til hende i denne sag, da det ganske enkelt er
uacceptabelt for os, at kristne i Mellemøsten fortsat angribes på denne ubarmhjertige måde.

Irak, Iran, Egypten, Nigeria, Tyrkiet, Pakistan. Disse lande har været hjemlande for dem –
for kristne – i århundreder, og folk har intet ønske om at forlade deres land. Det er rystende,
at islamiske gejstlige fremmer antikristne følelser i taler til deres trosfæller. I det nordlige
Irak er folk bange for at udsmykke deres hjem. I Baghdad trængte nogle bevæbnede personer
ind og skød 52 mennesker og sårede 200.

Vi havde i december mulighed for at møde de irakiske biskopper, der var på besøg i
Parlamentet. De pointerede, at de har brug for vores støtte og støtte fra hele
verdenssamfundet, således at uskyldige mennesker ikke slås ihjel på grund af deres religiøse
tro. Hvor langt er vi kommet med dette?

Jeg vil i den forbindelse gerne nævne Tyrkiet, der gør en stor indsats for europæisk
integration, samtidig med at man forbyder etablering af kristne religiøse trossamfund eller
menigheder. Vi giver lov til at opføre minareter i Europa, mens man slet ikke gør gengæld.

Jeg vil også gerne spørge om, hvor alle forkæmperne for menneskerettigheder, og
forkæmperne for dyrs rettigheder osv. er. Jeg spekulerer nogle gange på, om man ikke skal
etablere en gruppe, hvis formål det er at beskytte de kristne rundt om i verden.

Peter Št'astný (PPE).   – (EN) Hr. formand! Det er særdeles foruroligende at se en stigning
i forekomsten af hadske og voldelige overgreb mod kristne og deres trossamfund. De
ansvarlige er for det meste fanatiske islamiske ekstremister. Der er tale om rent had. Det
må stoppes, og det skal stoppes.

EU og dets institutioner, herunder Parlamentet, skal øge presset på de regeringer, hvor
disse hændelser forekommer, især i de lande, hvor staten har svage politikker eller vender
det blinde øje til sådanne hændelser.

Her værdsætter og beskytter vi hvert eneste liv. Vi idømmer strenge straffe til enhver, der
bringer menneskeliv i fare, og straffen er strengere, hvis det livstruende overgreb er rettet
mod et mindretal og er hadmotiveret. Vi skal insistere på, at andre lande yder tilsvarende
beskyttelse af folks liv og idømmer strenge straffe til alle gerningsmænd, der begår disse
afskyelige forbrydelser, og vi skal i den henseende bistå de pågældende lande.

Vi kender alle det alvorlige potentiale, hvis man bare lader stå til, og den nuværende
omsiggribende tendens ikke standses. Den bedste indsats, hele den civiliserede verden kan
yde, er derfor at fokusere på at vende denne farlige udviklingstendens.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Hr. formand, fru kommissær! Jeg ønsker på ingen måde at
undervurdere det pres, som andre religioner er udsat for, men statistikken taler for sig selv:
75 % af dem, der blev truet eller slået ihjel af religiøse grunde, er kristne, og ca. 100 mio.
kristne i hele verden er ude for forfølgelse og vold på grund deres tro.

På det seneste er situationen, sådan som vi har hørt her, blevet særdeles foruroligende i
Mellemøsten. Angreb under gudstjenester i Irak, Egypten og Syrien har krævet snesevis af
menneskeliv, og det er bl.a. gået ud over børn. Andre steder i verden er der også
udfordringer. Den voldsomme økonomiske vækst i de asiatiske lande camouflerer de
alvorlige brud på de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne. I Kina, Indien
og Vietnam er religionsfrihed f.eks. hovedsagelig kun noget, der står på et stykke papir. Vi
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er nødt til at erkende, at EU og medlemsstaterne lukker øjnene for dette f.eks. af hensyn til
de handelsmæssige relationer.

Ikke desto mindre kunne EU, hvis man ville, gøre langt mere for at forbedre situationen
for de kristne og fremme religionsfriheden i verden, f.eks. ved at insistere på en bestemmelse
om religionsfrihed i alle aftaler, der indgås med tredjelande. Jeg vil derfor gerne spørge
kommissæren om, hvorvidt det er hensigten i fremtiden at insistere på en sådan bestemmelse
og endvidere holde øje med, at den bliver gennemført.

Europas forsagte holdning skyldes til dels, at vi selv er ved at miste vores gamle værdier
her. Vi vil gerne isolere religionen til det private rum. Dette afspejles f.eks. i den debat om
krucifikser, der var i Italien. På samme måde nævnte fru Pack her den kalender, som
Kommissionen har udgivet, og hvor de kristne helligdage slet ikke er med. Sekularisering
er ikke svaret på disse problemer. Svaret ligger i en respekt for dem, der har andre
synspunkter end vores egne, og for andres overbevisning.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Hr. formand! Den bedrøvelige situation for de kristne
i Mellemøsten, Asien og Afrika er ikke nogen tilfældighed. Der er ikke tale om en række
beklagelige, men ukoordinerede angreb. Det er derimod klassisk masseforfølgelse. De
kristne intimideres, fordrives eller slås ihjel med det klare formål at gennemføre en religiøs
udrensning. Det sker, mens vi her i Europa står på pinde for at tage hensyn til den endeløse
række af følelsesmæssige holdninger hos udøvende muslimer. Resultatet er et Europa fyldt
med moskéer og et Mellemøsten renset for kristne.

Men det handler ikke om tal. Det handler om frihed og identitet. Selv for dem af os, der
ikke tror, bør kristendommen være mere end en glemt og eksotisk sekt, der er på retur.
Det står os frit for at tro eller lade være, men vi kan ikke bare se til, at vores frihedsrettigheder
trædes under fode.

Denne tilgang indebærer, at vi skal gøre religionsfrihed til en forudsætning i vores relationer
med suveræne stater. Denne tilgang skal indskrives i loven og gøres til en del af den
højtstående repræsentants mandat.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige til den højtstående
repræsentant, at det i denne situation ikke slår til med fordømmelser og erklæringer. Antallet
af angreb på kristne trossamfund er steget markant, navnlig i landene i Mellemøsten og
Nordafrika. Det kniber med at finde en stat der, hvor kristne kan leve som et normalt
mindretal og frem for alt frit vedstå sig deres tro.

Folk, der for nylig er konverteret til kristendommen, bliver udsat for dødstrusler. Vi taler
ikke om nye mindretal dér. De kristne har fra gammel tid hørt til de traditionelle indbyggere
i disse lande. I vore dage tvinges de i stadig større grad til at forlade deres land, tvinges ind
i ghettoer eller er blevet interne flygtninge som dem i Irak. Det er derfor en presserende
opgave at formulere EU's strategi vedrørende religionsfrihed og lægge sig fast på et sæt
konkrete foranstaltninger over for de stater, der bevidst undlader at beskytte religiøse
mindretal.

Jeg vil også gerne nævne den idé, som min kollega hr. Mayor Oreja, havde, nemlig at
udarbejde en liste over ofre, som EU's udenrigstjeneste aktivt skal rette henvendelse til. Det
handler ikke om at sætte den ene religion op imod den anden. Det handler om, at der reelt
skal være lige muligheder, for det skal være lige så let at bygge en kristen kirke i Alexandria
eller Ankara, som det er at bygge en moské i Bruxelles.
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Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Hr. formand! Angrebene på de kristne trossamfund i bl.a.
Egypten skal fordømmes, og det er vores pligt at reagere. Mit spørgsmål er følgende: Hvis
Europa som kristendommens vugge undlader at forsvare de kristne og deres frihed til at
dyrke deres religion, hvem vil så gøre det?

Vi skal imidlertid også forsøge at forhindre muslimske trossamfund i at blive radikaliseret
og manipuleret af ekstremister. Vi skal desuden være forsigtige med ikke at brændemærke
alle muslimer som terrorister, for de personer, der går ind for vold og ekstremisme, er i
mindretal. Samtidig er muslimske trossamfund på verdensplan forpligtet til at fordømme
ekstremister, der misbruger deres religion, og bør distancere sig fra disse mennesker med
henblik på at forhindre dem i at give den muslimske religion et dårligt navn.

Vi skal desuden af al kraft indtrængende henstille myndighederne i disse lande til at beskytte
kristne trossamfund mod forfølgelse.

Frem for alt kan vi til trods for de begivenheder, der udspiller sig foran øjnene på os, og
som fremkalder en følelse af vrede, ikke give afkald på enhver følelse af fornuft. Som
Mahatma Gandhi sagde: "Øje for øje og tand for tand gør verden blind og tandløs".

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! De medlemmer, der allerede
har haft ordet, har stort set sagt det hele. De har henvist til de faktiske forhold, vurderet
dem og fremsat konkrete anmodninger.

Da dette ifølge planen er det sidste indlæg, vil jeg derfor gerne tilføje noget, der endnu ikke
er blevet sagt, og det, der falder mig ind, er nogle tanker fra en meget stor europæisk
skikkelse, pave Johannes Paul 2., der er en mand, som meget effektivt medvirkede til at
bringe Berlinmuren til fald. Han nævner i sit åndelige testamente de fire værdier, som vores
fremtidige civilisation, dvs. kærlighedens civilisation, hviler på – nemlig liv, fred, brød og
religionsfrihed.

Dernæst kommer jeg til at tænke på alt det, som er blevet skrevet af Giorgio La Pira, Firenzes
forhenværende borgmester, der tog initiativ til store konferencer om den kristne civilisation,
da den kolde krig var på sit højeste. Han skrev i sin bog Premesse della politica ("Præmisser
for det politiske liv"), at der bag ved hver politisk idé ligger en bestemt menneskeopfattelse.
For det kristne Europa, skriver han, er mennesket hovedsagelig et bedende væsen, dvs. et
væsen, der kan gå i dialog og forestille sig det uendelige og samtale med Gud.

Hvis man fjerner menneskets evne til at tage del i en privat og offentlig dialog, er det ikke
alene en benægtelse af religion, men også en benægtelse af selve mennesket. Jeg videregiver
disse tanker til Parlamentet og til den højtstående repræsentant som et bidrag i retning af
et konkret og effektivt engagement fra EU's side, idet EU jo er rodfæstet i den kristne identitet
og aldrig undlader at tilkendegive, at man har til formål at forsvare og fremme den
menneskelige værdighed og menneskerettighederne.

Formanden.   – Vi kommer nu til "catch the eye-proceduren". Jeg har et lille problem, for
jeg har mere end 25 anmodninger, og vi har kun fem minutter til det, så det siger sig selv,
at ikke alle kan få ordet. Jeg vil gøre mit bedste, og jeg vil forsøge at opdele tiden ligeligt
og retfærdigt, men desværre kan ikke alle få ordet.

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg skal begrænse
mig til at bede den højtstående repræsentant, Baroness Ashton, om at tage en konkret
anmodning med på dagsordenen for vores forbindelser med Egypten. Vi opfordrer de
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egyptiske myndigheder til at fjerne oplysninger om religion fra officielle dokumenter,
identitetskort, pas og alle de dokumenter, der kræves for at få et arbejde.

Kristne er udsat for forskelsbehandling i Egypten, da ordet "kristen" står anført på deres
dokumenter. Islamisk terror er nu blevet legitim i en situation, hvor der sker institutionel
forskelsbehandling af kristne.

Dette er en konkret anmodning, der, hvis den efterkommes, vil befri de kristne for en form
for institutionel forskelsbehandling.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EN) Hr. formand! Artikel 3 i den europæiske
menneskerettighedskonvention forbyder "umenneskelig eller nedværdigende behandling",
og artikel 9 beskytter retten "til at udøve sin religion eller tro" gennem gudsdyrkelse. Dette
er blevet gentaget af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i dens retsafgørelse i
den fjerde sag mellem staterne Cypern og Tyrkiet siden 2001.

Jeg vil gerne sige til fru Ashton, at Tyrkiet, der er et EU-ansøgerland, i de sidste 36 år
desværre har ødelagt religiøse monumenter i Cypern og lavet kristne kirker om til moskéer
og stalde, og for nylig afbrød man jule- og helligtrekongersmesserne i de kristne kirker i
de besatte byer Rizokarpaso og Yialousa.

Tyrkiet skal fordømmes for dets forbrydelser inden for EU's område. EU skal ikke fortsat
se passivt til. De kristne i Cypern er i fare.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Vi drøfter i dag et
forslag til beslutning om kristnes situation overalt i verden, for så vidt angår religionsfrihed.
Parlamentet støtter de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne i hele
verden. Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa er en af drivkræfterne
bag denne støtte, og dette adskiller os fra de konservative, der navnlig fokuserer på kristnes
situation.

Helt generelt handler det ikke bare om kristnes situation. Set ud fra en liberal synsvinkel
drejer det sig om religionsfrihed som helhed. Dermed mener jeg alle religionerne i hele
verden. Det handler om beskyttelse af religiøse mindretal og hver enkelt stats forpligtelse
til efter bedste evne at beskytte medlemmerne af de religiøse mindretal, som er udsat for
trusler.

Vi har også problemer i Europa. Jeg kommer fra Berlin, og alene dér har vi i løbet af et halvt
år haft seks ildspåsættelser på moskéer, heldigvis uden dødsfald, efter den ophidsede
stemning, der blev udløst af en socialdemokratisk forhenværende centralbankchef. Men
den tyske stat forsøger at beskytte religiøse bygninger bedst muligt. På samme måde øger
Egypten også indsatsen efter det andet større terrorangreb mod kristne.

Vi kan naturligvis ikke have en politimand stående foran hver kirke, moské eller synagoge.
Jeg beklager dybt, at jødiske bygninger i mange lande, herunder mit hjemland, er kommet
til at ligne topsikrede institutioner. Det er derfor vigtigt, at vi som politikere tager ansvar
for den herskende stemning over for religiøse mindretal i vores lande, og at vi fremmer en
åben, venlig tilgang til alle religioner.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Hr. formand! Da jeg første gang blev valgt ind i
Parlamentet for 11 år siden, blev det betragtet som ret underligt og på grænsen til det
pinlige – især selv i PPE-Gruppen må jeg sige – at jeg ofte tog spørgsmålet om
kristenforfølgelse i de islamiske og kommunistiske lande op, og situationen er beklageligvis
kun blevet værre siden da.
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Så det glæder mig i dag, at selv nogle af de mere aggressive og kirkefjendske kræfter her i
Parlamentet er vågnet op til den eksistentielle trussel mod ældgamle kristne trossamfund
såsom de irakiske assyrere, som jeg er protektor for i Det Forenede Kongerige, og de
egyptiske koptere. I lørdags stod jeg uden for Downing Street 10 i London med mine
koptiske medborgere fra min valgkreds og krævede, at Det Forenede Kongeriges regering
gør mere for at lægge pres på Egypten og landets regering for at beskytte dets egne borgere.
I dag opfordrer jeg Baroness Ashton som EU's højtstående repræsentant til at gøre ligeså.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Hr. formand! For noget tid siden skrev jeg en artikel
med overskriften: "Pluralistisk monolog". Pluralistisk betyder, at flere af os taler, og monolog
betyder, at én person taler. Det er lige netop problemet med vores samfund i dag. Alle og
enhver taler – og for det meste om idéer – men vi lytter kun til det, vi selv siger. Det gælder
også problemet med den islamiske fundamentalisme, der er brudt ud i lys lue de seneste
dage, og som vi så i Egypten ved det barbariske angreb omkring nytår.

Jeg vil gerne understrege, at antallet af kristne mod øst i løbet af 100 år, fra begyndelsen
af det 20. århundrede indtil nu, skønsmæssigt er faldet fra 22 % af befolkningen til mindre
end 10 %. Vi skal fokusere på dette udslag af islamisme, fordi statslederne i både Egypten
og Libyen samt i andre lande er gamle, og vi ved ikke, hvad der kan ske, når de er væk, og
hvilken retning disse lande vil bevæge sig i.

Jeg opfordrer derfor fru Ashton til at tage et initiativ og gøre sin indflydelse gældende for
at afbøde situationen med religiøs fanatisme, det være sig kristen eller muslimsk.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Den koptiske biskop Anba Damian opfordrede
for nylig til, at der efter den opflammende retorik i moskéerne og også den forfærdelige
massakre ved julemessen blev etableret en kristen alliance specielt for de kristne i Egypten.
Hjælpeorganisationen Åbne Døre har 50 stater på sin liste over lande i hele verden, hvor
kristne bliver alvorlig forfulgt.

Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi i dag giver udtryk for vores bekymring. Vi burde ikke undre
os, for problemerne starter i toppen. Hvis vi i EU og i Kommissionen som det perfekte
eksempel på selvfornægtelse omdeler en kalender til 21 000 europæiske skoler til 3 mio.
skolebørn, hvor de kristne helligdage ikke er med, men muslimernes, sikhernes, hinduernes
og kinesernes højtider er, er dette ikke længere et spørgsmål om selvfornægtelse, men om
selvhad. Vi skal udvise mod, Baroness Ashton, og skal holde fast i vores standarder. Vi skal
ikke være tolerante over for intolerance.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Hr. formand! EU kan ikke forholde sig tavs, kan ikke først
reagere bagefter, når kristne dør og fordrives fra deres hjem. EU undlader at forsvare de
kristne i tilstrækkelig grad, fordi EU er tyranniseret af politisk korrekthed, hvilket
undertrykker religionsfriheden. Den ideologisk prægede sekularisering binder os på hænder
og fødder og undertrykker religionsfriheden.

EU har svært ved at beskytte og forsvare de kristne verden over, fordi EU ikke selv respekterer
den kristne filosofi. En række medlemmer var også uenige med de religiøse ledere, der har
holdt tale her i Parlamentet. Parlamentet nægtede at fordømme bortførelsen af
ærkebiskoppen af Mosul, der senere blev myrdet. En politisk gruppe fra Parlamentet drog
omsorg for, at paven blev anklaget for at overtræde menneskerettighederne. Kommissionen
glemte at nævne kristne højtider, for ikke at tale om krucifikserne i Italien.

Jeg ser frem til, at der i Wien bliver oprettet et europæisk observationscenter for intolerance
og diskrimination af kristne, og jeg tror, der bliver meget at se til.
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László Tőkés (PPE).   – (HU) Hr. formand! Som medlem af et mindretal i Rumænien ved
jeg, hvad religiøs forfølgelse betød under Ceauşescus diktatur. Det glædede mig at høre,
at premierminister Viktor Orbán i dag nævnte, at kampen mod forfølgelsen af kristne er
blandt vores højt prioriterede områder. EU's højtstående repræsentant, fru Ashton, skal
efter min mening medvirke til dette i samarbejde med det ungarske formandskab, og jeg
anmoder hende om at gøre dette. Da vi for nylig besøgte Istanbul, kunne vi se og høre, at
millioner af armenske og græske kristne blev dræbt der i det 20. århundrede. Det er trist,
at forfølgelsen af kristne til dags dato bliver ved i vores verden. Sammen med fru Hautala
foreslår jeg, at det aktuelle emne også bliver sat på dagsordenen i "Droit"-udvalget som et
særskilt punkt. Samtidig beder jeg Baroness Ashton om at lade spørgsmålet om beskyttelse
af kristne blive genstand for seriøse drøftelser på udenrigsministermødet den 31. januar
og gøre det til et udenrigspolitisk højt prioriteret punkt.

Formanden.   – Jeg giver ordet til Catherine Ashton, så hun kan sammenfatte forhandlingen
og svare på mange af spørgsmålene.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne have lov til at samle
op på to eller tre af de mange tankeforløb, jeg har fået præsenteret – først og fremmest for
at sige tak til parlamentsmedlemmerne og udtrykke anerkendelse for de stærke følelser og
støttetilkendegivelser til noget af det arbejde, vi forsøger at udføre på dette område.

Som jeg allerede har givet udtryk for, er grunden til, at jeg var meget glad for at kunne
deltage i denne forhandling, til dels, at dette punkt én gang tidligere er blevet taget op i
Rådet for Udenrigsanliggender – men vi vender tilbage til det i slutningen af januar – og
de bekymringer, medlemmerne har, faldt i tråd med og svarede til de bekymringer, der er
blevet givet udtryk for over for mig fra forskelligt hold, ikke mindst fra nogle af
medlemsstaterne og nogle af ministrene, som har været yderst bekymret over disse
problemstillinger.

Jeg vil gerne slå fast, at jeg faktisk talte om kristendommen. Jeg begyndte med at forklare
grunden til, at jeg specifikt tog til Betlehem, og det var for at anerkende, at jeg, selv om jeg
var i Mellemøsten, også i en vis forstand befandt mig i mange religioners centrum – navnlig
på den ortodokse kirkes juleaften. Det var i sig selv et meget stærkt signal, og det var en
meget personlig og bevidst handling at gøre det. Jeg ved, at hr. Mauro desværre ikke længere
sidder på sin plads, så han kan ikke høre mit svar, men jeg håber, at han får at vide, at jeg
faktisk nævnte dette i min tale.

Jeg vil blot gerne vende tilbage til to eller tre ting. En række medlemmer har stillet
spørgsmålet om, hvordan vi anvender de til rådighed stående redskaber til at sikre, at der
gøres noget ved disse problemstillinger. Jeg vil gerne understrege, at næsten alle handels-
og samarbejdsaftaler, som vi har indgået siden 1995, indeholder en
menneskerettighedsklausul, og at en sådan klausul vist nok nu findes i aftaler med 134
lande.

Det primære formål er at tilkendegive den fælles forpligtelse over for
menneskerettighederne, som vi har, men det udgør også retsgrundlaget for sanktioner i
tilfælde af, at der sker alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Man vil huske, at det var
mig, der i min tidligere funktion tog spørgsmålet om "GSP Plus" og Sri Lanka op. Som
bekendt har vi truffet foranstaltninger med henblik på at suspendere dem fra den ordning,
specifikt på grund af problemerne med menneskerettighederne. Det er, som nogle
parlamentsmedlemmer har sagt, særdeles vigtigt, at vi fortsætter med at se på den måde,
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hvorpå vi indgår aftaler, og de redskaber, som vi råder over til det formål, og drage omsorg
for, at man om nødvendigt trækker i disse håndtag.

En af de ting, der efter min mening vil være meget interessant, når Kommissionen begynder
at se på den fremtidige GSP-forordning, er at se, hvorvidt de aspekter af forordningen, som
handler om ratifikation og gennemførelse af menneskerettigheder og konventioner, kan
blive bedre.

Jeg vil også gerne se på den anden side, hvor vi naturligvis har de instrumenter, som vi
anvender til at fremme og støtte demokrati gennem menneskerettighederne. Vi støtter
som bekendt projekter verden over til bekæmpelse af racisme, fremmedhad eller
diskrimination af en hvilken som helst årsag. Vi har finansieret antidiskriminations-ngo'er
i omkring 60 lande. Vi finder derfor en balance mellem at anvende de til rådighed stående
redskaber til at sikre, at vi er i stand til at vise det, når vi har en stærk fornemmelse af, at
der er sket overtrædelser, og anvende disse redskaber – kombineret med den velvilje, vi
har, og den tilgængelighed, vi har – til at støtte disse ngo'er, især dem, der er aktive med
hensyn til antidiskrimination.

Jeg vil også blot gerne komme ind på et andet område, nemlig den rolle, som delegationer
i hele verden spiller, og betydningen af at overvåge, hvad der sker. En række medlemmer
kom faktisk ind på dette som et specifikt punkt. Jeg har allerede sagt, at det efter min mening
er utrolig vigtigt, at vi holder øje med disse problemstillinger i hele verden.

Der var især en problemstilling, der slog mig, og som blev omtalt i en række indlæg og i
en vis forstand har vundet meget større anerkendelse i de seneste uger og måneder, men
som ikke desto mindre har givet anledning til bekymring hos mange medlemmer i meget
lang tid, nemlig bekymringen om den måde, hvorpå religiøse mennesker af enhver religiøs
observans på regelmæssig basis bliver behandlet eller diskrimineret i hele verden, og vores
behov for at være bevidste om og opmærksomme på disse problemstillinger, ikke når de
udarter til vold – for når de udarter til vold, er vi på en måde naturligvis nødt til at handle
– men også inden de udarter til vold, når dette er en regulær kilde til diskrimination.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi opfatter vores delegationer i hele verden som en kilde til at
kunne se og erkende den type diskrimination, som medlemmerne føler "bobler under
overfladen", om jeg så må sige, og underrette os, når de ser det.

Jeg tror også, at det, sådan som det som sagt blev fremlagt på det seneste møde i Rådet for
Udenrigsanliggender, er vigtigt, at vi i forbindelse med vores indsats for
menneskerettighederne og i den rapport, vi udarbejdede, også tager fat på situationen for
de religiøse mindretal i hele verden. Kristendommen har spillet en særdeles vigtig rolle i
vores drøftelser i dag, men mange medlemmer har påpeget, at dette også skal gælde med
henblik på at sikre, at vi udviser respekt og tolerance over for andre trosretninger i alt, hvad
vi gør.

Jeg mener, det vil være vigtigt at forsøge at få en fornemmelse af, hvad der i virkeligheden
sker, både via vores overvågning ved hjælp af vores rapporter og også via vores delegationer
i hele verden. Det vil efter min mening give os en bedre fornemmelse for, hvordan man så
kan bruge de til rådighed stående instrumenter, især fra Kommissionens side, men også
en fornemmelse for den politiske vilje, ikke bare fra min side, idet Parlamentet – som det
med rette blev påpeget – udgør et markant talerør og i den forbindelse sammen med
medlemsstaterne og de pågældende ministre i medlemsstaterne spiller en stor rolle.
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Indledningsvis sagde jeg, at jeg går stærkt ind for at forsøge at sikre, at vi anvender det, vi
har, bedre, at vi holder nøje øje med, hvad der sker, og at vi anvender de til rådighed stående
politiske og økonomiske instrumenter til at fastholde dette som et centralt punkt på vores
dagsorden fremover, og jeg er meget taknemmelig for alle bidragene. Til dem, hvis
bemærkninger og spørgsmål jeg ikke har reageret på, vil jeg sige, at det ikke skyldes
manglende vilje, og jeg vil overveje dem nøje, og det hele vil blive brugt som input i den
forhandling, vi skal have i Rådet for Udenrigsanliggender i slutningen af januar.

Formanden.   – Jeg har modtaget syv beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel
110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 20. januar 2011, kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Uskyldige mennesker er blevet ofre for
en hensynsløs kriminel handling, som intet har at gøre med nogen religion eller noget
moralprincip. Vi borgere i EU går ind for og fremmer religionsfrihed, og det påhviler os at
understrege, at den skal respekteres, beskyttes og fremmes som en af de grundlæggende
menneskerettigheder. Formålet med terrorisme i hele denne forbindelse er jo at skabe
tumult og konflikter ved hjælp af angreb, som gerningsmændene forsøger at retfærdiggøre
ved at henvise til et bagvedliggende religiøst motiv. Jeg vil gerne understrege, at terrorisme
ikke har nogen som helst type religion. Det er lige netop derfor, at enhver form for
fundamentalistisk tankegang ikke skal bringes med ind i moskéer, kirker og synagoger.
Verdens religioner tilskynder ikke til voldelige angreb. Faktisk bør folk, der deltager i
sådanne angreb, ikke tro, at de kæmper for noget. Tværtimod. De kæmper efter min mening
imod morallovene, deres medmennesker og selve menneskeheden.

Gerard Batten (EFD),    skriftlig. – (EN) Forfølgelsen af kristne i islamiske lande og nogle
ikkeislamiske lande som f.eks. det kommunistiske Kina er en omsiggribende og modbydelig
udviklingstendens. Et af de seneste udslag af antikristen vold var i Alexandria ved nytårstide,
hvor der var 25 døde og 80 tilskadekomne efter bombeattentatet i en kirke. Baggrunden
for dette angreb er blevet fremhævet over for mig af det koptiske trossamfund i London
og andre byer i Det Forenede Kongerige. De skønner, at der var mere end 100 angreb på
kristne i Egypten sidste år, og der var mange dræbte.

De ansvarlige er motiveret ud fra en fundamentalistisk og ekstremistisk islamistisk ideologi.
Jeg og UK Independence Party, som jeg repræsenterer, ønsker ikke en EU-udenrigspolitik
eller en EU-udenrigsminister – på nuværende tidspunkt i form af Baroness Ashton. Men
eftersom fru Ashton nu bestrider denne stilling, skal hun tage højde for, at EU undertegner
aftaler til en værdi af milliarder af euro med lande, som hører til blandt de lande, hvor
kristne bliver værst forfulgt. EU skal spille med sine økonomiske muskler og insistere på,
at man ikke indgår præferenceaftaler med eller giver begunstigelser til de lande, der tolererer
forfølgelse af kristne. Det er det allermindste, man kan forvente, at EU gør.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Statistikkerne vedrørende religionsfrihed
viser, at hovedparten af de religiøst betingede voldshandlinger i de seneste år er blevet
begået mod kristne. I 2010 steg antallet af angreb på kristne trossamfund med foruroligende
hast. Man må desværre sørge over mange tabte menneskeliv som følge af de blodige angreb
på de kristne trossamfund i Nigeria og Pakistan, terrorangrebene mod koptiske kristne i
Alexandria og Filippinerne, jihad-terrorangrebene mod assyriske kristne familier og de
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koordinerede bombeangreb på kristne hjem i Baghdad. Desuden fordømmer jeg den
beklagelige forfølgelse af kristne, som regeringen i Den Islamiske Republik Iran står bag,
samt den forkastelige undertrykkelse af den katolske kirkes og andre trossamfunds
aktiviteter i Vietnam. EU skal bekræfte det engagement, man altid har udvist med hensyn
til udøvelse af religionsfrihed, samvittighedsfrihed og retten til at tænke frit, som er de
grundlæggende principper i den gældende fællesskabsret. Det påhviler regeringerne at
garantere disse frihedsrettigheder. Jeg vil derfor og i betragtning af stigningen i antikristen
vold på verdensplan argumentere for, at Rådet, Kommissionen og EU's højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bør gribe hurtigt, håndfast og
handlekraftigt ind for at garantere, at religionsfriheden i verden bliver forsvaret.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Alt er bestemt ikke i sin skønneste orden, når det
drejer sig om respekt for de kristnes rettigheder til at bekende sig til deres egen religion.
Alene sidste år måtte Parlamentet reagere på overtrædelser af kristnes menneskerettigheder
usædvanlig ofte. Jeg har været medforslagsstiller til tre beslutninger om dermed beslægtede
spørgsmål – en beslutning om Irak, især om dødsstraf (herunder sagen om Tariq Aziz) og
angreb på kristne trossamfund, vedtaget den 24. november 2010, en beslutning om de
nylige angreb på kristne trossamfund, vedtaget den 20. januar 2010, og en beslutning om
religionsfrihed i Pakistan, vedtaget den 19. maj 2010.

Begivenhederne i år i Alexandria er en reminder om, at Parlamentet for et år siden
opfordrede den egyptiske regering til at garantere de koptiske kristne og medlemmerne af
andre trossamfund og mindretal muligheden for at udøve alle menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder – herunder retten til frit at vælge og skifte religion – og
for at forhindre enhver forskelsbehandling af sådanne grupper. Imidlertid har vi i morgen
endnu en forhandling om kristnes frihed i Pakistan. Den statistiske metode er ikke ideel,
men undertiden giver det os mulighed for at komme med en bedre vurdering af et problems
omfang. Journalister fra Deutsche Welle har foretaget nogle interessante beregninger over
krænkelser af kristnes rettigheder. De har beregnet, at der et eller andet sted i verden i
gennemsnit dør en kristen martyr hvert tredje minut som følge af vedkommendes tro. Det
er i sandhed chokerende, at noget sådant sker bogstavelig talt for øjnene af os.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Som europæere forsøger vi at sikre, at alle i
Europa frit kan dyrke den religion, der gør, at de kan følge deres hjerte og samvittighed.
Vi indfører også lovbestemmelser, der beskytter borgerne mod diskrimination som følge
af religiøs overbevisning. Vi underviser i tolerance og lige rettigheder i skolerne, og vi giver
indvandrere mulighed for frit at gøre brug af deres religiøse symboler. Det hænder derfor,
at vi gør dette på bekostning af Europas flertalsreligion. Vores tradition og civilisation
trækker for langt størstedelens vedkommende på de kristne rødder, og der er flere kristne
blandt os end tilhængere af nogen anden religion. Jeg siger også dette som stedfortræder
for en politisk gruppe, der indeholder ordene "Kristelige Demokrater" i sit navn. Vi har
ingen indflydelse på, hvordan kristne behandles i mange af verdens lande. Men vi kan og
skal sikre religionsfrihed for alle europæere.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Vi står beklageligvis over for et globalt angreb på
kristendommen. Oplysningerne taler for sig selv: Sidste år gik 75 % af de religiøst motiverede
voldelige angreb ud over kristne.

Problemet bliver imidlertid politisk, når religiøse forskelle anvendes som et middel til at
forhindre vækst og udvikling. Det had, der fostres af disse terrorangreb, er udtænkt lige
netop for at destabilisere det sociale og politiske system i de lande, hvor volden optræder.
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I betragtning af EU's rolle som fortaler for respekt for menneskerettighederne og for civile
og demokratiske frihedsrettigheder og frem for alt i betragtning af EU's kristne oprindelse
og rødder har vi i alt dette en pligt til at reagere kraftigt ved at fordømme alle former for
ekstremisme og fremme dialog, religionsfrihed, gensidig respekt blandt trossamfund og
tolerance.

Jeg håber imidlertid, at EU vil gå videre end som så og indføje en bestemmelse om
opretholdelse af religionsfrihed i alle de økonomiske aftaler, man undertegner med andre
lande, og at der bliver indført sanktioner mod lande, der overtræder denne bestemmelse.

Debora Serracchiani (S&D),    skriftlig. – (IT) Vi skal ikke være tilbageholdende eller
mundlamme vedrørende EU's forpligtelse til at håndhæve friheden til at bekende sig til sin
religion.

I betragtning af den ubestridelige forværring af volden mod kristne i en række verdensdele
skal EU snarest muligt indtage en klar holdning mod enhver krænkelse af retten til frit at
bekende sig til sin religiøse tro. Religionsfrihed skal indarbejdes i EU's politikker, ikke
mindst ved at indføje en bestemmelse om respekt for religionsfrihed i vores aftaler med
andre lande. Disse principper er Europas varemærke, og vi kan under ingen omstændigheder
gøre undtagelser.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Kristne bliver i øjeblikket forfulgt i over 70 lande
rundt om i verden. Det indebærer, at den grundlæggende menneskeret til religionsfrihed
krænkes i hvert tredje land. EU er begyndt at indse, at forfølgelse af religiøse grunde er en
alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed og frihed. Den forhandling om religiøse
frihedsrettigheder og kristnes situation, som nu har været ført i Parlamentet i adskillige
måneder, er også væsentlig rent formelt, da Lissabontraktaten betyder en styrkelse af kirkens
position i den europæiske debat, og kirken er nu berettiget til at være officiel partner i
dialog med Kommissionen. Parlamentet, der fungerer som en vogter for
menneskerettighederne, skal hurtigst muligt finde måder, hvorpå man kan forsvare
religionsfriheden i hele verden.

På baggrund af den seneste vold mod kristne mindretal i visse mellemøstlige, afrikanske
og asiatiske lande vil det efter min mening være en god idé at tage dette spørgsmål op på
det kommende møde i Rådet for Udenrigsanliggender og sammen med EU's højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udarbejde specifikke
instrumenter, hvormed man kan beskytte de kristne trossamfund. Parlamentet skal opfordre
lande, hvor der sker forfølgelse, til at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte religiøse
mindretal til trods for de vanskeligheder, det måtte medføre. Vi skal derfor også begynde
at tage spørgsmålet om religionsfrihed alvorligt, når EU undertegner aftaler om samarbejde
med tredjelande.

11. Sikkerhedssituationen i Sahelområdet (forhandling)

Formanden.   – Det næste punkt på dagsordenen er forhandling om en mundtlig
forespørgsel til næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar
Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek og
Andrey Kovatchev for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
vedrørende sikkerhedssituationen i Sahelområdet (O-0180/2010 – B7-0808/2010).
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Arnaud Danjean,    spørger. – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton! Det emne, som vi
forhandler om i dag, er et emne, som vi burde have set på for mange måneder siden,
eftersom sikkerhedssituationen i Sahelområdet i nu mere end tre år er blevet værre og
værre. Desuden forhandler vi om emnet i en uge, hvor vi i Frankrig har begravet to uskyldige
unge, der blev ofre for islamisk terror, og som blev dræbt på grænsen mellem Niger og
Mali for et par uger siden.

Bortset fra de intense følelser, som disse forbrydelser vækker, er vi nødt til erkende de reelle
trusler, der er koncentreret i dette område lige uden for Europas hoveddør, da truslen ikke
alene kommer fra terrorisme, selv om bortførsler og mord er de mest dramatiske udslag
af den stadig værre situation i Mauretanien, Mali og Niger. Det vrimler med kriminelle
netværk. Handel med narkotika, våben og mennesker truer stabiliteten i disse lande, men
også på vores eget kontinent. For tag ikke fejl. På samme måde som hovedparten af ofrene
for terrorhandlingerne i dette område er EU-borgere, er Europa også bestemmelsessted for
denne handel.

I lyset af denne yderst foruroligende situation skal EU iværksætte en integreret, samlet
strategi med henblik på at kombinere sine udviklings- og sikkerhedspolitikker. Det er af
helt afgørende betydning. Der er naturligvis allerede iværksat nogle tiltag, navnlig via Den
Europæiske Udviklingsfond (den tiende EUF), og der er afsat næsten 2 mia. EUR til disse
lande til bekæmpelse af fattigdom, udvikling af økonomien og etablering af en mere effektiv
styreform. Visse medlemsstater har naturligvis også bilaterale samarbejdspolitikker.

Vi er imidlertid nu nødt til at gå langt videre. Især skal vores indsats være meget mere
samordnet. Vi skal styrke den regionale tilgang og tilskynde disse lande til at arbejde mere
sammen for at få gjort noget ved de fælles udfordringer, de står over for. Vi skal også gøre
den vifte af politikker, der står til EU's rådighed, større og få dem indarbejdet mest muligt
på områderne udvikling, sikkerhed, styrkelse af institutionelle strukturer, toldvæsen,
domstole og politi.

Der er få områder så tæt på Europa, som rummer så mange trusler mod vores sikkerhed,
Baroness Ashton, og der er få områder, hvor EU omsider kan omsætte den integrerede
tilgang i praksis, der er lagt op til i Lissabontraktaten, på baggrund af hvilken Tjenesten for
EU's Optræden Udadtil, som De i øjeblikket står i spidsen for, blev oprettet.

Jeg vil gerne bede Baroness Ashton om at give os nogle detaljer vedrørende den strategi,
som hun agter at gennemføre i dette område?

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne, ligesom hr. Danjean
gjorde, begynde med den forfærdelige nyhed om, at to unge franskmænd, der for 10 dage
siden blev bortført i Nigers hovedstad, Niamey, blev slået ihjel blot nogle få timer senere.
Vi har fordømt det, der i sandhed er en forfærdelig forbrydelse, og jeg kondolerer igen
deres familier samt de pårørende til de nigerske politibetjente, der omkom ved det
efterfølgende skyderi. Jeg vil gerne udtrykke min solidaritet med de franske myndigheder
og de nigerske myndigheder.

Yderligere fem franske statsborgere holdes jo stadig som gidsler af al-Qaeda i det Islamiske
Maghreb et eller andet sted i ørknen i det nordlige Mali. Alene sidste år blev 10 EU-borgere
bortført, og fire blev dræbt.

Sikkerhedssituationen i Sahel er foruroligende. Ud over udbredt fattigdom, tørke og
fødevaremangel er der organiserede kriminelle netværk, svag statslig tilstedeværelse i
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ørkenområderne og lav kapacitet i sikkerhedssektorerne. Disse trusler udgør en alvorlig
udfordring for udviklingsindsatsen og fremtidsmulighederne, da det er blevet for risikabelt
for dem, der arbejder med udviklingsprojekter, at fortsætte deres aktiviteter i dette miljø.

EU og dets medlemsstater har i adskillige år været med til at gøre noget ved udviklingen
og sikkerhedsproblemerne i de enkelte Sahellande, men trusler mod sikkerheden går på
tværs af nationale grænser, og den eneste mulige, den eneste effektive reaktion er en regional
og helhedsorienteret reaktion. Vi er nødt til at gøre det løbende europæiske engagement
i Sahel mere sammenhængende, mere samordnet og mere effektivt.

I oktober gav Rådet for Udenrigsanliggender mig til opgave i samvirke med Kommissionen
at udarbejde en strategi for Sahel inden begyndelsen af i år. Strategien skulle bygge på en
holistisk og helhedsorienteret tilgang med brug af de forskellige til rådighed stående
instrumenter på en sammenhængende måde, så vi kan fremme sikkerhed, stabilitet,
udvikling og god regeringsførelse i Sahel.

For at kunne reagere på de komplekse udfordringer i Sahel er vi efter min mening nødt til
at handle på forskellige niveauer. Allerførst skal vi have en politisk og diplomatisk
dimension. Det er nødvendigt for at sikre, at vi fremmer dialogen mellem Sahellandene,
der fortsat nærer mistillid til hinanden. Vi skal bygge på de nationale strategier, som vi har
– hvis de findes – og opmuntre til udarbejdelse af regionale tiltag og redskaber for i
fællesskab at håndtere sikkerhedstruslerne.

Sideløbende hermed skal EU styrke dialogen om sikkerhed i Sahel med Maghreblandene,
de regionale organisationer – Den Afrikanske Union, Ecowas og CEN-SAD – og også
verdenssamfundet i almindelighed samt især FN, USA og Canada.

For det andet er vi nødt til at bistå Sahellandene med at forbedre kapaciteten i
sikkerhedssektorerne – hæren, politiet, domstolene og grænsekontrolsystemerne – i hvert
enkelt land. De skal effektivt kunne genindføre retsstatsprincippet og den statslige
myndighed i de mest følsomme regioner. Vi vil opfordre til regionalt samarbejde mellem
Mali, Mauretanien og Niger på et operativt niveau, så de i fællesskab og mere effektivt kan
imødegå truslen fra al-Qaeda i det Islamiske Maghreb, organiseret kriminalitet og intern
lovløshed.

For det tredje skal EU på lang sigt fortsat bidrage til udviklingen af Sahellandene for at
hjælpe dem med at øge deres kapacitet til at levere sociale serviceydelser til befolkningen
og sørge for landets udvikling. Enkeltlande skal fortsat fremme den interne stabilitet og
hjælpe med at finde både samfundsøkonomiske løsninger og løsninger på etniske
spændinger.

For det fjerde skal vi med henblik på at afværge og bekæmpe ekstremisme og radikalisering
støtte stater og legitime ikkestatslige aktører ved at udtænke og gennemføre strategier og
aktiviteter med det formål at bekæmpe den islamiske radikalisering og fremme
fremtidsvisionerne om et demokratisk, tolerant og ikkevoldeligt samfund.

Vi vil bestræbe os på, at vi på en sammenhængende måde anvender de kort- og langsigtede
instrumenter, vi har, med henblik på at gennemføre de forskellige elementer i denne strategi.
Medlemsstaternes engagement med hensyn til at bygge videre på strategien vil naturligvis
udgøre en del heraf.
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Jeg arbejder meget tæt sammen med kommissær Piebalgs, hvis inddragelse i udarbejdelsen
af sikkerheds- og udviklingsstrategien er af afgørende betydning for at sikre de fornødne
ressourcer til gennemførelse deraf.

Det er min klare holdning, at vi, hvis vi iværksætter denne nye helhedsorienterede og
holistiske strategi og fortsætter ad de politiske, diplomatiske og operative udviklingsbaner
i forbindelse med vores engagement i Sahel, vil sørge for ny fremdrift med hensyn til at
håndtere de mangfoldige trusler og udfordringer i området. Jeg ser frem til at fremlægge
denne strategi på ordentlig vis om et par uger og inddrage parlamentsmedlemmerne i
drøftelsen.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    for PPE-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Som der
står i teksten til den mundtlige forespørgsel, vi har fremsat, har vi i de sidste tre år set en
optrapning af situationen, hvilket er til skade for EU's interesser og borgerne i den sydlige
del af Sahara, der er blevet et tilflugtssted for den islamiske afdeling af al-Qaeda, med en
hel række mord, bortførelser, afpresning, pengeafpresning, narkotikahandel og
menneskehandel, og nogle af ofrene har været tyske, italienske, spanske og senest franske
statsborgere. Vi vil derfor gerne udtrykke vores solidaritet med vores franske kolleger og
sige til Baroness Ashton, at denne situation kræver en resolut, uforfærdet reaktion fra EU's
side, sådan som præsident Sarkozy har efterspurgt.

Denne reaktion skal i den forbindelse finde sted i de politiske, økonomiske og
udviklingsmæssige kredse, og hr. Danjean mindede os om de enorme ressourcer i Den
Europæiske Udviklingsfond.

Jeg vil gerne høre Baroness Ashtons vurdering af G8-antiterrortopmødet i oktober – hvor
hun fik Rådets mandat – i Mali, og hvor Algeriet ikke var med. Fru Ashton sagde, at
reaktionen skal være regional. Jeg synes, det er et dårligt tegn, at to af parterne i konflikten
– Marokko og Algeriet – ikke samarbejder med hinanden, og hertil kommer den ustabile
situation i Tunesien.

Afslutningsvis vil jeg gerne høre Baroness Ashtons vurdering af det antiterrorcenter, som
Algeriet har oprettet 2 000 km syd for Algier, og hvor Mali, Mauretanien og Niger deltager,
og bede hende fortælle, om hun deler den opfattelse, at formålet med dette antiterrorcenter
er at forhindre EU og USA i at være til stede med henblik på at garantere sikkerheden i
området.

Roberto Gualtieri,    for S&D-Gruppen. – (IT) Hr. formand, højtstående repræsentant, mine
damer og herrer! Der ser ud til at være god overensstemmelse mellem hr. Danjeans
bemærkninger og det, Baroness Ashton sagde i sit indlæg om analysen af situationen, dvs.
at situationen i Sahel er kritisk.

Vi taler om et af de fattigste områder i verden, der grænser op til nogle af de lande, som i
løbet af den seneste uge er blevet rystet af en mere faretruende ustabilitet end nogensinde
før. Det er også et område, hvor terroristinfiltrering og narkotikahandel er forbundet med
hinanden i en virkelig foruroligende grad. Alt dette gør situationen uholdbar, og udgør en
reel trussel for Europa.

Vi er derfor nødt til at foretage et kvalitativt spring fremad med hensyn til Europas udspil.
Udspillet i 2009 vedrørende sikkerhed og udvikling i Sahel har indtil videre vist sig at være
ineffektivt. Det, der er brug for, er den nye strategi for sikkerhed i Sahel, som Rådet for
Udenrigsanliggender har opfordret til at indføre, og som vi imødeser. Jeg mener, der er to
væsentlige punkter, som er blevet fremhævet, nemlig for det første en regional tilgang og
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for det andet en helhedsorienteret tilgang, som gør det muligt for os gøre bedst mulig brug
af de forskellige instrumenter, EU har til rådighed, på en konkret, operativ og samordnet
måde. Vi må imidlertid være klar over, at den vej, man skal gå ved en eventuel mission,
skal vurderes meget nøje, fordi missioner vedrørende fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
er et af de instrumenter, vi råder over, men de kan ikke erstatte en politisk strategi.

Vores gruppe støtter derfor fuldt ud Europas nye, fornyede engagement i Sahel, og vi venter
i spænding på at se den nye strategi og er opsat på at drøfte den i detaljer og støtte
gennemførelsen deraf.

Charles Goerens,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Der har i Sahelområdet været
en foruroligende stigning i den slags hændelser, der er omtalt i den mundtlige forespørgsel.

De mennesker, der er hårdest ramt af de kriminelle netværks og terroristernes aktiviteter,
er udlændige, som bor i de pågældende lande, hvoraf mange har opført sig upåklageligt,
hvilket også var tilfældet for de to franske statsborgere, hvis tragiske skæbne vi fordømmer.
Samtidig undergraver hver hændelse yderligere myndigheden hos de respektive regeringer,
der forsøger at håndtere deres økonomiske, sikkerhedsmæssige og politiske
samarbejdsproblemer i et regionalt system, hvis institutionelle rammer jo i brede træk
tager udgangspunkt i den europæiske model. De spørgsmål, der rejses i denne drøftelse,
er særdeles vigtige.

Hvis vi ønsker at gøre det, som forventes af os som EU, skal vi i første omgang blive enige
om en fælles strategi for Sahelområdet i særdeleshed og for Det Økonomiske Fællesskab
af Vestafrikanske Stater (Ecowas) i almindelighed.

For det andet skal vi for alvor se på både de umiddelbare og de bagvedliggende årsager til
den stadig værre situation i dette området. En af de bagvedliggende årsager er den ekstreme
fattigdom i disse stater, som derfor er svage og ikke formår at opfylde deres suveræne
funktioner.

For det tredje skal vi i denne henseende fastlægge en klar EU-strategi, og jeg vil gerne takke
Baroness Ashton for hendes udmelding desangående.

For det fjerde må vi ikke være tilbageholdende med de ressourcer, der skal til for at hjælpe
de pågældende stater med at genvinde kontrollen over situationen, især sikkerhedssituation.
Jeg vil gerne slutte med at påpege, at vi ved at gøre noget ved de problemer, som hr. Danjean
tog op i sit spørgsmål, sådan set drager omsorg for vores egen sikkerhed.

Sabine Lösing,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Hvad drejer det sig alt sammen
om? Drejer det sig om organiseret kriminalitet eller om politisk og/eller religiøs terror?
Det er et vigtigt spørgsmål, når man skal vurdere situationen. Eksperter på området er af
den mening, at det mere har noget med kriminalitet at gøre end med religiøst motiveret
international terror. Foranstaltninger til terrorbekæmpelse har ofte fatale konsekvenser
for freden og demokratiet og kan bruges som påskud til at fremme andre interesser.

Det drejer sig måske her også om, at Afrika er et af Europas interesseområder. Med EU's
terrorbekæmpelseskoordinator, Gilles de Kerchoves, ord drejer det sig om Afrika som
Europas baggård. Jeg er imod sikkerhedspolitikker, der medvirker til at militarisere Afrika.
Sahelområdet kan kun gøres sikkert ved at forbedre befolkningens situation. At øge
sikkerheden og militærbudgetterne i lande, hvor befolkningen lider af akut sult, er et
katastrofalt fejltrin.
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Til slut vil jeg gerne have, at man tænker over, at bortførelser og andre forbrydelser er en
forretning, som mange mennesker er involveret i via uoverskuelige konstellationer af
organisationer. Vestens finansiering af sikkerhedsstrukturer kan give bagslag for indsatsen
med at bekæmpe kriminalitet og kan fremover fortsat bringe uskyldige mennesker i fare.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Hr. formand! Bortførelsen af og de efterfølgende mord
på Antoine de Lecour og Vincent Delory i Niger minder os på smertelig vis om behovet
for at gennemføre en strategi for at fremme sikkerhed, stabilitet og god regeringsførelse i
Sahelområdet. Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har faktisk
støttet en sådan strategi i lang tid, og jeg ser i den forbindelse positivt på Kommissionens
meddelelse om, at man inden udgangen af denne måned fremlægger en strategi, der
kombinerer sikkerheds- og udviklingsaspekterne.

Jeg mener virkelig, vi er nødt til at se på sikkerhedsspørgsmålet i Sahel ud fra enhver
synsvinkel, for hvis det er lykkedes for terrorismen at slå rod i dette område, skyldes det,
at man dér finder de politiske, hovedsagelig sociale og selvsagt økonomiske betingelser,
som virker fremmende for denne udvikling. Der er tale om grænser, som er meget nemme
at krydse, og der mangler enhver form for effektiv statskontrol. Alle disse faktorer har helt
klart fremhjulpet udbredelsen af ulovlige former for handel. Der er også udviklingsmæssige
mangler.

Jeg tror, der er to særdeles nyttige faktorer, som kan være med til at opnå sikkerhed i Sahel
og dermed for de europæiske borgere. For det første er det nødvendigt med en strategi på
Sahel-Saraha-plan med det formål at genindføre de lokale staters myndighed over de
afskrevne landområder samt naturligvis at indføre retsstatsprincippet. For det andet mener
jeg, at vi er nødt til at iværksætte nogle fælles samfundsøkonomiske udviklingsprogrammer
i grænseområderne for at skabe jobmuligheder for lokalbefolkningen.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Der har været
flere anmodninger om at drøfte dette spørgsmål, og hver gang har man forpligtet sig til at
omsætte de fornødne initiativer i praksis i Sahelområdet, det være sig at stabilisere området
eller at sikre større sikkerhed.

I betragtning af de manglende landegrænser og områdets enorme størrelse er Sahel som
bekendt et ideelt transitområde for narkotikasmuglerne og terroristgrupper, navnlig
al-Qaeda i det Islamiske Maghreb. Den svaghed og ustabilitet, der præger staterne i området,
er hovedproblemet, og som påpeget berører truslerne direkte befolkningerne og landene
i området, især i Mauretanien, Mali og Niger.

Den vigtigste opgave, EU skal tage fat på, er at udarbejde en troværdig sikkerhedsstrategi
på grundlag af de forskellige facetter af et eventuelt europæisk tiltag: samarbejds- og
udviklingspolitik, regionale programmer, koordineringsstrategier for sikkerheden på
landevejene og sikkerhedsuddannelsespolitikker. Således ikke bare bør, men skal EU gribe
ind hurtigst muligt, og derfor ser vi frem til, at Kommissionen udarbejder en fuld strategi,
sådan som Baroness Ashton tilkendegav, samt i praksis griber afgørende ind.

Afslutningsvis er min anmodning klar: Vi skal fokusere langt mere på det, der sker syd for
Europa, idet mange ting er ved at ændre sig, og det er bedst ikke at stå med bukserne nede.
Det kan kun være til EU's bedste at være mere fremsynet.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Hr. formand! Den forværrede sikkerhedssituation i Sahel
er særdeles alvorlig. Den har kostet mange menneskeliv og truer med at undergrave de
politiske fremskridt i de seneste år vedrørende kampen mod terror. Jeg vil naturligvis også
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gerne udtrykke min medfølelse med alle dem, der er blevet så hårdt ramt af denne
gruopvækkende vold.

Det er særdeles beklageligt, at der bliver flere og flere al-Qaeda-angreb i Sahelområdet på
et tidspunkt, hvor der bliver færre angreb i mange andre dele af verden. Man skønner, at
25 % af det globale kokainsalg til Europa fra Latinamerika går via Sahelområdet hvert år.
Narkotikasmuglingen gør, at terroraktiviteterne kan finansieres via stabile indtægter, og
at man også kan rekruttere unge i området og betale dem godt.

Denne skræmmende udvikling vækker også uro hos vores kolleger i Sahelområdet, og på
det seneste møde i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i december drøftede
vi lige netop, hvordan sikkerhedssituationen i dette område kan forbedres, og
smugleraktiviteterne reduceres. EU's indsats skal her være meget tydelig, og den skal også
optrappes. Sammen med landene i Sahelstriben skal vi som netop omtalt videreudvikle
og samordne vores indsats ved hjælp af en overordnet regional strategi. EU har et
kæmpestort fælles ansvar her for at yde højkvalitativ bistand med en tydelig styrkelse af
de demokratiske kræfter.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
Næstformand

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Hr. formand! Niger, der er et af de centrale lande i
Sahelområdet, afholder som bekendt præsident- og parlamentsvalg i slutningen af denne
måned. Baroness Ashtons beslutning om at sende en EU-delegation til dette valg er efter
min mening et vigtigt og velvilligt udtryk for støtte, og jeg vil gerne takke hende for hendes
tanker om at lade mig stå i spidsen for delegationen.

Jeg vil først og fremmest gerne give udtryk for min sorg over de seneste mord på de to unge
franskmænd i Niger, der var faldet i terroristernes hænder, ikke at forglemme de nigerske
soldater, der døde under redningsaktionen.

Befolkningen i området tager klart afstand fra vold og terror, idet de er de første ofre som
følge deraf, men de beder EU om at gøre sit yderste for at hjælpe dem med at få bugt med
terroristernes vold og bl.a. levere våben og uddannelse til deres væbnede styrker, således
at de i tilstrækkelig grad kan imødegå disse terrorangreb.

Desuden er Niger til trods for landets rige naturressourcer et af de mindst udviklede lande
i verden. EU skal derfor arbejde på at udarbejde en effektiv udviklingssamarbejdsstrategi
for at hjælpe Niger og hele området ud af den vanskelige situation, de befinder sig i. Der
står efter min mening meget på spil for os i dette område af verden, for det handler ikke
kun om trivslen dér, men om trivslen i Europa, der i lyset af den geografiske nærhed er
afhængig af områdets stabilitet.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Hr. formand! Usikkerheden i Sahelområdet kræver, som
kommissær Piebalgs sagde for nogle få dage siden, at der gøres en udviklingsmæssig indsats.
Men skønt udvikling er absolut nødvendig og har langvarig virkning, slår det i sig selv ikke
til. Som Baroness Ashton nævnte i dag, har EU behov for en sammenhængende strategi,
hvor man gør brug af alle tilgængelige instrumenter – også dem, der har til formål at
reformere sikkerhedssektorerne i landene i området og sørge for demokratisk og
institutionel kapacitetsopbygning. EU har dog ikke reageret på denne måde. Vi behøver
blot at se nærmere på Guinea-Bissau, der i dag stort set er omdannet til en narkostat, og
hvorfra EU for ganske nylig trak en europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk mission
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tilbage. Det var et fejltrin, fordi det, der var brug for, var at styrke størrelsen på og mandatet
vedrørende denne mission, specielt da de centrale kræfter af den organiserede kriminalitet
i Guinea-Bissau direkte går efter Europa.

Endnu et eksempel på, hvordan EU ikke gør det, man burde i Sahel, er den måde, hvorpå
man har vasket sine hænder i forbindelse med søgningen efter en løsning på konflikten i
Vestsahara. Hvis vi fortsætter med at se væk – især nu med de yderst sprængfarlige
begivenheder i Tunesien og konsekvenserne for hele området – forværrer vi kun
sikkerhedssituationen i Sahel og overlader endnu en trængt, desperat generation til
kriminelle kræfter og terrororganisationer som al-Qaeda i det Islamiske Maghreb, der i
forvejen huserer i området.

Vi kan som beskrevet af Baroness Ashton ikke fortsætte med ikke at have denne
sammenhængende strategi på plads.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer!
Sahel er et betydningsfuldt område, der ligger mellem Afrika syd for Sahara og Europa.
Den foruroligende grad af usikkerhed dér vedrører os alle.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på den beslutning, der blev vedtaget den 4. december sidste
år i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, og hvor man behandler lige netop
dette spørgsmål, og på henstillingerne i denne beslutning.

Der er selvsagt brug for en fælleseuropæisk strategi, men EU vil ikke komme nogen vegne,
hvis man handler på egen hånd. Derfor skal de aktører, der er til stede i området, være med
i en vidtrækkende fælles indsats. Hvis der i FN's, EU's og Den Afrikanske Unions regi blev
arrangeret et topmøde for statslederne i landene i området, ville det være en lejlighed til at
gøre noget direkte ved problemet og forsøge at finde løsninger ved hjælp af en bredt
funderet strategi.

For at udvise reel politisk vilje er der hårdt brug for en handlingsplan i to faser for området.
Den første fase vil gå ud på at gøre noget ved den øjeblikkelige, akutte situation. Det vil
indebære, at staterne i området skal stille de ressourcer og oplysninger, de har, til fælles
rådighed og samordne deres aktiviteter.

Den anden fase vil indebære, at man øger de lokale indbyggeres bevidsthed om problemet
og ser på forebyggelsesforanstaltninger. Det er vigtigt at hindre, at rækkerne af terrorister
ikke bliver større dag for dag som følge af frustration og udsigtsløshed blandt områdets
indbyggere.

EU kan ikke se passivt til og ingenting gøre for at få løst dette problem. Jeg vil derfor
indtrængende opfordre Baroness Ashton til at gøre alt det fornødne for at komme videre
med drøftelserne og komme med konkrete løsninger på dette væsentlige problem.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Den forværrede sikkerhedssituation i
Sahelområdet er ikke længere et regionalt problem. Det er desværre nu blevet et problem
for EU på grund af et større antal angreb, hvor det går ud over europæiske borgere.

Sahel står først og fremmest over for en terrortrussel, der bliver stadig større, og hvis ofre
hovedsagelig er europæere, der forfærdende ofte bliver bortført og myrdet. Det er også et
transitområde for narkotika- og våbensmugling samt en kanal for ulovlig emigration til
Europa. Det praktiske samarbejde med de nordafrikanske myndigheder skal efter min
mening optrappes for at øge inddragelsen af områdets væbnede styrker og sikkerhedsstyrker
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i bekæmpelsen af terror. Ligeledes råder vi over en række politiske instrumenter til at
fremme det regionale samarbejde med henblik på at imødegå denne trussel.

Jeg håber, at EU's indsats med teknisk bistand i større omfang bliver målrettet mod at støtte
udviklingsprocessen, for vi kan ikke se bort fra, at terroristgrupperne synes, at Sahel er et
frugtbart sted at finde støtte, især på grund af fattigdommen blandt befolkningen og den
skrøbelige tilstand, statsmyndighederne befinder sig i. Jeg mener, at øget og ordentlig
målrettet udviklingsbistand kan spille en central rolle med hensyn til at forbedre situationen
i området.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer!
Vi er alle enige om, at situationen i Sahelområdet er blevet væsentlig forværret. En lovløs
zone, der har fået lov til at udvikle sig lige uden for Europas hoveddør, er en trussel, vi skal
bekæmpe resolut og omgående. Antallet af ekstremistiske grupper er stigende, og de udgør
en trussel for civilbefolkningens liv.

Jeg fordømmer også tabet af menneskeliv og bortførelser og er bekymret for europæiske
statsborgere i området. Indtil nu har Marokko fungeret som en bastion mod de forskellige
former for ulovlig handel fra Sahel. Men nu passerer narkotika-, våben- og
menneskesmuglerne uden om Marokko ved at tage via Mauretanien og De Kanariske Øer
og nå frem til EU. Jeg ser det som EU's ansvar at skride til handling for at hjælpe de
pågældende stater med at få sat en stopper for disse trusler.

Europas sikkerhed afgøres ikke alene af forholdene i vores eget område, men også i de
områder, der ligger tættest på os. Tiden er inde til at handle, og jeg opfordrer Kommissionen
og Rådet til at gennemføre en handlingsplan, som vil være til hjælp ved genoprettelse af
sikkerheden i Sahelområdet.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Hr. formand, Baroness Ashton! Som medlem af
Parlamentet og med min baggrund i det nordlige Frankrig er jeg enig i hr. Danjeans
beskrivelse ikke alene af de intense følelser, drabet på disse to unge mænd fra Nordfrankrig
fremkaldte, men også af harmen over denne uretfærdighed. Ære være deres minde.

Jeg er enig i hr. Danjeans vurdering af situationen, og jeg ser også positivt på de indledende
svar, som Baroness Ashton gav i starten af vores drøftelse. Jeg vil dog gerne tillade mig at
stille Baroness Ashton et spørgsmål. Vi ved, hvor nemt det er at krydse grænserne mellem
Mali og Sydalgeriet, og på den anden side af Sahel vi ved, at Vestsahara kan blive en kilde
til usikkerhed fremover, ligesom Sahel er i dag.

Kan fru Ashton derfor fortælle, hvorvidt hun har planer om nogen initiativer, især som
reaktion på den plan om autonomi, som Kongeriget Marokko har fremlagt for FN, og som
efter min mening vil medvirke til at gøre området sikkert og til at få indledt den fornødne
dialog med især de algeriske myndigheder?

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Hr. formand! Desværre har salafistiske kræfter, som er
en del af det verdensomspændende al-Qaeda-netværk fundet et fristed i Sahelområdet, der
er et meget stort og fjerntliggende område, som er ideelt for dem til terroristtræning,
bortførelse af uheldige uskyldige mennesker – og her kondolerer jeg med familierne til de
to franskmænd, der for nylig blev myrdet – og naturligvis narkotikasmugling og organiseret
kriminalitet.

Dette udgør en meget stor sikkerhedsmæssig udfordring oven i de tilsvarende problemer,
vi allerede står over for i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan samt i Somalia
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og Yemen. EU skal nu arbejde meget tæt sammen vores allierede i USA og andre
demokratiske lande såsom Indien og Israel samt de tilstødende moderate arabiske og
afrikanske regeringer med henblik på at finde en fælles strategi for at få bugt med denne
trussel mod den globale sikkerhed.

Operation Atalanta ud for Somalias kyst har været en succes. Det er muligvis noget, man
nu skal overveje – med NATO i førersædet, med en fransk ledet fælles sikkerheds- og
forsvarspolitisk mission eller noget lignende – for at få bugt med denne globale trussel,
især i området Mali, Mauretanien og Niger, som i forvejen er ekstremt fattige lande og har
brug for hver eneste hjælpeindsats, vi kan yde.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gøre det ganske kort, for
medlemmerne har bidraget meget til ikke alene at støtte spændvidden af den tilgang, vi
anlægger, men også at tage specifikke spørgsmål op.

Hvis jeg skal vende tilbage til to af dem, vedrører det første – og fru Salafranca begyndte
på en måde på det – hvordan vi skal støtte regionale initiativer, som ofte er domineret af
enkeltlande, men ikke omfatter alle lande i området, og hvordan man bedst kan forsøge
at tilvejebringe den slags støtte, der sikrer, at vi indleder et samarbejde med alle landene i
området. Jeg udtrykker mig i lidt bredere vendinger, end medlemmet gjorde, men det gør
jeg med fuldt overlæg. En af udfordringerne for os er at bakke op om initiativer, som lande
er i stand til at tage hver for sig og i fællesskab, men sikre, at de kan være effektive ved at
sørge for, at de er omfattende, enten med hensyn til antallet af lande eller den tilgang, man
anlægger.

En af de ting, vi er nødt til at se på, er, hvordan vi finder en balance mellem vores egne
aktiviteter og støtteaktiviteterne fra de mest berørte parters side. Jeg er altid meget bevidst
om at se på måder, hvorpå vi via vores støtte og via de instrumenter, som vi råder over,
griber ind for at bakke op om og støtte initiativer i praksis – initiativer, der er fostret lokalt
– idet det ofte, men ikke altid er den bedste måde at komme videre på.

Vedrørende Vestsahara og de stillede forslag er vi nødt til at kigge på disse ting. Jeg er nødt
til at se, hvor vi bedst kan yde støtte. Jeg er via en række drøftelser med medlemmerne
bevidst om, at disse spørgsmål, især om Vestsahara, er kommet til at spille en større rolle.
Vi er nødt til at overveje denne tilgang på en meget helhedsorienteret måde. Vi vil fortsat
arbejde med dette. Det vil udgøre en del af de drøftelser, vi har i Rådet for
Udenrigsanliggender, men også noget, som vi vil vende tilbage til over for Parlamentet for
at sikre, at vi har forstået tingene rigtigt.

Det er nu virkelig vigtigt, at vi videreudvikler en strategi, hvor man virkelig overvejer
løsninger på kort, mellemlang og lang sigt, men også i hvor stor grad vi – dvs. EU,
Parlamentet, Kommissionen og en række medlemsstater – kan gribe ind og er i stand til at
koge alt dette sammen til en seriøst gennemtænkt strategi for fremtiden.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.
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FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

12. Situationen i Belarus (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra næstformanden i
Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,
fru Ashton, om situationen i Belarus.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Begivenhederne efter valget i
Belarus den 19. december er kommet som et chok for os alle. Myndighedernes
magtanvendelse mod landets borgere medførte tilkendegivelser præget af bekymring og
fordømmelse i hele verden.

Mine kolleger og jeg har truffet mange af de berørte parter, dvs. fra oppositionsbevægelsen,
civilsamfundet, familierne til de fængslede og befolkningen generelt. Vi har haft lejlighed
til at give udtryk for vores medfølelse og solidaritet og at lytte. Men nu er tiden inde til at
handle.

Jeg sætter meget stor pris på, at medlemmerne af Parlamentet allerede har kunnet bidrage
til vores overvejelser angående dette spørgsmål, og at min kollega kommissær Füle kunne
fremlægge vores nuværende tanker over for Udenrigsudvalget i sidste uge. Jeg ser frem til
at nærlæse EU's beslutning, der er et resultat af Deres forhandlinger. Det er vigtigt, at vi alle
er så målrettet som muligt i vores tankegang i betragtning af den presserende situation, vi
har med at gøre.

Jeg har brugt tid sammen med en række repræsentanter fra oppositionen og den brede
befolkning i Belarus, deriblandt som nævnt pårørende til de tilbageholdte. Jeg har også
truffet udenrigsminister Martynov. Disse samtaler har ikke efterladt nogen tvivl hos mig
om, at de begivenheder, vi var vidne til, var en krænkelse af vores syn på respekten for
menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiet. Ikke alene
var der ubegrundet magtanvendelse, men valgforløbet som helhed blev også klart
undergravet af tilbageholdelsen af civilsamfundets og oppositions repræsentanter.
Vurderingen fra OSCE-ODIHR underbygger denne konklusion.

Mange af dem, der er blevet tilbageholdt i de sidste par uger, er blevet løsladt. Men et
væsentligt antal – helt op til 30 personer – står stadig over for anklager, der kan føre til
meget betydelige fængselsstraffe, og denne gruppe personer omfatter jo nogle
præsidentkandidater.

Jeg har allerede fordømt de undertrykkende foranstaltninger, myndighederne i Minsk har
truffet, og jeg har opfordret til øjeblikkelig løsladelse af alle dem, der tilbageholdes af
politiske grunde, samt genåbning af OSCE's kontor i Minsk. Dette budskab er blevet
yderligere understreget i en fælleserklæring med den amerikanske udenrigsminister, Hilary
Clinton.

På mit møde med udenrigsminister Martynov understregede jeg, at EU forventer en
øjeblikkelig reaktion fra de belarussiske myndigheders side på verdenssamfundets krav.
Når vi fastlægger de næste skridt, vi tager, er vi nødt til at begynde med de grundlæggende
principper.
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Det første af disse principper er, at sikkerheden for fredelige aktivister, herunder
præsidentkandidater, til enhver tid skal ligge os stærkt på sinde.

Det andet princip er, at belarussere er vores naboer og partnere, og deres interesser skal gå
forud for alt andet. Samtidig med at vi giver udtryk for vores bekymring over for
myndighederne, kan vi ikke isolere befolkningen.

Det tredje princip er, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder er et centralt punkt i EU's udenrigspolitik og af det østlige partnerskab
og udgør en del af en række værdier, som vi har til fælles med vores nærmeste partnere.
Vi vil arbejde sammen med disse partnere, sådan som vi har gjort med USA, for at lægge
størst mulig vægt bag verdenssamfundets budskab til Belarus.

Vores vurdering fører til en klar konklusion, nemlig at vi skal benytte vores kanaler til at
viderebringe en fast og hurtig reaktion. Denne reaktion bør være et klart signal til
myndighederne i Belarus om vores synspunkter, uden at vi isolerer borgerne og
civilsamfundet. Vores reaktion skal være velafvejet. På den ene side er vi nødt til at overveje
målrettede foranstaltninger over for de belarussiske myndigheder og nok også foretage en
revision af sanktionerne. På den anden side er vi nødt til at indlede en intensiveret dialog
med og støtte civilsamfundet og borgerne – og rent praktisk betyder det, at vi fortsætter
vores bistand til ngo'er, medierne og de studerende, og at der muligvis skal gøres en større
indsats for at forbedre bevægeligheden for borgere, der gerne vil rejse ind i EU.

På kort sigt er det bestemt en mulighed at genindføre et rejseforbud for
præsident Lukashenko og udvide forbuddet til at gælde for andre navngivne personer, hvis
de tilbageholdte ikke løslades.

For så vidt angår intensiveret støtte til civilsamfundet, har jeg anmodet Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil i samarbejde med Kommissionen at finde frem til de valgmuligheder,
der er for at indføre omgående foranstaltninger med fokus på ngo'er, medier og studerende.
Jeg ved, at Parlamentet har kompetence til at yde stipendier til studerende, der er bortvist
fra universitet, og jeg håber, at denne facilitet kan udnyttes. Vi vil naturligvis forsøge at
benytte os af yderligere ressourcer fra andre kanaler, herunder fra medlemsstaterne.

Jeg nævnte tidligere spørgsmålet om bevægelighed, og jeg tænker her især på en lempelse
af visumreglerne. Jeg vil gerne opmuntre medlemsstaternes konsulater i Minsk til at lempe
visumreglerne som en ad hoc-foranstaltning til glæde for de belarussiske borgere.

De kortsigtede foranstaltninger, jeg netop har beskrevet, vil naturligvis blive taget op på
mødet i Rådet for Udenrigsanliggender den 31. januar, men det er ikke for tidligt at reflektere
over nogle langsigtede aspekter af vores forbindelser med Belarus.

For det første sagde jeg, at vi er nødt til at samarbejde med andre internationale partnere
om dette spørgsmål, og det er en grund til, at Belarus fortsat bør deltage i det multilaterale
spor, som vi har til rådighed, og at vi er nødt til at samarbejde tæt med vores østlige
partnerskabslande om at opbygge en konsensus om dette spørgsmål.

For det andet skal vi, for så vidt angår bilateral finansiel bistand via det europæiske
naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), fokusere mere på befolkningens behov og
på civilsamfundet.

Endelig udarbejdede vi sidste år en fælles interimsplan, hvor udviklingen af vores
forbindelser med Belarus på mellemlang sigt er kortlagt. Jeg tror, vi er nødt til at holde en
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pause i dette forløb. Det betyder ikke, at den fælles interimsplan bliver opgivet, men vi har
brug for yderligere høringer, bl.a. med civilsamfundet, og om nødvendigt en revision.

Dette er de rammer, inden for hvilke vi i øjeblikket arbejder. Jeg er nu meget interesseret i
at høre parlamentsmedlemmernes synspunkter.

Jacek Protasiewicz,    for PPE-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Der var ikke skyggen af tvivl
hos de internationale valgobservatører, og der bør ikke være skyggen af tvivl overhovedet
hos os. Det nylige præsidentvalg i Belarus i december gik ikke retfærdigt til. Det gik ikke
retfærdigt til, og derfor kan den politik, som vi siden 2008 har ført over for de belarussiske
myndigheder, dvs. en politik præget af dialog med Belarus og en udstrakt hånd, ikke længere
vare ved. Det er ikke tid til "business as usual". Det er tid til nye beslutninger, en ny politik
og en hård linje i forhandlingerne med det belarussiske styre, og hermed mener jeg også
både politiske og visumrelaterede sanktioner uden dog at udelukke økonomiske sanktioner.
Vi bør naturligvis gøre intelligent brug af sådanne sanktioner og målrette dem således, at
vi sikrer, at de almindelige belarusseres liv ikke berøres, men vi må ikke kvie os ved at
indføre dem, herunder suspendere Belarus' medlemskab i det østlige partnerskab.

Da valget ikke gik retfærdigt til, er valgresultatet ikke troværdigt. Vi kan således med sindsro
og i fuld erkendelse af fakta erklære, at den belarussiske demokratiske opposition kan
påberåbe sig en moralsk sejr ved dette valg. Vi skal derfor støtte oppositionen i dens forsøg
på at oprette en politisk repræsentation her i Bruxelles med henblik på at repræsentere
både dens interesser og et frit Belarus' samlede interesser ved forhandlingerne med EU og
medlemsstaterne på politisk niveau. Endelig skal vi stille krav om, at de personer, der er
blevet anholdt, både præsidentkandidaterne og de politiske aktivister, uafhængige
journalister, studerende og universitetsprofessorer, bliver løsladt. De skal alle sammen
løslades, inden vi går ind i nogen yderligere forhandlinger med repræsentanter for den
belarussiske stat.

Kristian Vigenin,    for S&D-Gruppen. – (BG) Hr. formand, Baroness Ashton, mine damer
og herrer! Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
udtrykker stor beklagelse over, at dette præsidentvalg er blevet til endnu en forspildt chance
for landet til med faste skridt og stort engagement at begive sig ud på demokratiets vej.

Vi kan imidlertid sige, at EU's politik med gradvis at gå i dialog med Belarus på visse
betingelser i det væsentlige har givet visse resultater, så vi skal være varsomme med at
opfordre til en radikal ændring af vores politik.

Jeg siger dette, fordi det er takket være vores engagement, at der i præsidentvalgkampen i
sidste ende skete visse fremskridt, og det kan meget vel også være grunden til, at mange
flere mennesker samledes på pladsen i Minsk, end arrangørerne havde forventet. Vi havde
med andre ord nok skabt en atmosfære af større frihed, hvilket borgerne i Belarus kan have
tolket korrekt.

Fremover skal vi dog især være klare og faste nok i mælet, når vi stiller krav til
myndighederne i Belarus om, at de skal frigive de tilbageholdte og straks holde op med at
chikanere alle dem, der deltog i eller arrangerede protesterne i den ene eller anden form.
Vi kan ikke gå på kompromis desangående, og vi skal gøre det helt klart, hvad vi ønsker.

Hvad vi kan gøre på mellemlang og lang sigt, er imidlertid noget andet. For det første skal
vi undgå at kaste landet tilbage i isolation, for som repræsentanterne for oppositionen og
civilsamfundet fremhævede, indebærer en isolation af Belarus, at landets borgere bliver
isoleret.
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Det, vi skal gøre, er inden for rammerne af den politik, vi i forvejen fører over for Belarus,
at forsøge at træffe visse foranstaltninger for at justere vores politik, således at den gavner
landets borgere og støtter medierne, civilsamfundet og oppositionen. På den måde kan vi
skabe et miljø, hvor retfærdige og demokratiske valg bliver en mulighed.

Vi skal efter min opfattelse arbejde hen imod dette med de nabolande til Belarus, der ikke
er medlem af EU, dvs. Rusland og Ukraine, og Parlamentet skal forsøge at benytte
mulighederne i det østlige partnerskab og Euronest til at engagere de andre fem lande i
partnerskabet i nogle fælles aktiviteter med henblik på at demokratisere Belarus.

(Taleren indvilligede i at besvare et spørgsmål ifølge forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg ved, at jeg kun har 30 sekunder.

Muligvis var tolkningen ikke så præcis her, hr. Vigenin, men hørte jeg Dem virkelig sige,
at De betragter de demonstrationer, som fandt sted efter valget, eller med andre ord de
demonstrationer, der rent faktisk blev afholdt for at protestere mod svindlen med dette
valg og alle de uregelmæssigheder, der forekom, som bevis på, at valget gik bedre, og at
situationen er ved at blive bedre? Det lød sådan. Jeg har svært ved at tro på, at tolkningen
af Deres indlæg var helt korrekt.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Hr. formand! Jeg udtrykte mig måske ikke klart nok,
eller også gik nogle af de små nuancer tabt i oversættelsen. Det, jeg havde i sinde at sige,
var, at situationen i Belarus har ændret sig i den forstand, at stadig flere kan se behovet for
demokrati og behovet for at kæmpe for demokratiet. Det er i den forstand, jeg ser den
kendsgerning, at der var flere mennesker på pladsen i Minsk, end man havde forventet,
som noget positivt.

Det var det, jeg mente, og jeg mente på ingen måde, at det var styret i Belarus, der havde
gjort det muligt.

Formanden.   – Der er måske et problem med den engelske tolkning. Er der et problem
med den engelske tolkning? Prøv lige at undersøge det. Nej, det er ikke tolkningen. Der er
et problem med mikrofonen. Er det i orden nu?

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg forsøger altid at tale på mit modersmål,
men nogle gange føler jeg ikke, at jeg bør gøre det, når der er tale om så følsomme emner.

Jeg forsøgte at give udtryk for, at jeg mener, at situationen er ved at blive bedre i den
forstand, at flere og flere i Belarus forstår, at landet har brug for demokrati, og flere og flere
forstår, at de skal kæmpe for demokratiet i Belarus. Det er grunden til, at jeg sagde, at jeg
betragter det som et positivt signal, at der var så mange mennesker – mange flere, end
arrangøren havde forventet – på pladsen i Minsk. Jeg håber, at dette kan forklare, hvad jeg
mente.

Kristiina Ojuland,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det var godt at høre, hvad
den højtstående repræsentant sagde, og vi er fuldstændig enige i det, hun sagde. Det er
meget vigtigt, at EU har været i stand til at reagere på det uheldige udfald af det belarussiske
præsidentvalg.

Jeg så gerne, at vi også havde modet til at være lige så kraftfulde, håndfaste og principfaste,
når der er tale om et naboland til Belarus, hvor undertrykkelse af den demokratiske
opposition og krænkelser af retsstatsprincippet og af menneskerettighederne også er blevet
hverdagskost.

19-01-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA202



Forværringen af demokratiets tilstand i Rusland kan også være selve grunden til, at Kreml
har anerkendt det belarussiske præsidentvalg og beskrevet den voldelige undertrykkelse
som et "indre anliggende" i Belarus. En sådan ligegyldighed over for den forfærdende
situation i Belarus er et markant tegn på tendenserne i Rusland.

Parlamentet er nået frem til en stærkt formuleret beslutning med forslag om målrettede
visumsanktioner og økonomiske sanktioner over for Lukashenkos kriminelle regime. Det
er af helt afgørende betydning, at EU står sammen i denne sag, og at medlemsstaterne
holder op med at videreføre nogen bilaterale initiativer med Lukashenko og hans regime.
Vi skal suspendere det østlige partnerskab og andre samarbejdsformer, indtil de politiske
fanger er løsladt. Samtidig skal vi øge støtten til civilsamfundet, ngo'erne og de uafhængige
medier i Belarus med henblik på at forberede dem på opbygningen af Belarus efter
Lukashenkos fald, hvilket forhåbentlig kommer til at ske ved hjælp af demokratiske valg.

Jeg vil derfor gerne bede den højtstående repræsentant støtte opfordringen til et
paneuropæisk forum for fremtiden i Belarus.

Heidi Hautala,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg mener, at den højtstående
repræsentant ligger fuldstændig på linje med vores holdninger, når hun siger, hun var
chokeret.

Vi var så sandelig chokeret efter den 19. december, da mange af os havde håbet, at der ville
ske en gradvis åbning i Belarus over for EU. Jeg synes nu, at mange af de forhåbninger indtil
videre er væk. Det er særdeles foruroligende – næsten hver time – at høre nyheder om
igangværende undertrykkelse i Minsk og andre dele af Belarus.

Så sent som i går fortsatte chikanen mod menneskerettighedsorganisationen Viasna med
husransagelser, anholdelser og tilbageholdelser. Det er en organisation, som meget tappert
har forsvaret menneskerettighederne i Belarus. Myndighederne har stadig ikke givet den
lov til at blive registreret.

Den belarussiske Helsinkikomité fik en advarsel, efter at den kontaktede FN's særlige
rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed. Man kan med god grund tro, at de
personer, der er anklaget for alvorlige lovovertrædelser, ikke får nogen retfærdig rettergang.

I dag var der også nyheden om den tidligere præsidentkandidat hr. Sannikov, hans hustru
Irina Khalip, der er journalist og korrespondent for Novaya Gazeta i Minsk, og deres barn
– og det var en sensation verden over. Vi har hørt, at barnet kan få lov til at blive hos sine
bedsteforældre, da forældrene er tilbageholdt. Men jeg vil bare advare om, at dette endnu
ikke er gode nyheder. Vi mangler stadig, at få det bekræftet, hvilket måske sker i næste uge.

Så hvorfor slår man til på den hårde måde i Belarus? Vi skal virkelig insistere på en uvildig
international undersøgelse af, hvad der skete, for at forstå hele baggrunden og forstå, om
politiagenter rent faktisk ansporede til denne vold – som nu er blevet erklæret at være en
ulovlighed – og ikke de personer, der for så vidt kun kræver demokrati i Belarus. Den mest
hensigtsmæssige instans til at foretage en sådan undersøgelse vil efter min opfattelse være
OSCE og alternativt FN.

Hvad så med nyvalg? Vi skal være forsigtige med at opfordre til nyvalg alt for hurtigt, fordi
vi er nødt til at sikre køreplanen i retning af demokratiske reformer. Vi er nødt til at sikre
presse-, forenings- og forsamlingsfrihed. Uden det ville vi ikke opnå særlig meget, selv hvis
Belarus afholdt nyvalg i dag.
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FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
Næstformand

Ryszard Czarnecki,    for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Vi taler om situationen i
Belarus, men lad os ikke give sorteper videre. Det er nemt at rette beskyldninger mod
Lukashenkos regime, idet disse beskyldninger er fuldt fortjent, og vi skal så sandelig også
sætte hans styre under anklage og fordømme det. Men Europa skal også påtage sig en del
af skylden. Er det ikke sådan, at det besøg, den italienske premierminister, hr. Berlusconi,
aflagde, kunne bruges til at give regimet en slags troværdighed? Er det ikke sådan, at det
besøg, den litauiske præsident, fru Grybauskaitė, aflagde, kunne bruges til at give regimet
troværdighed? Er det ikke sådan, at det besøg, de tyske og polske udenrigsministre,
hr. Westerwelle og hr. Sikorski, aflagde, kunne bruges til at give styret troværdighed og
faktisk kom meget belejligt for regimet? Sandheden er, at politikere fra EU's medlemsstater
har givet hr. Lukashenko et vist politisk spillerum uden at bede om noget som helst til
gengæld. Vi skal i dag stille krav om respekt for menneskerettighederne, men også påtage
os skylden dér, hvor det er på sin plads.

Helmut Scholz,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Min
gruppe bakker ikke op om kompromisbeslutningen om Belarus. Jeg vil dog gerne slå fast,
at dette ikke skal betragtes som en accept fra vores side af valgresultaterne, anholdelserne
og repressalierne mod anderledestænkende. For os er retfærdige, gennemsigtige og
demokratiske valg – "frihed er altid frihed for de anderledestænkende" for at citere
Rosa Luxemburg – et grundlæggende krav for at etablere et forhold til Belarus og til alle
andre stater. Det omfatter også øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger.

Jeg tvivler dog på, om sanktioner virkelig er et effektivt middel til at få de politiske fanger
løsladt omgående og få gennemført gennemgribende ændringer i det demokratiske system
i Belarus. Sanktioner har før i tiden haft ringe virkning i bl.a. Belarus. Det ved vi jo alle
sammen udmærket. I mine øje er det en bedre tilgang at konfrontere dem, der har den
politiske magt, med vores argumenter og krav i en politisk dialog, ikke at give dem mulighed
for at så tvivl om kritikken fra civilsamfundet ved at henvise til, at kritikken kommer udefra,
at etablere en gennemsigtig politisk styreform og at koordinere vores indsats med den
indsats, alle vores udenrigspolitiske partnere i Belarus yder. Det virker også til at være mere
ærligt i forhold til vores egne argumenter, sådan som formiddagens drøftelse om det
ungarske formandskab har vist.

Bastiaan Belder,    for EFD-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Den brutale undertrykkelse af
ethvert politisk alternativ til præsident Lukashenkos regime siden valget den 19. december
2010 har klart reduceret Minsks manøvrerum i omverdenen. Belarus har på eget initiativ
brat indstillet det penduldiplomati, man havde haft mellem Moskva og Bruxelles i de sidste
tre år. Det lykkes i øjeblikket for præsident Lukashenko at opretholde de stærke politiske
og økonomiske bånd med Kreml. Det er præcis dette afhængighedsforhold, der kræver et
større europæisk engagement i Belarus' civilsamfund.

Vi skal derfor for enhver pris fortsat følge holdningsændringsstrategien som et nødvendigt
skridt i retning af et systemskifte. Vi skal aktivt udvise europæisk solidaritet. F.eks. skal vi
hurtigst muligt nedsætte visumgebyrerne for belarussere. Dernæst skal vi indlede en kritisk
strategisk dialog med den belarussiske politiske opposition og som led i samme proces
være særlig opmærksomme på reformvillige kræfter i magtapparatet. Det er en velafvejet
politik. Bruxelles skal ikke afskrive Minsk nu. Vi skal ikke overlade belarusserne til russisk
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eller kinesisk lovgivning. Vi skal skitsere en uafhængig vej, som de kan følge i retning af et
frit samfund og de demokratiske retsstatsprincipper.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Hr. formand! Alexander Lukashenko har aldrig ladet
en chance for at træde i karakter som diktator gå fra sig. Valget i december var ret beset en
rituel genudnævnelse. Men i EU har vi klynget os til illusionen om, at Lukashenko på
mirakuløs vis ville forandre sig. Faktisk sagde vi, at vi ville afvente valget i december. Valget
kom, og Lukashenko er fortsat den samme, og oppositionen er enten på hospital eller i
fængsel.

Jeg mener, det er på tide, at EU genovervejer sin strategi over for Belarus. Det er klart, at
der ikke er plads til Belarus i det østlige partnerskab. Belarus skal suspenderes. Vores eneste
partner skal være civilsamfundet. Jeg afventer resultaterne fra mødet i Rådet for
Udenrigsanliggender den 31. januar, og jeg håber, at både Baroness Ashton og kommissær
Füle anbefaler en suspension.

Afslutningsvis kan vi, hvad angår konsekvenserne for Den Parlamentariske Forsamling
Euronest, ikke længere give Lukashenko vetoret vedrørende Euronest. Belarus plejede at
blokere for Euronest. Konklusionen er derfor, at Euronest skal sættes i gang hurtigst muligt.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Hr. formand, højtstående repræsentant! Parlamentets
beslutning, som vi stemmer om i morgen, skal sende et kraftigt signal til belarussere, hele
Europa og verden. Der skal i det mindste så snart som muligt ske en tilbagevenden til
situationen, som den var før den 19. december, og ydes en kombineret indsats for at sikre,
at Belarus følger vejen mod demokrati og en styrkelse af menneskerettighederne. Det
vigtigste mål i dag er, at de politiske fanger løslades, og at overgrebene mod oppositionen,
ngo'erne og den frie presse ophører. Jeg er dog enig med den højtstående repræsentant i,
at vi, når vi langer ud efter styret, ikke må ramme de belarussiske borgere. Vi skal med
millimeters nøjagtighed regne på, om vi vil skade belarusserne samt de for begge parter
gavnlige bånd med EU's medlemsstater inden for erhvervslivet, kultur, uddannelse og
turisme, som er af afgørende betydning for, at Belarus åbner sig over for Europa.

Den seneste politik i form af dialog med Belarus har til dels båret frugt, idet næsten halvdelen
af alle belarussere nu går ind for tættere forbindelser med EU. Vi skal reagere på
begivenhederne i Minsk, således at dette tal næste år vil stige endnu mere. Det vil over for
arrangørerne være en helt konkret smertelig belønning for den 19. december. Afslutningsvis
vil jeg på ny gerne nævne den økonomiske, visumrelaterede Berlinmur, der desværre er
bygget op mellem EU og dets naboer mod øst, og som det er yderst vanskelig at forcere i
Belarus. Det er på høje tid at rive den mur ned og gøre det muligt for almindelige ukrainere,
belarussere, georgiere og russere at få adgang til og indhente visa til EU uden noget som
helst besvær. De millioner af euro, som opkræves i ubegribelig høje visumgebyrer, kan i
sandhed ikke svare sig, fordi det graver fortidens kløfter dybere, denne gang mellem EU's
medlemsstater og deres naboer. Det burde virkelig ikke være sådan.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Hr. formand! I livets forhold og så afgjort i
politikkens verden er det særdeles vigtigt at have håb. Håb giver noget at se frem til, håb
giver folk mulighed for at tro, at tingene bliver bedre fremover, og håb er, hvad der i meget
høj grad har manglet i Belarus siden den 19. december. Det var håbet, at dette valg ville
blive mere demokratisk end tidligere. Det var håbet, at oppositionen ville få bedre chancer
denne gang, og håbet, at de belarussiske medier ville give borgerne et mere nuanceret
billede af Belarus. Alle disse forhåbninger er blevet gjort til skamme.
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Det er præcis derfor, EU skal ændre sin politik vedrørende Belarus. Desværre har
tilnærmelsespolitikken over for styret ikke fungeret. EU skal indføre sanktioner over for
de belarussiske ledere. Sanktioner, der ikke rammer landets borgere, men dets ledere.
Sanktioner som f.eks. inddragelse af alle visa til lederne og deres familier. Det sidste punkt
er vigtigt, hvis vi skal bryde de komplekse bånd mellem den politiske og økonomiske magt
i Belarus.

Heldigvis er Baroness Ashton tilsyneladende på rette spor. Kommissionen har også reageret
hensigtsmæssigt ved at kræve øjeblikkelig løsladelse af samtlige politiske fanger. Parlamentet
kan også yde et bidrag ved snarest muligt at sende en mission til Belarus for at vise
oppositionen, de frie medier og ngo'erne, at vi støtter dem. Det er kun med deres hjælp og
gennem deres indsats, at det nye Belarus vil kunne tage form.

Endelig skal EU give ny fremdrift, for så vidt angår naboskabsprogrammet. Dette program
har indtil videre ikke just levet op til sit løfte. Vi skal ikke bare støtte udviklingen af
borgerrettighederne i Moldova, Ukraine, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Ved hjælp
af samme fremgangsmåde kan vi også vise belarusserne, hvor vigtigt det ligeledes er for
deres lands fremtid, at de søger en tilnærmelse til Europa. Hvis vi gør dette, sikrer vi, at
håbet igen indfinder sig hos befolkningen i Belarus.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Vores forhåbninger
om, at Belarus ville bevæge sig i retning af demokrati efter præsidentvalget, er blevet vendt
til bitter skuffelse. Til trods for alle vores negative erfaringer og vores forbehold vedrørende
hr. Lukashenkos regering har EU rakt hånden frem mod Belarus i de seneste måneder. Det
blev gjort helt klart, i hvilket omfang det foreslåede samarbejde ville afhænge af dette valg,
og i et stykke tid så det ud til, at valget i det mindste til dels ville blive retfærdigt, korrekt
og frit.

De ubetydelige indrømmelser har dog tydeligvis rusket op i det undertrykkende system
på en sådan måde, at præsidenten atter har vist sit sande ansigt som hensynsløs diktator.
Hans påståede valg er et forfærdeligt bedrag, hans magt er ikke legitim, og hans vold mod
oppositionen er en brutal forbrydelse. Valgsvindlen og undertrykkelsen af protester er et
væsentligt tilbageskridt for Belarus. Der hersker på ny en atmosfære præget af frygt og
undertrykkelse i landet. Valgsvindlerne påstod frækt, at udenlandske efterretningstjenester
og diplomater havde blandet sig, mens systemet faktisk selv havde sendt urostiftere på
banen. Det er også en skandale, at efterretningstjenesten, der kontrolleres af præsidenten
og stadigvæk kalder sig KGB, benytter sig af metoder fra Stalintiden til at terrorisere
oppositionen og civilsamfundet.

Denne krænkelse af de grundlæggende menneskerettigheder begået af et medlem af
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) er uacceptabel. Det
postkommunistiske regime er blevet uudholdeligt. Vi har udarbejdet en
parlamentsbeslutning, som udgør et godt grundlag for drøftelserne mellem de europæiske
udenrigsministre. I beslutningen fokuseres der primært på øjeblikkelig løsladelse af politiske
fanger, lægehjælp til de sårede, frafald af absurde anklager og nedsættelse af et uvildigt
undersøgelsesudvalg samt målrettede politiske og økonomiske sanktioner, der virker på
magthaverne, men ikke på befolkningen.

Vi skal nu støtte de proeuropæiske kræfter i landet, hvis forhåbninger vi har vakt, og som
ønsker et regeringsskifte og har afgivet deres stemme. De ser fremtiden for deres land som
værende i EU og ikke i et tættere forhold med Rusland. Den kendsgerning, at de første
statsledere, der ønskede hr. Lukashenko tillykke med hans valgsejr, var den russiske
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præsident, hr. Medvedev, den russiske premierminister, hr. Putin, og Ukraines præsident,
hr. Janukovitj, viser deres opfattelse af demokrati og de triste perspektiver, der venter
Belarus i den retning.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med nogle
nyheder til fru Hautala. Forhåbentlig har hun taget sine hovedtelefoner på igen. Jamen,
fru Hautala, der er én ting mere at sige ud over de oplysninger, De gav os om organisationen
Viasna. Ikke alene har organisationen ikke fået lov til at lade sig registrere, men for kort tid
siden fjernede politiet alle deres computere, og i mandags – og det er så nyheden til Dem
– begyndte jeg i Polen en indsamling af bærbare computere, som skal sendes til dem.

Lad os nu tage fat på det, som det drejer sig om, fru kommissær. Jeg vil gerne begynde med
at gentage, at De mener, at "tiden er inde til at handle". Det er sandt. Den anden vigtige ting,
De sagde, var at vi ikke skal isolere det belarussiske samfund. De foranstaltninger, vi træffer,
skal leve op til dette princip, og det skal virkelig være "bløde" foranstaltninger, dvs.
opbygning af civilsamfundet, støtte til medierne og de studerende samt afskaffelse af visa.
Vi skal støtte sådanne foranstaltninger og i særdeleshed afsætte flere midler dertil. Jeg er
dog også enig i, at der skal være foranstaltninger, der rammer hårdere, som f.eks. de
foranstaltninger, der foreslås af hr. Protasiewicz eller fru Ojuland. Dette er en situation,
hvor begge typer foranstaltning kædes sammen.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg mener, at både den stillede diagnose
og den planlagte behandling er korrekt. Problemet er ikke, at vi tidligere havde en diagnose
og en planlagt behandling, der var så meget anderledes, men at vi gjorde så lidt. Så måske
skal vi spørge os selv om, hvorvidt vi i tilstrækkelig grad er fast besluttet på at gøre tingene
anderledes denne gang.

Vi skal selvsagt fordømme og kræve løsladelse, indføre sanktioner og overveje suspension,
men hvis vi ikke går længere end denne verbale fordømmelse og moralske støtte, vil dette
tiltag ikke bære frugt. Vi skal have en langsigtet strategi og indsats, og det vil i realiteten
være en test af den nye udenrigspolitik, som Baroness Ashton nu står i spidsen for.

Det handler ikke kun om Belarus. Hvordan vi håndterer spørgsmålet om Belarus, kommer
til at bestemme den sande politiske dynamik i hele regionen: i Moldova, i Ukraine og også
over for bl.a. Rusland. I øjeblikket fører begivenhedernes forløb geopolitisk set Belarus
væk fra Europa, og Europa er på tilbagetog, ligesom det er tilfældet i Ukraine. Vi har givetvis
ret i at anbefale en tilgang med dobbelttjek: sanktioner mod og isolering af regimet, åbning
for større bistand til samfundet. Man bør efter min mening udskifte den politik i form af
gulerod og pisk, man hidtil har anvendt over for regimet, med en politik, hvor "regimet
får pisken, og samfundet får guleroden". Vi skal imidlertid i meget større grad huske på, at
vores partner ikke er regimet, men samfundet.

Baroness Ashton sagde, at vi skal fortsætte med at hjælpe. Vi skal holde op med at gøre
lige så lidt, som vi gjorde førhen. Gjorde vi alt det, vi burde have gjort? Nej, det var en
latterlig beskeden støtte, og det er vi nødt til at lave om på.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Hr. formand! Mens vi forhandler her i dag, virker det til,
at Alexander Lukashenko er ved at haste nogle planer igennem om sin indsættelse nu på
fredag uden nogen internationale gæster, nemlig fordi verdenssamfundet ikke anerkender
valget i Belarus som et frit, retfærdigt eller gennemsigtigt valg. Hvis det bliver til noget, vil
det være en sort fredag som opfølgning på det, man er begyndt at kalde "Bloody Sunday",
dvs. den 19. december, hvor 700 deltagere i den demokratiske protest blev anholdt,
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deriblandt syv ud af de ni præsidentkandidater, hvoraf en har brækket begge sine ben, og
en anden er blevet slået af urobetjente, indtil han blev hjerneskadet.

Jeg anmoder næstformanden/den højtstående repræsentant og EU's medlemsstater om at
bakke op om de polske forslag til et visumforbud og, som det fremgår tydeligt af vores
beslutning, støtte princippet om yderligere målrettede økonomiske sanktioner.

En af de ting, EU i den forbindelse kan gøre, er at give udtryk for klare og enkle krav om,
at alle politiske fanger skal løslades, at myndighederne skal fjerne enhver trussel, hvormed
man forbyder eller begrænser den belarussiske Helsinkikomité, og at der hurtigt skal tages
skridt i retning af at tilrettelægge nyvalg.

Hvad fremtiden angår, er jeg enig i det, der er blevet sagt i dag, både af Catherine Ashton
og af min egen gruppe, om, at vi skal holde det multilaterale spor åbent, og vi skal fokusere
på civilsamfundet og støtte det. Men jeg må sige, at dette ikke blot er et skelsættende øjeblik
for demokratiet og menneskerettighederne i Belarus. Det er en test af Europas egen
naboskabspolitik. Ja, vi søger et klart og tættere samarbejde og partnerskab med vores
naboer for at tilskynde til en proces, hvor der er større overensstemmelse med dem, der
befinder sig ved vores grænser, hvis der er en ægte gensidig forpligtelse hertil, men det vil
ikke fungere, hvis der ikke bliver gjort noget, når den gensidige forpligtelse mangler, og
tingene går galt.

Den smerte, vi skal bekymre os om i forbindelse med denne forhandling, er ikke den smerte,
der er tiltænkt med de foreslåede intelligente EU-sanktioner mod Belarus, men den fysiske
smerte som følge af den omgang klø, de mennesker, der ligesom Europa helhjertet støtter
demokratiet og menneskerettighederne, og som har brug for, at vi solidarisk står sammen
med dem, således at de mange års smerte i Belarus kan bringes til ophør, blev udsat for.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, Baroness Ashton! Jeg vil gerne
takke Baroness Ashton for hendes hurtige reaktion på begivenhederne i Minsk. Jeg beundrer
også det koncept, hun har udarbejdet. Der er en god balance mellem sanktioner mod dem,
der er ansvarlige for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og foranstaltninger,
som skal støtte befolkningen i Belarus.

Jeg vil også gerne sige tak til sikkerhedskonferencen i München, idet man annullerede
hr. Lukashenkos indbydelse. Dette sendte et klart signal om, at diktatorer ikke hører hjemme
i internationale komitéer og ikke skal anerkendes ved at blive inviteret med til deres møder.

International anerkendelse af en selvudnævnt præsident svækker oppositionen i hans land
og kan også betragtes som international anerkendelse af det ikkedemokratiske valg.
Reaktionen fra konferencens side var derfor helt på sin plads.

Vi ved, at vi kommer til at vente længe, inden vi ser nogen politiske ændringer i landet. Vi
er også godt klar over, at hr. Lukashenko har været ved magten i lang tid, og at hans reaktion
er typisk. Men vi kan ikke vente, når der drejer sig om den humanitære situation i Belarus,
Baroness Ashton. Vi skal reagere meget hurtigt og sikre, at de politiske fanger løslades, at
forældre vender hjem til deres børn og børn til deres forældre. De har ikke gjort andet end
at demonstrere til støtte for deres demokratiske rettigheder og lade deres følelser komme
til udtryk på gaderne. Reaktionen på deres handlinger var uberettiget.

Jeg opfordrer Baroness Ashton til at handle hurtigt og at slå det fast i alle udtalelser, at der
er tale om politiske fanger og ikke forbrydere. Jeg vil gerne overbringe en hilsen til
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Andrej Sannikov og de andre, der sidder i fængsel. De skal vide, at vi er solidariske med
dem.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Hr. formand! I sidste måned nægtede det totalitære styre
i Cuba at give vinderen af Sakharovprisen, Guillermo Farinas, lov til at rejse til Strasbourg.
Et par dage senere var vi vidne til en række eksempler på undertrykkelse, som fandt sted
efter præsidentvalget i Belarus. Der er nok ingen, som betvivler, at Lukashenkos styre er
et autoritært styre, men det er også et totalitært styre – ligesom Castros styre i Cuba.

Vi fører her i dag en forhandling om, hvorvidt man skal forhindre højtstående
repræsentanter for Lukashenkos styre i at rejse ind i EU. Jeg går ind for, at vi er mere åbne
over for de almindelige borgere i Belarus, der aldrig har lært friheden og demokratiet at
kende. Enhver form for politisk isolation vil kun være at gå Lukashenkos ærinde. Borgerne
i Belarus bør bydes velkommen i EU. Omvendt skal vi imidlertid give repræsentanterne
for Lukashenkos totalitære styre den kolde skulder, og vi skal være særdeles skrappe over
for dem. Folk, der ikke respekterer de demokratiske værdier, hører simpelthen ikke hjemme
i et anstændigt samfund.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Den politik, som visse europæiske
regeringer, deriblandt desværre regeringen i mit hjemland, Polen, på det seneste har ført
over for Belarus, har ført til en total katastrofe. Hr. Lukashenko, Europas sidste diktator,
laver grin med os, og ansporet af vores apatiske holdning forfølger han sine politiske
modstandere og sætter dem i fængsel. En politik i form af enighed og tolerance kunne ikke
skabe den ønskede virkning. Det har endnu en gang vist sig, at vores parlamenteren med
diktatoren i Belarus er blevet tolket som støtte til hr. Lukashenko, og vores illusioner brast
i december med de brutale overfald, overgreb og anholdelser, som hundredvis af
oppositionsaktivister var ude for.

Det er af helt afgørende betydning, at vi som parlamentsmedlemmer sender et klart signal
til Belarus. Europa vil ikke acceptere det belarussiske diktaturs undertrykkelse af friheden.
Sanktioner skal være målrettede og ramme styrets repræsentanter, ikke almenheden.
Tværtimod har befolkningen brug for vores hjælp, og det gælder også for organisationer
i lokalsamfundet, de uafhængige medier og oppositionen. Vi kan yde reel bistand, for så
vidt angår uddannelse og visumlempelser. Det østlige partnerskab skal enten suspenderes
for så vidt angår Belarus, eller strammes op for at sikre, at styret ikke får øje på endnu flere
euro. Jo mere Europa, der er i Belarus, desto hurtigere vil den sidste diktator på vores
kontinent være væk.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Et af de store fremskridt i den moderne verden er
efter min mening overgangen fra totalitarisme til demokrati i de østeuropæiske lande.
Ungarn, hvis skelsættende formandskab, vi drøftede her til formiddag, er et eksempel herpå,
og vores egen formand, hr. Buzek, er et strålende eksempel på denne udvikling.

Der er imidlertid andre lande, hvor overgangen ikke er forløbet helt så gnidningsløst.
Belarus er desværre et eksempel, og Baroness Ashton opsummerede i særdeleshed, hvad
der skal gøres for at håndtere den situation.

I bedste fald kan man sige, at de har taget demokratiet til sig ved at tage to skridt fremad
og ét skridt tilbage. Ved det seneste valg tog de formentlig tre skridt tilbage og ingen skridt
fremad, men hun har efter min mening ret, når hun siger, at vi skal arbejde sammen med
civilsamfundet, ngo'erne og vores internationale partnere for at lægge pres på præsident
Lukashenko for at få ham til at standse sin undertrykkelse og sit diktatur.
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Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Hr. formand! Det, der skete i Belarus den 19. december,
var en krænkelse af friheden og de demokratiske frihedsrettigheder. Anholdelsen af
700 personer, deriblandt alle præsidentkandidaterne, er slet ikke værd at udtale sig om.
Valget var ikke retfærdigt. Dette er nu en test for EU, og også for de lande, som EU har et
privilegeret forhold til, f.eks. Rusland, som har anerkendt valgresultatet.

Vi skal støtte oppositionen og sende et klart signal om, at fangerne skal løslades, inden vi
vil drøfte noget vedrørende forbindelserne med Belarus og navnlig med den belarussiske
regering. De restriktioner, der måtte blive indført, må dog ikke ramme landets borgere. Vi
skal følge i Polens fodspor og lempe visumordningen. Vi skal yde bistand til dem, der har
mistet deres arbejdsplads, og give studerende, der er blevet smidt ud af universitet, mulighed
for at uddanne sig i andre lande. De uafhængige medier, herunder både radiostationer og
tv-stationen Belsat, har brug for vores støtte. Det er ikke kun op til Litauen og Polen at gøre
noget, men også til de andre medlemsstater og EU's institutioner. Jeg vil gerne i de stærkest
mulige vendinger opfordre hertil.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Hr. formand! Det er tydeligt, at tingene har
udviklet sig meget dårligt i Belarus, for så vidt angår vores principper og vores overbevisning.
Lukashenko leder landet, og oppositionen sidder i fængsel. Så det, folk forventer af os, er,
at vi henvender os til civilsamfundet, hvor EU og dets principper, sådan som det ganske
rigtigt blev forklaret tidligere, respekteres højt, opfordrer til pressefrihed og til, at de
fængslede oppositionsledere bliver løsladt, og frem for alt at vi udarbejder en politik som
den, Baroness Ashton omtalte, og som jeg er fuldstændig enig i, med henblik på at skabe
nogle nye betingelser, så vi kan genetablere forbindelserne med Belarus.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Hr. formand! Valget til præsidentposten i Belarus viste
sig at være en fæl skuffelse for dem af os, der har fulgt landets udvikling i en årrække. Jeg
mødte den belarussiske ambassadør i London, der forsikrede mig om, at det denne gang
alt sammen ville blive anderledes, at valget ville leve op til internationale standarder, og at
OSCE ville kunne sige, at det var retfærdigt og frit.

Desværre viste Homo Sovieticus-instinkterne hos hr. Lukashenko sig at være mere sejlivede
end noget som helst andet. Hans særegne adfærd var ikke blevet forudsagt af hans egne
højtstående embedsmænd, herunder hans ambassadører. Jeg melder mig nu også i koret
vedrørende opfordringen til at løslade alle politiske fanger med det samme og afholde valg
igen, hvor EU sender en langtidsobservationsmission af sted, og hvor OSCE er helt enig i,
at valget opfylder alle de fornødne standarder, for at det i det væsentlige kan være frit og
retfærdigt.

Det er højst usandsynligt, at Minsk vil gå med til det, men vi skal i det mindste prøve. Ellers
skal der øjeblikkelig genindføres forstærkede, målrettede sanktioner, ske indefrysninger
af hr. Lukashenkos aktiver – hvis vi kan finde dem – og udstedes rejseforbud til ham og
alle hans højtstående embedsmænd.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Hr. formand! Personlig vil gerne støtte fru Ashtons
betænkning på grund af den vejafvejede holdning til begivenhederne i Belarus. Vi tyr meget
ofte til rent stemningsbetonede vurderinger og baserer dem på vores følelser. Vi taler om
politiske fanger, der skal løslades. Men, der skal alligevel være en retssag. Vi ved endnu
ikke, hvad dommen bliver. Jeg beder derfor mine kolleger om endnu en gang at anlægge
en meget velafvejet holdning til denne slags begivenheder. For to år siden skete der det
samme i Letland – indtil der blev afholdt et møde. Ingen havde forbud mod at afholde
møder. Men når masserne, der tydeligvis blev ansporet af en politiagent, først var kommet
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og begyndte at ødelægge parlamentsbygningen, greb politiet ind. Sådan forholdt det sig
også i Belarus. Jeg vil rigtig gerne vide (jeg skal nok slutte med det samme), hvor de penge,
der holder liv i oppositionen i Belarus, kommer fra. Det er den måde, hvorpå vi kan hjælpe
dem.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Vi læser gentagne gange i medierne, at en
genindførsel af de sanktioner mod præsident Lukashenko i Belarus, der blev lempet for
mere end to år siden, ville svare til at indrømme, at vores langvarige indsats for en
tilnærmelse er slået fejl.

Denne indsats er efter min mening allerede slået fejl – senest ved præsidentvalget eller ved
lukningen af OSCE's kontorer i Minsk.

Den adfærd, som den sidste diktator i Europa udviser, viser endnu en gang, at EU har et
problem, når det drejer sig om krænkelser af menneskerettighederne. Skandalen med
CIA-flyvningerne eller den inkonsekvente tilgang til konflikten mellem staternes territoriale
integritet og deres befolkningers ret til selvbestemmelse, f.eks. på Balkan, har skadet EU's
image som en forkæmper for menneskerettighederne. Det skader også EU's troværdighed,
når man går imod de beundringsværdige Københavnskriterier og fører
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, der er et land, hvor det står slemt til med
menneskerettighederne.

Men terningerne er kastet i Belarus – uden tvivl med hjælp fra hr. Lukashenko selv.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! I betragtning af den stadig større
undertrykkelse, som Lukashenkos styre, udøver, er det vores pligt at være solidariske med
det belarussiske folk. Vores bistand bør være rettet mod at støtte de uafhængige medier,
bl.a. ved at gøre det muligt for dem at drive deres virksomhed inden for EU's område, og
et godt eksempel herpå er tv-stationen Belsat i Polen. Stipendier til studerende og skoleelever
er også en god måde, hvorpå man kan yde støtte, da en lang række unge mennesker er
blevet bortvist fra universiteter og skoler for det, der kaldes oppositionsvirksomhed. De
samme gælder for visa, som i øjeblikket ganske enkelt koster for meget for belarussere, og
det bør der øjeblikkelig rettes op på. Belarussiske borgere skal have fuld frihed til at rejse
ind i EU, naturligvis bortset fra styrets repræsentanter. Støtte til civilsamfundet har
allerhøjeste prioritet, da et ægte civilsamfund vil kunne skabe ændringer i Belarus og sikre
en bedre fremtid for hele Belarus.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Præsidentvalget den 19. december markerede
et tilbageskridt, både for udviklingen af demokratiet i Belarus og for forbindelserne med
EU. Anvendelse af magt og anholdelse af oppositionsrepræsentanter er på ingen måde
vejen frem med hensyn til at løse de politiske konflikter. Det at nægte oppositionen retten
til repræsentation i landets parlament resulterer tværtimod i sociale spændinger.

Jeg mener på den baggrund ikke, at det autoritære styre i Minsk er berettiget til at nyde
godt af fordelene ved det østlige partnerskab. Desuden har Belarus ikke bekræftet sit
engagement med hensyn til denne politik, sådan som de andre lande i regionen har gjort,
især Georgien og Republikken Moldova. Faktisk vil en suspension af Belarus fra det østlige
partnerskab være en direkte, håndgribelig sanktion mod regeringen. Jeg håber, at man på
det næste møde i Rådet for Udenrigsanliggender også vil omtale sådanne sanktioner i den
fælles holdning.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Hr. formand, fru Ashton! Jeg vil gerne stille fru Ashton et
noget indiskret spørgsmål. Ved De, hvad Jerzy Buzek plejede at lave om aftenen i 1982?
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Eller hvad Janusz Lewandowski plejede at lave, eller hvad Donald Tusk plejede at lave? De
tændte alle sammen for radioen og hørte Radio Free Europe eller Voice of America eller
BBC for at erfare sandheden om, hvad der skete i Polen. Jeg har endnu et vigtigt spørgsmål
til dem: Hvordan kunne Lech Wałęsa overleve, og hvordan kunne alle andre
oppositionsaktivister overleve, efter at de var blevet fyret fra deres arbejdsplads af det polske
kommunistiske styre? De overlevede alle sammen, fordi amerikanske
fagforeningsmedlemmer sendte økonomisk bistand. De, der hørte radio, kunne gøre det,
fordi der var blevet ydet støtte og finansiering til radiostationerne. I dag påhviler det os at
sikre, at sandheden når frem til belarusserne, og at der kommer økonomisk bistand frem
til den belarussiske opposition.

Peter Št'astný (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg er helt enig med mine kolleger i at foreslå
sanktioner mod Lukashenkos højtstående kumpaner og yde støtte og bistand til
oppositionen, ngo'erne og almenheden i Belarus.

I det fælles beslutningsforslag nævnes muligheden for, at man flytter verdensmesterskabet
i ishockey i 2014 væk fra Belarus, hvis de politiske fanger ikke løslades. Det er et fornuftigt
og yderst effektivt værktøj. Hr. Lukashenko er ivrig ishockeyfan, og det samme er borgerne
i Belarus. Et sådant træk ville afgjort skabe større opmærksomhed og rejse mange spørgsmål
i hele landet.

IIHF er det organ, der har ansvaret for en sådan beslutning. Det kunne være en mulighed
for at forbedre deres blakkede image som følge af, at en forhenværende højtstående
KGB-officer, der var kommunistisk spion i USA, og som var med til at narre flere mia. dollars
fra hundredtusindvis af borgere, kom med i IIHF's råd. Når tiden er inde, håber jeg, at IIHF
vil træffe den rette beslutning.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Hr. formand! Det er godt, at flere af os her åbent har indrømmet,
at den såkaldte politiske dialog fra EU's og mange medlemsstaters side har slået fejl.
Lukashenko, der er en dygtig politisk aktør, har formået at udnytte sit valgprogram, har
nydt godt af alle de politiske og økonomiske fordele og har samtidig fortsat udtrykt sig
hånligt om demokrati og menneskerettigheder. Det er oven i købet lykkedes ham at indynde
sig hos et par politikere her såsom hr. Rubiks, hvis største bekymring i denne situation
tilsyneladende er, om nu oppositionen får hjælp fra udlandet.

Man skal helt sikkert gennemføre de sanktioner, der stilles krav om i beslutningen, over
for det politiske lederskab. Samtidig skal vi dog sørge for, at der når hjælp frem til de
almindelige mennesker, der har mistet job og studieplads, samtidig med at demokratiet
forhåbentlig vinder indpas. Nu er det virkelig sidste chance for EU til at sige sin mening
uden omsvøb og vise, at vi støtter befolkningen i Belarus i kampen for demokrati, og at vi
ønsker Europas sidste diktator langt væk.

Formanden.   – Lad mig sige generelt, at jeg ville sætte stor pris på det, hvis de kolleger,
der beder om at benytte "catch the eye-proceduren", var til stede under hele forhandlingen.
Det ville gøre det meget lettere at kunne reagere på den livlige forhandling.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Hr. formand! I dag er sandhedens øjeblik for os, for så vidt angår
solidaritet med Belarus. Som bekendt er Belarus det sidste diktatur i Europa, og vi skal vise
vores fulde solidaritet. Som det også er bekendt, yder USA kun begrænsede midler på dette
område, og det forslag, som vi gerne vil fremsætte i dag, er et meget betydeligt
finansieringsprogram med det formål at støtte både oppositionen, medierne og ngo'erne,
men også, og frem for alt, den unge elite. Jeg tænker her primært på de hundredvis eller
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endog tusindvis af belarussiske studerende, der i øjeblikket bliver forhindret i at fortsætte
deres studier, og jeg vil gerne komme med et meget konkret forslag, nemlig at der udarbejdes
et særligt Erasmusprogram inden for rammerne af den allerede eksisterende Erasmusordning
og udelukkende målrettet mod belarussiske studerende. Vi ved, at vi kan opnå enorme
besparelser ved hjælp af dette program, og at det ikke vil kræve nogen stor indsats, men
det at skabe en moderne ung fremtid for en demokratisk stat kan vise sig at være effektiv
i det lange løb, og jeg vil bede kommissæren om at sikre, at dette er tilfældet.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg vil rigtig gerne sige tak til
alle de parlamentsmedlemmer, der har deltaget i denne særdeles vigtige, målrettede og
velovervejede forhandling i dag. Jeg vil naturligvis nærlæse Parlamentets beslutning om
dette vigtige og vanskelige spørgsmål.

Det er nu stadigvæk kun en måned siden, denne krise begyndte, og tingene går stærkt. Det
er naturligvis mit håb, at de nu går i en positiv retning i tråd med de mål, som vi alle sammen
har. De politiske fanger skal løslades, og Belarus skal bygge et fundament, så man kan
begive sig ud på en inklusiv reformproces. Jeg understreger, at det er mit håb, at samarbejdet
med Parlamentet fortsat kommer til at spille en betydningsfuld rolle i den proces.

Mange parlamentsmedlemmer har støttet de idéer, jeg fremførte i begyndelsen, dvs. behovet
for at være helt og aldeles klar i mælet med hensyn til, at det, der er sket, er uacceptabelt,
at vi ønsker at træffe nogle foranstaltninger i den anledning, og at vi gerne vil støtte
civilsamfundet, de unge, medierne og de studerende – de kategorier, som mange medlemmer
har talt om.

Jeg fatter godt mod på baggrund af de fremkomne bemærkninger. Vi vil nu gå videre for
at sikre, at vi gør dette.

Afslutningsvis gjorde jeg det helt klart over for de familier og oppositionsledere, der kom
for at træffe mig, at vi forventer at se folk løsladt fra fængslerne og Belarus gøre fremskridt
på den måde, som vi alle gerne ser, dvs. i retning af ægte demokrati.

Jeg gav også udenrigsministeren nogle meget direkte kommentarer. Det er nu op til dem
at ændre indstilling og gøre det, som de ved, de skal. I modsat fald vil og skal
verdenssamfundet reagere.

Formanden.   – Jeg har modtaget seks beslutningsforslag, jf. forretningsordenens artikel
110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 20. januar 2011.

– Fru næstformand/højtstående repræsentant, jeg kan forstå, at De har været her i
Parlamentet siden kl. 15.00, og nu er klokken 18.15. Vil De gerne have en pause på fem
minutter for lige at slappe lidt af? Det er op til Dem, for ellers fortsætter vi bare.

Catherine Ashton,    næstformand i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (EN) Hr. formand! Jeg bliver nødt til at gå for jeg
skal snart af sted til Tyrkiet, hvor der er forhandlinger med Iran, så min kære kollega og
ven Stefan Füle vil tage den sidste del af denne forhandling.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)
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Indrek Tarand (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Situationen i Belarus er yderst foruroligende,
og EU skal træffe passende foranstaltninger. Jeg vil i den henseende gerne fortælle om en
konspirationsteori, der verserer, og som jeg i går hørte fra en belarussisk forretningsmand.

Han påstod, at denne situation ikke er det, præsident Lukashenko selv ønskede efter valget,
men at det var et resultat af et samarbejde mellem den belarussiske og den russiske
sikkerhedstjeneste med det formål at underminere ethvert forsøg på samarbejde mellem
EU og Belarus.

Sådanne teorier kan jo ikke bevises, men vi skal ikke desto mindre tage med i betragtning,
at vi ved at indføre sanktioner mod de belarussiske ansvarlige parter også kan komme til
at skade de belarussiske borgere, civilsamfundet osv. I betragtning af Ruslands sandsynlige,
om end tavse, indblanding i denne situation vil jeg gerne gentage noget, jeg har sagt til
Parlamentet tidligere: Ceterum censeo, Frankrig besluttede at sælge et krigsskib af
Mistralklassen til Rusland, og det er jeg overbevist om, at man vil komme til at fortryde.

13. Rammeaftale EU-Libyen (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Ana Gomes for
Udenrigsudvalget med et forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om
forhandlingerne vedrørende rammeaftalen EU-Libyen (A7-0368/2010) [2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    ordfører. – (PT) Hr. formand! Libyen har en strategisk placering, for så vidt
angår kontrol med migrationsstrømmene til Europa, og derudover betydelige
energiressourcer og et stort potentiale som naboland og partner i Maghreb.

En række medlemsstater har tætte forbindelser med Libyen, men det er vigtigt at sikre, at
disse forbindelser er behørigt forankret i EU's grundlæggende værdier og interesser. Vi
støtter derfor, at forbindelserne med Libyen udvikles ved at etablere en rammeaftale om
forskellige samarbejdsområder med henblik på at fremme en væsentlig politisk dialog.

Vi må dog ikke glemme, at Libyen regeres af et diktatorisk regime med en historie præget
af alvorlige brud på menneskerettighederne og terrorangreb og indblanding i andre landes
anliggender, om end der i de sidste par år har været tegn på, at landet ønsker at foretage
en kovending. Som følge deraf kan rammeaftalen med Libyen kun få Parlamentets blå
stempel, hvis visse betingelser er opfyldt. Det er en sine qua non-betingelse, at Libyen
tillader FN's Højkommission for Flygtninge (UNHCR) at udføre sine aktiviteter i landet
igen med et udvidet mandat. Lad mig sige ligeud, at der uden UNHCR ikke bliver nogen
aftale.

Libyen skal overtales til at ratificere Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling. Da
landet allerede har undertegnet den afrikanske flygtningekonvention, er det vanskeligt at
forstå, hvorfor man i de interne retsregler ikke anerkender flygtninges status.

Enhver tilbagetagelsesaftale mellem EU og Libyen skal udelukke alle dem, som hævder at
være asylansøgere, flygtninge eller personer, der har behov for international beskyttelse,
og den skal helt og aldeles gælde i henhold til non-refoulement-princippet. Kritiske
situationer som den, der opstod med de 400 personer fra Eritrea, som var på nippet til at
blive masseudvist fra Libyen sidste sommer, må ikke opstå igen.

EU skal opfordre Libyen til at indføre juridiske og sociale løsninger, der forbedrer de
umenneskelige levevilkår for de ca. 2 mio. indvandrere – omkring en fjerdedel af
befolkningen – der arbejder i Libyen. Disse indvandrere er berettiget til retsbeskyttelse og
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kan ikke fortsat behandles som "abeed", dvs. slaver. EU skal satse på fælles programmer til
bekæmpelse af den tiltagende menneskehandel, som har katastrofale konsekvenser, især
for kvinder og børn. EU's støtte til Den Internationale Organisation for Migration og alle
de organisationer, der hjælper de migranter, som bruger Libyen som transitland, skal øges
for at forbedre forholdene for de migranter, der sidder i interneringscentre, som atter er
ved at blive fyldt op, på trods af at de pludselig var tomme midt på året sidste år.

EU må ikke undlade at overtale Libyen til at forpligte sig til et moratorium for dødsstraf,
og det er afgørende, at EU kræver, at de libyske myndigheder offentliggør identiteten på
de libyske statsborgere og udenlandske borgere, der bliver henrettet. EU skal insistere på,
at Libyen ratificerer Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol. Inden for
rammerne af et samarbejde skal EU tilskynde til reformer, der moderniser de sociale,
politiske og retlige strukturer, der åbner landet for verden udenfor, der giver borgerne
adgang til frie informationer, der fremmer mediernes uafhængighed, og hvor man satser
på den institutionelle kapacitetsopbygning af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
samt andre organisationer, som repræsenterer civilsamfundet. Jasminrevolutionen i
Tunesien vil med sikkerhed give genlyd i nabolandet Libyen, og det kan selv Gaddafis styre
forstå.

Vi er nødt til at styrke støtten til sundhedssektoren i Libyen gennem handlingsplanen for
Benghazi ved at udvide den til at omfatte andre lægecentre og andre folkesundhedsmæssige
krav. Det fremgår, at forhandlingerne mellem Kommissionen og Libyen er i en fremskreden
fase, skønt der er opstået en række problemer vedrørende handel og energisamarbejde.

Set fra vores synspunkt vil det være en fordel snart at etablere et EU-kontor i Tripoli for at
fremme forhandlingerne og følge situationens udvikling i Libyen.

I forbindelse med disse anbefalinger anmoder vi Kommissionen om detaljerede oplysninger
om de budgetposter, der anvendes og påtænkes at blive anvendt ved samarbejdet med
Libyen. Jeg håber, at kommissæren snart vil kunne lade os få disse oplysninger.

Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at Parlamentet først for nylig har fået mulighed for at
give samtykke til Rådets forhandlingsmandat. Det er uacceptabelt og kan ikke blive ved.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med alle skyggeordførerne, der spillede en
afgørende rolle for den brede enighed, som er blevet opnået om et potentielt så
kontroversielt spørgsmål.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Tak for muligheden for at
orientere Parlamentet om forhandlingerne om rammeaftalen EU-Libyen.

Kommissionen og Parlamentet arbejder allerede tæt sammen om Libyen. Vi har en fælles
interesse i at sikre, at vores forbindelser med Libyen, der er et vigtigt naboland, udvikler
sig positivt. Jeg vil i den forbindelse navnlig gerne lykønske Delegationen for Forbindelserne
med Maghreblandene med den aftale, man nåede frem til under besøget i Tripoli, og hvor
der faktisk står, at der skal være regelmæssigt samråd med det libyske parlament.

Jeg er fast besluttet på at sikre, at det tætte samarbejde mellem vores institutioner fortsætter.
Jeg er især opsat på at holde Parlamentet løbende underrettet om de seneste fremskridt i
forhandlingerne om rammeaftalen. Jeg ved, at vores chefforhandler aflægger rapport til
Parlamentet efter hver forhandlingsetape.

Lad mig give nogle oplysninger om, hvor langt man er kommet på det seneste. Vi afsluttede
den niende forhandlingsrunde i midten af november i Tripoli. Den næste møderække er
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planlagt til den 24.-26. januar i Bruxelles. Siden forhandlingerne blev indledt for over to
år siden, er der sket pæne fremskridt. Faktisk er vi på foreløbig basis enige om præamblen
og seks ud af ti afsnit i aftalen. Især er vi nået frem til en foreløbig aftale om afsnittet om
politisk dialog, der indeholder vigtige henvisninger med hensyn til menneskerettighederne,
kampen mod masseødelæggelsesvåben, kampen mod terror, osv. Libyen har indvilliget i
at indlede en regelmæssig dialog om menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder, hvilket var et centralt mål for os. Vi er i grunden meget tilfredse med
resultatet, for så vidt angår dette afsnit.

Som det nok er bekendt, er der en række udestående spørgsmål, nemlig spørgsmålene om
energi og handel. Energi udgør kernen i Libyens økonomi – ja faktisk 70 % af Libyens BNP.
Man kan derfor godt forstå Libyens store opmærksomhed og forsigtighed vedrørende dette
spørgsmål. Hvad angår handel, har Libyen begrænsede erfaringer med at forhandle
komplicerede handelsaftaler på plads. Det er grunden til, at fremskridtene på dette område
har været moderate. Eksperter fra begge sider mødes meget regelmæssigt for at sikre, at vi
hurtigst muligt kan nå til enighed om disse to spørgsmål, men det er naturligvis nogle
vanskelige politiske spørgsmål.

Et af dem er spørgsmålet om Romstatutten. Libyen nægter kategorisk at indføje en
udtrykkelig henvisning til Romstatutten. Men man er rede til at forpligte sig til at samarbejde
med EU om kampen mod straffrihed, især for de forbrydelser, der er fastlagt i Romstatutten.

Vedrørende migration er der også vanskeligheder, især fordi Libyen nægter at tilbagetage
tredjelandsstatsborgere. Jeg har noteret mig Parlamentets henstilling vedrørende dette
specifikke aspekt af forhandlingerne, og jeg vil helt bestemt drøfte dette med
medlemsstaterne.

Vedrørende migration kan jeg også berolige Parlamentet med, at vi er opsat på at sikre, at
Libyen overholder sine internationale forpligtelser vedrørende non-refoulement-princippet.
Det er et vigtigt punkt for EU. Vi mener også, det er vigtigt, at Libyen hurtigst muligt skal
overholde Genèvekonventionen fra 1951 og den hertil hørende protokol fra 1967 om
flygtninges retsstilling. Det skal imidlertid bemærkes, at Libyen har tilkendegivet, at man
ikke har til hensigt at overholde denne konvention.

Jeg vil også gerne understrege, at vi følger nøje med i forhandlingerne mellem Libyen og
UNHCR i håbet om, at der kan findes en tilfredsstillende løsning for at sikre, at UNHCR er
i stand til at gennemføre sit mandat til fulde og i et juridisk sikkert miljø.

Mere generelt nåede vi i oktober til enighed om at udvikle et samarbejde med Libyen om
alle migrationsrelaterede spørgsmål, herunder spørgsmålet om international beskyttelse,
en forbedring af migranters vilkår i Libyen, forvaltning af migration og grænsekontrol.
Dette er en positiv udvikling, fordi vi er nødt til at arbejde sammen med Libyen om at løse
alle de udfordringer, landet står over for i forbindelse med migration.

Lad mig til sidst afslutte med at sige noget om de forhandlingsdirektiver, som Parlamentet
gentagne gange har anmodet om aktindsigt i. Jeg er helt klar over forpligtelserne som nævnt
i Lissabontraktatens artikel 218. Som bekendt er forhandlingsdirektiver Rådets fortrolige
dokumenter. Rådet var derfor nødt til at undersøge Parlamentets anmodning ud fra en
horisontal synsvinkel. Jeg er glad for at sige, at denne forhandling er blevet afsluttet, og at
Rådet, som det formentlig er Dem bekendt, har givet aktindsigt i forhandlingsdirektiverne
vedrørende rammeaftalen EU-Libyen med hensyn til de aftalte procedurer og Rådets
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sikkerhedsbestemmelser. Rådet har givet formanden for Udenrigsudvalget besked
desangående.

Ioannis Kasoulides,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! På mødet i juni 2009 anbefalede
Rådet, at man prioriterede indgåelsen af tilbagetagelsesaftaler med Libyen og Tyrkiet højt,
idet der i begge lande findes store indrejseruter for ulovlig indvandring til Europa.

Ruten via Libyen vedrører hovedsagelig Malta og Italien. Massiv ulovlig indvandring i Malta
risikerer at ændre landets demografiske sammensætning. Selv om alle erkender, at man
skal være fælles om ansvaret, sker der i praksis meget lidt for at afhjælpe denne udvikling.
Antallet af nytilkomne i Malta faldt først, da Italien, der i lige så høj grad er berørt, indgik
en bilateral aftale med Libyen, hvor Libyen påtog sig ansvaret for at afpatruljere landets
kyster og havne.

Det, der er tiltrængt, er en tilbagetagelsesaftale mellem EU og Libyen i forbindelse med en
rammeaftale. Forhandlingerne er vanskelige, men vi støtter Kommissionens indsats, og vi
opmuntrer Kommissionen til at fortsætte, indtil det lykkes at få en aftale i stand.

Vi udtrykker ros for den migrations- og samarbejdsaftale, der blev indgået mellem
Kommissionen og Libyen i oktober. Det er afgørende at forberede Libyen vedrørende
spørgsmål som f.eks. beskyttelsessystem for asylansøgere, forvaltning af landegrænser,
tilpasning af lovgivningen til den afrikanske flygtningekonvention og forvaltningen af
migrationsstrømmene.

Vi kender godt til menneskerettighedssituation, retssystemets manglende uafhængighed,
vilkårene for varetægtsfængsling, tortur og dødsstraf i Libyen. Men tilbagetagelsesaftalen
er nødvendig. Den udelukker mennesker, der er berettiget til asyl, har behov for politisk
beskyttelse eller risikerer mishandling i Libyen, samtidig med at non-refoulement-princippet
gælder for alle.

Pier Antonio Panzeri,    for S&D-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den
arbejdsindsats, fru Gomes har ydet, er i mine øjne et seriøst bidrag til det, Kommissionen
bør gøre med hensyn til at få fastlagt rammeaftalen.

Libyen spiller uden tvivl en afgørende rolle i kampen mod terror, i freds- og
sikkerhedsspørgsmål i Afrika, i kampen mod ulovlig indvandring i Middelhavslandene og
i energisektoren. Vores mål i forbindelse med EU's strategi skal derfor være at konsolidere
Libyens integration i et internationalt politisk og økonomisk system på baggrund af nogle
fælles regler.

For at opnå det er der en række betingelser, som Libyen skal opfylde, og det er det, der
opfordres til i henstillingen. Først og fremmest er Libyen, for så vidt angår indvandring,
helt klart et transitland. Det er et særdeles vigtigt spørgsmål, men man kan ikke nøjes med
at se på det ud fra en synsvinkel om sikkerhed, stop for indvandringen og tilbagesendelse.

Spørgsmålet drejer sig om behovet for en regering, der er styret af strømmene af
økonomiske og sociale politikker svarende til de udfordringer, migrationen udgør,
spørgsmålet om anerkendelse af politiske flygtninge og Libyens ratifikation af
Genèvekonventionen og endelig problemet med tilbagetagelse af indvandrere baseret på
konkrete garantier for at sikre indvandrernes levevilkår.

Dernæst er der spørgsmålet om iværksættelse af økonomiske og demokratiske reformer
for at give markant mere plads til demokrati i dette betydningsfulde land. Vi skal tage stadig
større højde for dette spørgsmål, sådan som begivenhederne i nabolandet Tunesien viser.
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Endelig opfordrer man i denne henstilling til at reflektere over spørgsmålet om bilaterale
aftaler. Sådanne aftaler kan med sikkerhed være et fornuftigt bidrag til at få defineret og
løst problemerne, men det er ikke det endelige svar. F.eks. viser det problem, vi har med
italienske fiskerbåde, at man med bilaterale aftaler ikke kan afhjælpe disse problemer. En
revision af partnerskabs- og naboskabspolitikkerne medfører dog også opfordringen til at
nytænke spørgsmålet om Libyen i nogle nye rammer, dvs. med inddragelse af Parlamentet.

Mange af os har opfordret til, at Rådets mandat vedrørende rammeaftalen skulle gøres
kendt. Der er i den henseende et reelt behov for at bryde gamle vaner og inddrage
Parlamentet mere og mere, når der skal fastlægges nye politikker for landene syd for Europa.

Kristiina Ojuland,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg
gerne takke ordføreren for hendes fremragende arbejdsindsats med hensyn til at forsøge
at konsolidere holdningerne hos alle de politiske grupper i Parlamentet.

Hvad angår den foreliggende betænkning, vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er at
gøre noget ved situationen for de indvandrere i Libyen, der forsøger at krydse Middelhavet.
Jeg kan fuldt ud forstå bekymringerne i de sydlige medlemsstater vedrørende strømmen
af ulovlige indvandrere og det pres, det lægger på deres budgetter samt på samfundet
generelt.

Samtidig med at vi tager hensyn medlemsstaternes interesser, kan vi dog ikke tilsidesætte
de europæiske værdier. EU kan ikke tillade sig at få nogen asylansøgers eller flygtnings
blod på hænderne. Ingen aftale, som EU og dets medlemsstater indgår med Libyen, må
føre til umenneskelig behandling, tortur eller henrettelse. Det var derfor opløftende at høre
kommissæren sige, at han ser fremskridt i forbindelserne og forhandlingerne mellem EU
og Libyen.

Franziska Katharina Brantner,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Vi var i
Tunesien vidne til folkets oprør mod et undertrykkende og brutalt styre, som i årevis har
nægtet dem de grundlæggende menneskerettigheder. Det er en stor kilde til skam for EU,
at vi i mange år har bakket op om denne diktatur. For at gøre det hele endnu værre risikerer
EU at begå de samme fejltagelser i Tunesiens naboland, Libyen.

Hvis Kommissionen og Rådet ikke ænder kurs, vil man fortsat støtte endnu en diktator i
regionen i stabilitetens og grænsekontrollens og migrationens navn. Styret under Gaddafi,
der, som det på det seneste har vist sig, er en af Ben Alis bedste venner, har i årevis
systematisk overtrådt borgernes og især de migrerende arbejdstageres menneskerettigheder.
Ikke desto mindre har EU og flere af medlemsstaterne i stadig større grad tætte forbindelser
med Libyen, og EU forhandler oven i købet nu om denne rammeaftale.

Jeg opfordrer derfor kraftigt Rådet og Kommissionen til at læse skriften på væggen og sikre,
at betingelserne er opfyldt til fulde, inden vi indgår nogen aftale med Libyen.

For det første skal Libyen ratificere og gennemføre FN's flygtningekonvention og give
UNCHR fuld adgang til landet. For det andet skal der være garanti for tilstrækkelig
beskyttelse og rettigheder for migranter, og der skal indføres asyllovgivning, herunder
non-refoulement-princippet. For det tredje kan der ikke indgås nogen tilbagetagelsesaftale
med Libyen, inden den høje risiko for umenneskelig og nedværdigende behandling, som
migranter i Libyen er ude for, ophører.

Og fordi jeg ikke mener, at dette kommer til at ske snart, håber jeg i den sammenhæng
virkelig ikke, at det lykkes for Kommissionen at forhandle tilbagetagelsesaftalen på plads.
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Desuden skal Parlamentet holdes fuldt informeret i alle faser af forhandlingsprocessen.

De Grønne er stærkt imod enhver beskidt aftale med en diktator som Gaddafi på bekostning
af migranter og libyske statsborgere. Fortsat EU-støtte til dette undertrykkende styre er
ikke i overensstemmelse med EU's værdier og juridiske forpligtelser og tjener heller ikke
EU's langsigtede interesser i regionen. Som vi har set det så levende nu i Tunesien, er det
kun demokratiske og frie lande, der virkelig kan blive stabile og velstående.

Lad os sørge for, at EU ikke begår den samme fejl to gange.

Charles Tannock,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Libyen er et land, hvor
menneskerettighederne rutinemæssigt trædes under fode, og demokratiet er
ikkeeksisterende.Oberst Gaddafi har aldrig været på valg, siden han kom til magten for 41
år siden. Faktisk er politiske partier forbudt.

Gaddafi er Fidel Castro i Afrika. Han forsøger at udgive sig for at være en godgørende fader
for sit eget folk, idet han endog hævder, at han ikke har nogen formel rolle i statens hierarki.
I mit hjemland, Det Forenede Kongerige, kender vi ham på en anden måde, nemlig som
tidligere bagmand bag terrorisme, især bombesprængningen over Lockerbie i 1988.

For at polere sit internationale image har han, og det tæller vel i hans favør, udbetalt
erstatning til de sørgende familier, men i sandhed ville særlingen Gaddafi blive totalt udstødt
af Vesten, hvis det ikke var for Libyens enorme reserver af olie og gas. Det sætter Gaddafi
i en styrkeposition over for EU, og han har især søgt at splitte Rådet ved at bejle til lederne
i visse medlemsstater.

Af pragmatiske grunde accepterer jeg ikke desto mindre behovet for hjertelige og
diplomatiske relationer mellem EU og Libyen inden for en rammeaftale. Men jeg er bange
for, at det eneste, vi i virkeligheden gør, er at konsolidere Gaddafis magt, der til sin tid
uundgåeligt vil gå videre til en af hans sønner i en dynastilignende arvefølge som i
Nordkorea.

Takis Hadjigeorgiou,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde
med at takke ordføreren for hendes arbejdsindsats og hr. Füle for at være her i dag. Vi
mener, at der i det, som ud fra enhver synsvinkel er en følsom region, skal gøres en konstant
indsats i Middelhavet for at udvikle forståelse og samarbejde, samarbejde på lige fod, hvor
der tages højde for de asymmetriske forhold og uligheder, som findes i de forskellige
sektorer rent udviklingsmæssigt fra land til land i Middelhavsområdet samt i EU i forhold
til dets nabolande i regionen, samarbejde med det mål at skabe varig fred. Dette kan ske
via dialog på baggrund af gensidig respekt, og som sådan skal vi være åbne for gensidig
indflydelse. Inden for disse rammer går vi ind for at styrke relationerne mellem EU og
Libyen.

Der er dog visse følsomme spørgsmål, som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse
med udviklingen af disse relationer. Jeg vil fortrinsvis udtale mig om spørgsmålet om
flygtninge, indvandrere og tilbagetagelsesaftalen. Det er målet at opnå en tilbagetagelsesaftale
med Libyen som led i den rammeaftale, der drøftes mellem EU og Libyen. Hvis der
undertegnes en sådan aftale uden nogen samtidige reformer til forbedring af indvandrernes
sociale og økonomiske forhold, bliver dette endnu et eksempel på de fortsatte overtrædelser
af menneskerettighederne, hvilket betyder, at vi kommer til at gøre os til talsmand for
tvungen hjemsendelse af indvandrere til forhold, hvor der ikke er garanti for deres sikkerhed
eller minimale acceptable levestandarder.
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Vi skal kræve, at de libyske myndigheder på behørig vis anerkender tilstedeværelsen af
FN's flygtningehøjkommissær. Vi skal desuden tage fat på det ømtålelige spørgsmål om
dødsstraf. Det rette at gøre ville være at stræbe efter en aftale, hvor anvendelse af dødsstraf
i Libyen suspenderes, og hvor det endelige mål er, at den skal afskaffes.

Fiorello Provera,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg støtter
indgåelsen af rammeaftalen mellem EU og Libyen, fordi den er et fremskridt på vigtige
punkter som f.eks. indvandring, samarbejde om økonomiske og sundhedsmæssige forhold,
især bekæmpelse af aids, og til dels energiprogrammet.

Endnu et vigtigt spørgsmål er Libyens kontrol med terroraktiviteter, ikke alene på sit eget
territorium, men også ved landets grænser mod syd. Der er sket fremskridt med en aftale
mellem Rådet og den libyske regering, herunder om generelle kriterier såsom Romstatutten
og FN's flygtningekonvention. Der skal fortsat gøres meget – det er indlysende – men det
er vigtigt, at Parlamentet bakker op om den allerede forhandlede aftale uden at bringe den
tilbage på forhandlingsbordet og risikere at tabe de resultater, der allerede er opnået, på
gulvet.

Jeg håber, at samarbejdet mellem EU og Libyen medfører de samme resultater, som blev
opnået med den venskabsaftale mellem Libyen og Italien, der bl.a. har bilagt den langvarige
strid om landets fortid som koloni. Hvis man skal forhandle med regeringer og lande om
specifikke spørgsmål, kan man ikke vælge, hvem man skal snakke med.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand! Kommissionen har leveret et nyt
eksportprodukt til Libyen, der er en slyngelstat, og dets diktator, Gaddafi. Olieproduktion
er ikke den eneste måde, hvorpå Libyen tjener penge i øjeblikket – landet beriger sig også
ved hjælp af afpresning af Europa. Diktator Gaddafi vil stikke 60 mio. EUR af de europæiske
skatteyderes penge i lommen som tak for at hindre lykkeriddere fra Afrika i at nå frem til
Europa. Den sum på 60 mio. EUR er bare begyndelsen, for hr. Gaddafi kræver nu, at beløbet
skal stige til 5 mia. EUR om året og underbygger sine krav med trusler. Det kan godt være,
at Kommissionen har ladet sig forlede af hr. Gaddafis kønne ansigt, men jeg tror ikke den
mand over en dørtærskel.

Jeg sidder med et par avisartikler fra de seneste år. Gaddafi kræver milliarder fra EU. Libyen
lægger pres på London og Edinburgh. Gaddafi vil have flere penge, eller også lader han
Europa gå i sort. Gaddafi: "Islam skal være Europas religion". Gaddafi afviser demokratiet
til fordel for streng overholdelse af sharialovgivningen. Gaddafi bruger 30 mio. afrikanere,
der gerne vil til Europa, til at indgå en byttehandel. Gaddafi ønsker at indlede en jihad mod
Schweiz.

Vi bør ikke belønne denne slyngel, Gaddafi. Vi skal straffe ham, hvis Libyen fortsat tillader
så mange flygtninge fri adgang til Europa. Og vi skal heller ikke belønne flygtningene med
flygtningestatus eller varig opholdstilladelse. De skal sendes direkte tilbage til Afrika. Hvis
vi belønner flygtninge med europæisk flygtningestatus, velfærdsgoder og
uddannelsesprogrammer, vil det belaste os med en endnu større strøm af asylansøgere,
og der vil være mange, som drukner i forsøget på at få foden indenfor på det europæiske
fastland. EU's generøse og ynkelige asylpolitik er den reelle årsag til den store tilstrømning
af asylansøgere.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Hr. formand! Libyen er ganske god til at ratificere
internationale aftaler, men er tilsyneladende lige så god til at lade være med at gennemføre
disse aftaler. Det er en skændsel, at Libyen har sæde og stemmeret i FN's
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Menneskerettighedsråd. For øvrigt er det også en skændsel, at Saudi-Arabien ligeledes har
det. Ved hjælp af voldsomt pres fra landets største handelspartner, EU, bør Libyen i
virkeligheden kunne bringes til at fokusere på respekt for menneskerettighederne og
frihedsrettighederne, og hvad disse indebærer.

Som vi alle ved, handler EU's relationer med Libyen om forskellige aspekter af, hvordan
flygtninge skal behandles. Indtil Rådet og Kommissionen kan overtale Libyen til at give
FN's flygtningehøjkommissær lov til at opholde sig lovligt i landet, kan man ikke føle den
mindste smule tryghed med hensyn til, hvordan flygtninge behandles i Libyen.

Libyens leder er en sand mester i at være lunefuld og upålidelig. EU er nu ved at indgå en
rammeaftale med ham. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvad udtrykket
"rammer" betyder for et styre som oberst Gaddafis, der opfører sig grænseløst respektløst
vedrørende menneskerettighedsspørgsmål. Vi ved, at der i Libyen sker omfattende
diskrimination af migrerende arbejdstagere på grund af deres nationalitet, og at der
forekommer racistisk forfølgelse af afrikanske migrerede arbejdstagere.

Den menneskelige værdighed er vigtigere end penge. Derfor skal respekten for menneskelige
rettigheder og frihedsrettigheder faktisk veje så tungt, at mennesker ikke udleveres til en
stat, hvor der sker tortur eller andre former for umenneskelig behandling. Det er jo for
øvrigt det, EU's chartre kræver.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Libyen er EU's tredjestørste leverandør af olie
og gas, samtidig med at EU er Libyens vigtigste handelspartner og tegner sig for mere end
to tredjedele af landets samlede handel. Vi skal desuden tage højde for de fremskridt, som
myndighederne i Tripoli har gjort, idet det er lykkedes dem at ændre landet fra at befinde
sig i en situation præget af isolation og embargoer til at blive et åbent samt både økonomisk
og diplomatisk dynamisk land.

Men EU er ikke blot et fællesskab af økonomiske interesser, men bygger på et sæt værdier,
som vi ikke kan afskrive af pragmatiske grunde. Ganske vist står Libyen ikke længere bag
terrorisme, og landet har opgivet sit atomprogram, indvilliget i at udbetale erstatning til
familierne til ofrene for terrorangrebet, løsladt de bulgarske sygeplejersker, der var dømt
til døden for at have spredt hiv, og indgået aftaler med en række europæiske stater. Vi skal
efter min mening fremme denne udvikling, men partnerskabet mellem EU og Libyen har
brug for et solidt moralsk grundlag.

I forbindelse hermed fremhæves det i betænkningen fra fru Gomes, som jeg gerne vil rose
for hendes arbejdsindsats, at der er alvorlige mangler med hensyn til menneskerettighederne,
hvilket vi er forpligtet til at gøre noget ved. Sidste år vedtog vi en beslutning, hvor vi
anmodede Libyen om at afskaffe dødsstraffen. Vi bør efter min mening gentage denne
anmodning om at afskaffe dødsstraffen og samtidig anmode om at overholde internationale
standarder for juridisk retfærdighed, især når udenlandske statsborgere er udsat for overgreb.

Der skal især fokuseres på problemet med migranter og flygtninge, både dem, Libyen
udleverer til deres respektive hjemlande, hvor deres liv er alvorlig truet, og dem, Italien
sender tilbage til Libyen, hvor de sandsynligvis udsættes for barske repressalier. På den
anden side skal der presses på for, at der indføres en libysk asyllovgivning, og indgås aftaler
om at åbne kontoret for FN's flygtningehøjkommissær, som havde et register i Libyen over
næsten 13 000 flygtninge og asylansøgere.

Med hensyn til tilbagetagelsesaftalen, der er en del af rammeaftalen EU-Libyen, opfordrer
jeg Rådet til at droppe denne plan, da den vil medføre hjemsendelse til et land, der
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systematisk krænker menneskerettighederne. Berlusconiregeringens politik kan ikke
accepteres som et eksempel til efterfølgelse. Den italienske undtagelse må ikke blive til den
europæiske regel.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det er knap nok til at
tro, at EU's institutioner stadigvæk gerne vil indgå en rammeaftale med et diktatur som
Libyen.

Vi kan ikke blive ved med at sige, at Libyen har meget vigtige handelsforbindelser med EU's
medlemsstater og fungerer som en partner for EU i Middelhavsområdet og så lade respekten
for menneskerettighederne komme i anden række.

Den primære betingelse for, at vi kan indlede en troværdig dialog med Libyen, er, at landet
ratificerer Genèvekonventionen. Vi kan ikke indgå en byttehandel mellem økonomiske
interesser og menneskeliv – og ikke bare de libyske borgeres liv, men også de udenlandske
statsborgeres liv, dvs. de, der flygter fra borgerkrige og religiøs forfølgelse og rejser igennem
Libyen for blot at møde død og grufuld tortur.

Vi har pligt til ikke at glemme de tusindvis af anmodninger om hjælp fra personer, der
sidder i de libyske fængsler. Vi må ikke glemme de rædsler i Gandufa-fængslet, som kom
frem i lyset.

Libyske borgere nyder ikke godt af de mange politiske og borgerlige rettigheder som f.eks.
ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfrihed. Det mundtlige ændringsforslag fra Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), hvor man ønsker at erstatte
udtrykket "aftale" i betragtning B med "aftaler mellem Italien og Libyen om fælles
kystpatruljer" er fuldkommen uacceptabelt, og den italienske delegation fra Italia dei Valori
vil stemme imod det.

Aftalen mellem Italien og Libyen er meget mere kompleks. Det er en aftale med præcise
betingelser vedrørende mere komplekse spørgsmål end fælles kystpatruljer. For at
Parlamentet kan bibeholde sin troværdighed, må man kalde en spade for en spade, også
selv om man måske er pinligt berørt.

Der skal indledes en særskilt samtale vedrørende UNHCR, FN's flygtningeagentur, som
hindres i at udføre sit arbejde i Libyen og af det libyske styre beskyldes for utrolige overgreb
og forbrydelser. Er det et grundlag, hvorpå man kan indgå aftaler? Vi kan ikke forhandle
med hverken terrorister eller diktatorer. Vi er Europa-Parlamentet, ikke bestyrelsen for et
økonomisk gigantforetagende.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne takke fru Gomes for at
have givet os mulighed for at forhandle om et forhandlingsmandat, der bestemt ikke er
uproblematisk – og det er kernen i selve forhandlingerne heller ikke. Det tunesiske eksempel
bør tjene som en advarsel om, at vi skal gå meget forsigtigt til værks, især vedrørende den
måde, hvorpå vi aflægger rapport om forhandlingerne.

Vi kan ikke bare notere os vores succeshistorier i løbet af forhandlingerne og fejre det, at
et styre som Gaddafis måske har indvilliget i f.eks. en eller anden henvisning til
menneskerettigheder, for det styre er velkendt for sine alvorlige krænkelser af alle
grundlæggende rettigheder. Derudover siger alle de migranter, der ankommer til vores
kyster, selv om antallet af dem bliver stadig mindre, på så mange måder, at de på grund af
voldtægter, tortur, overgreb, tvungne hjemsendelser, masseudvisninger og racistiske
handlinger hellere vil drukne på vej hertil end tage tilbage til Libyen. Det er allerede blevet
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sagt, og jeg vil gentage det. Listen over de alvorlige, omfattende krænkelser af
menneskerettighederne, som migranter i Libyen er ude for, er lang.

Så ja, jeg synes naturligvis, det er absolut presserende, at vi gør vores yderste for at forbedre
situationen for disse mennesker. Det er en opgave for flygtningehøjkommissæren, og det
er vores opgave at finde en ny bolig til de personer, som flygtningehøjkommissæren
udpeger. Det er også en opgave for de lokalt aktive organisationer, der i øjeblikket kun er
sparsomt til stede, og som nødvendigvis skal styrkes på alle mulige måder.

Hvis vi virkelig ønsker at overholde de mål, vi har fastsat i vores udenrigspolitik i traktaterne,
har vi efter min mening stadig lang vej at gå, inden vi kan sende migranter, der har ulovligt
ophold i EU, tilbage til Libyen.

David Campbell Bannerman (EFD).   – (EN) Hr. formand! Tilbage i 2007 nægtede
præsident Sarkozy enhver forbindelse mellem Libyens løsladelse af fem bulgarske
sygeplejersker og den libyske ordre på franske missiler til en værdi af 240 mio. EUR.

Disse våben blev solgt til et land, der holdes ansvarligt for bombesprængningen over
Lockerbie og forsyner terrorister med våben. Alligevel antydede Gaddafis søn, at der var
en forbindelse mellem de to aftaler. Det var våben for fanger.

I 2004 ophævede EU våbenembargoen mod Libyen til gengæld for migrationskontrol. Det
var våben for landegrænser.

Nu skriver London Times, at Baroness Ashton pludselig ønsker at droppe EU's
våbenembargo mod Kina, som blev indført på grund af massakren på Den Himmelske
Freds Plads, og der står, at det er "en alvorlig hindring for udviklingen af et stærkere
samarbejde mellem EU og Kina".

Faktisk tror jeg, det er en alvorlig hindring for, at man kan redde euroen, mon ikke? Ligesom
med den libyske aftale er EU tilsyneladende nu så desperat for at redde euroen, at man er
indstillet på at risikere vores fælles sikkerhed, idet kun kineserne har penge nok til at redde
euroen. Det er våben for statsobligationer. De kinesiske valutareserver er på ca.
2 900 mia. USD. Kina har allerede købt græske, spanske og portugisiske statsobligationer.
Men Kina er også det land, der forbyder ordet demokrati i internettets søgemaskiner og
foretager tusindvis af henrettelser hvert år.

Så jeg spørger i al oprigtighed om, hvor dybt EU dog vil synke for at redde euroen?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Den tunesiske regerings fald har skabt
chokbølger i nabolandene i Maghrebområdet, som hovedsagelig er diktaturstater, og også
i Libyen. En radikal ændring af denne type er naturligvis også en mulighed for demokratiet,
men kun når det ikke kan udnyttes af islamiske agitatorer.

Uroen vil afgjort smitte af på tilstrømningen af flygtninge. Det er derfor vigtigt, at vi
samarbejder tættere med de afrikanske lande om flygtningeproblemet. Men oberst Gaddafis
krav til EU om at betale mindst 5 mia. EUR til Afrika om året til bekæmpelse af ulovlig
indvandring er helt sikkert et skridt i den gale retning. EU-landene betaler i forvejen
milliarder af euro i udviklingsbistand. Bistandsordningen skal efter min mening snarest
muligt tages op til revision for at sikre, at bistanden ikke længere gavner diktaturstater og
korrupte regimer, men i stedet når frem til de mennesker, der virkelig har brug for den.

Desuden skal de kristnes vanskelige situation i islamiske lande opprioriteres i forbindelse
med EU's internationale relationer.
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Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Hr. formand, hr. Füle! Vi har ansvaret for alle
de mænd, kvinder og børn, der søger tilflugt her, fordi deres liv er i fare. Dette ansvar er
dels en følge af de moralske værdier, Europa nu repræsenterer, og af mange europæeres
personlige historie, hvilket ofte glemmes i den forbindelse, og dels en følge af retsgarantierne
i internationale traktater og konventioner.

Den, der påtager sig ansvaret, må også være indstillet på at bære de deraf følgende byrder.
Det betyder, at der skal være en ligelig byrdefordeling mellem medlemsstaterne. Det betyder
bestemt ikke, at man skal lægge ansvaret over på nogle få lande, hvis grænser tilfældigvis
også er EU's ydre grænser, eller – og det er det forkastelige, jeg ikke kan tolerere – betale
regimer som f.eks. oberst Gaddafis for at holde byrden væk fra os.

Misforstå mig nu ikke. Hvis vi kan hindre mennesker i at foretage en farlig rejse, som kan
sætte deres liv på spil, er det godt. Men oberst Gaddafi og hans regime bekymrer sig ikke
om at redde liv eller beskytte mennesker. For ham drejer det sig kun om hårde økonomiske
facts. EU skal vare sig mod at blive medhjælper for et regime, der træder
menneskerettighederne under fode.

Jeg har besøgt lejrene i Libyen og set, hvad der foregår dér. Vi havde lejlighed til at tale med
de personer, der havde ansvaret. De går ikke op i menneskerettighederne eller i at give folk
et tilflugtssted. De beklagede, at vi ikke havde givet dem nogen kanonbåde, så de mere
effektivt kunne forsvare deres grænser. Vi har ganske rigtigt ikke forsynet oberst Gaddafi
med nogen både, fordi der er tale om varer med dobbelt anvendelsesmulighed. Det er vi
også nødt til at tage hensyn til. Vi må ikke forråde vores værdier, bare fordi vi gerne vil
have de økonomiske fordele eller en tilbagetagelsesaftale. Jeg er også af den mening, at vi
skal se på forhandlingsmandatet for alle medlemmerne af Parlamentet og ikke bare for
nogle få stykker. Hemmeligt diplomati vil ikke bringe os videre, især ikke ud fra de erfaringer,
vi i EU har haft med oberst Gaddafis regime – og vi kan ikke kalde det noget andet. Det er
endnu et punkt, vi ikke må glemme, og jeg opfordrer kommissæren til at sikre dette.
Fru Gomes har nævnt alle de kriterier, der skal være opfyldt, hvis vi nogensinde skal nå
frem til en aftale.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Hr. formand! De, der er imod aftalen med Libyen, skal gøre
sig klart, at det er vores nabo! Naboer kan man ikke sidde overhørig. Man er nødt til at
finde en måde, hvorpå man kan leve sammen med sine naboer, selv om det ikke
nødvendigvis indebærer, at man er enig i deres måde at gøre tingene på.

Det er jo meget nemt for de kolleger, der ikke stammer fra et land, som er nabo til Libyen,
at kritisere denne aftale, men det er langt sværere for de Middelhavslande, der ligger meget
tæt på Libyen, at finde en måde, hvorpå man kan samarbejde med dette land.

Det er rigtigt, at aftalen også bør omfatte et kapitel om indvandring samt en
tilbagetagelsesaftale. Man skal i den forbindelse uden tvivl også respektere retten til
international beskyttelse for alle dem, der søger asyl.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Hr. formand! Denne forhandling om Libyen
finder sted på et tidspunkt, hvor der sker meget betydelige forandringer i et andet naboland
i Middelhavsområdet, nemlig Tunesien.

Jeg har altid ment, at EU skal medvirke til at fremme seriøse reformer i Middelhavsregionen
med det formål at gøre den til et område med frihed og velstand. Jeg henviser til mine taler
i Parlamentet i de seneste år, hvor jeg gentagne gange har sagt, at EU's politik ikke blot skal
være orienteret mod at opretholde status quo.
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Det er imidlertid ikke det specifikke spørgsmål, der drøftes i dag, som jo er rammeaftalen
med Libyen. Jeg vil gerne understrege behovet for at samarbejde med Libyen med hensyn
til at håndtere migrationsstrømmene, herunder en aftale om tilbagetagelse af ulovlige
indvandrere, inklusive tredjelandsstatsborgere, sådan som det er tilfældet i alle de
tilbagetagelsesaftaler, EU indgår.

Det ville gøre skade, hvis man gav efter for libyske standpunkter, som er i modstrid med
denne aftale, i betragtning af Libyens vigtige placering som transitland, og det ville også
sende et meget dårligt signal vedrørende de forhandlinger med Marokko og Algeriet om
tilbagetagelsesaftaler, som har været gået i hårdknude i mange år.

Men vi skal også insistere på, at de libyske myndigheder skal respektere flygtninges
rettigheder, herunder – som allerede nævnt – non-refoulement-princippet.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Maghrebregionen
befinder sig i en vanskelig fase. De blodige sammenstød i Tunesien i de seneste dage er
endegyldigt bevis herpå.

Det ville være en alvorlig fejl på indeværende tidspunkt i historien, hvis vi ikke erkendte
det akutte og afgørende behov for at styrke forbindelserne med Libyen, der er af central
betydning i Middelhavsområdet og spiller en helt afgørende rolle med hensyn til at dæmme
op for og regulere strømmen af migranter. Til trods for alle de modsætningsfyldte faktorer –
jeg var i Libyen sammen med fru Gomes – er der ingen tvivl om, at en rammeaftale bestemt
kan bidrage til kampen mod terror, til de grundlæggende frihedsrettigheder og til
spørgsmålet om energi. Hvis man sidder Libyen og Maghreblandene overhørig, vil det i
sandhed være en meget alvorlig fejl.

Venskabsaftalen med Italien er en referencemodel, der kunne gennemføres for at sikre, at
denne rammeaftale virkelig er holdbar.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg siger tak til
parlamentsmedlemmerne for deres bemærkninger. Jeg sender ordføreren, fru Gomes, flere
detaljer om de nationale vejledende planer for årene 2011-2013, hvoraf det fremgår, at
der er afsat 60 mio. EUR til vores programmer i Libyen.

Jeg er helt på det rene med, at visse emner er problematiske i forhold til Libyen. Ikke desto
mindre har EU grebet muligheden for at opbygge relationer med Libyen for at kunne
håndtere alle spørgsmålene på en åben og konstruktiv måde, herunder meget følsomme
emner som menneskerettighederne, respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder
og migranters rettigheder.

Jeg besøgte sidste år flygtningecentret i den libyske ørken sammen med Cecilia Malmström.
Jeg nærer absolut ingen illusioner om de udfordringer, vi står over for. Jeg havde også
lejlighed til at sætte mig ind i, hvad alternativerne er til vores engagement vedrørende
migration.

Lad mig tilføje en tredje, personlig bemærkning. Vi belønner ikke nogen med disse
forhandlinger. Vi drager omsorg for vores interesser i overensstemmelse med de værdier,
vi tror på. Libyen har udvist meget stor vilje til at uddybe forbindelserne med EU. Vi mener,
at dette er positivt, og at EU fortsat skal føre en engageret politik. Jeg er naturligvis meget
opsat på, at dette sker med fuld gennemsigtighed, og hvor der tages højde for Parlamentets
synspunkter.
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FORSÆDE: László TŐKÉS
Næstformand

Ana Gomes,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle de kolleger, som har
deltaget i denne forhandling.

Jeg synes, at denne forhandling understreger de dilemmaer, vi står over for. På baggrund
af mit eget besøg i Libyen som led i delegationen under vores kollega hr. Panzeris ledelse
i november 2010 kom jeg til den konklusion, at vi er nødt til fortsat at følge
samarbejdslinjen. Vi erkender, at vi har med en vanskelig samtalepartner at gøre, men det
ville være samvittighedsløst ikke at følge denne linje, fordi der er humanitære forpligtelser
over for de mennesker, som lider så meget i Libyen, især de migranter, der rejser via Libyen
og må affinde sig med situationen dér.

Jeg tror, at mange af vanskelighederne skyldes, at regimet er isoleret. Til trods for
vanskelighederne og til trods for, at jeg ikke nærer illusioner om, at vi snart når frem til en
aftale, eller at de betingelser, vi har stillet, vil blive opfyldt, er vi nødt til at følge denne linje.
Det står efter min mening klart.

Faktisk er det også i den forstand særdeles vigtigt at få EU's delegation etableret i Tripoli,
for jeg mener – ligesom mange har sagt det – at det, der sker i Tunesien nu, til trods for
forskellene nødvendigvis vil give efterdønninger i Libyen. Der er på mange måder tale om
en anden situation i Libyen, i kraft af at befolkningen er totalt afhængig af olieindtægter.

Ikke desto mindre er budskabet efter min mening, at vi på trods af vores forskellige
opfattelser på nuværende tidspunkt er stærkt opsat på at følge Kommissionens forhandlinger
nøje. Jeg er taknemmelig for de briefinger, vi har fået, og som har været nyttige. Vi vil følge
dem meget nøje og vil på et hvilket som helst tidspunkt kunne komme med vores
anbefalinger.

Jeg mener, at vi via den meget brede enighed, der er opnået ved hjælp mine skyggeordføreres
og alle andres samarbejde, sender et meget klart signal til Rådet og til Kommissionen, som
har til opgave at stå for forhandlingerne, men også til vores libyske samtalepartnere med
hensyn til, hvilke punkter det efter vores mening er helt centralt at få opfyldt, hvis vi skal
nå frem til de forbedringer, vi gerne ser i de bilaterale relationer, og også med hensyn til
det centrale spørgsmål om respekt for menneskerettighederne i Libyen. Dette signal er helt
klart.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 20. januar 2011.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg ser positivt på, at der indledes forhandlinger
mellem EU og Libyen som led i udviklingen af et nyt forhold for EU i Middelhavsregionen
og i Afrika. Jeg mener også, det er nyttigt at samarbejde med Libyen med hensyn til at
håndtere spørgsmål som f.eks. sikkerhed og stabilitet, migration, folkesundhed, udvikling,
handel, klimaændringer, energi og kultur.

Jeg opfordrer dog kraftigt Rådet og Kommissionen til at presse Libyen til at ratificere og
gennemføre Genèveflygtningekonventionen fra 1951 og den hertil hørende protokol fra
1967, herunder fuldt samarbejde med UNHCR med henblik på at garantere tilstrækkelig
beskyttelse og rettigheder for migranter og indføre en asyllovgivning, hvor man anerkender
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flygtninges retsstilling og rettigheder i henhold hertil, først og fremmest forbud mod
kollektiv udvisning og non-refoulement-princippet.

Jeg minder også Rådet og Kommissionen om deres forpligtelser med hensyn til at sikre, at
EU's udenrigspolitik fuldt ud overholder chartret om grundlæggende rettigheder, i
særdeleshed artikel 19 om forbud mod kollektiv udvisning og om
non-refoulement-princippet. Jeg opfordrer kraftigt Rådet og Kommissionen til at anmode
de libyske myndigheder om at undertegne et aftalememorandum om, at UNHCR kan
opholde sig lovligt i landet og med mandat til, at organisationen har helt frie adgangsforhold
og må yde beskyttelse.

14. Udgifter i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne
(forhandling)

Formanden.   – Tak, fru Gomes, og forhandlingen er hermed afsluttet. Afstemningen
finder sted i morgen kl. 12.00. Det næste punkt på dagsordenen er den sidste betænkning
i dag, nærmere bestemt en mundtlig forespørgsel til Rådet og Kommissionen om udgifterne
i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne. Allerførst giver jeg
ordet til spørgeren, fru Nadja Hirsch. De har to minutter.

– Mundtlig forespørgsel til Rådet af fru Nadja Hirsch, fru Renate Weber, fru Cecilia
Wikström, hr. Louis Michel, fru Sonia Alfano, hr. Stanimir Ilchev, fru Nathalie Griesbeck
og hr. Jan Mulder for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa om
fremsendelse af oplysninger om udgifterne i forbindelse med behandlingen af
asylansøgninger i medlemsstaterne (O-0169/2010 – B7-0662/2010),

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af fru Nadja Hirsch, fru Renate Weber,
fru Cecilia Wikström, hr. Louis Michel, fru Sonia Alfano, hr. Stanimir Ilchev,
fru Nathalie Griesbeck og hr. Jan Mulder for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater
for Europa om fremsendelse af oplysninger om udgifterne i forbindelse med behandlingen
af asylansøgninger i medlemsstaterne (O-0170/2010 – B7-0663/2010),

– mundtlig forespørgsel til Rådet af fru Monika Hohlmeier og hr. Simon Busuttil for Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) om fremsendelse af oplysninger
om udgifterne i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne
(O-0175/2010 – B7-0664/2010),

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af fru Monika Hohlmeier og hr. Simon Busuttil
for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) om fremsendelse af
oplysninger om udgifterne i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i
medlemsstaterne (O-0176/2010 – B7-0665/2010),

– mundtlig forespørgsel til Rådet af fru Monika Flašíková Beňová, hr. Claude Moraes,
fru Sylvie Guillaume, fru Carmen Romero López og hr. Antonio Masip Hidalgo for Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet om situationen
omkring Kommissionens forslag om en revision af proceduredirektivet (O-0179/2010 –
B7-0003/2011),

– mundtlig forespørgsel til Rådet af fru Hélène Flautre for Gruppen De Grønne/Den
Europæiske Fri Alliance om status for proceduredirektivet (O-0210/2010 – B7-0004/2011)
og
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– mundtlig forespørgsel til Rådet af hr. Kyriacos Triantaphyllides, hr. Cornelis de Jong,
fru Cornelia Ernst og fru Marie-Christine Vergiat for Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre om fremsendelse af oplysninger til Parlamentet og
Kommissionen om de uløste problemer i Rådet med hensyn til proceduredirektivet
(O-0177/2010 – B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    spørger. – (DE) Hr. formand! Vi er her i Parlamentet blevet enige om, at vi
gerne vil have et fælleseuropæisk asylsystem på plads senest i 2012. Det indebærer også,
at man har de samme eller omtrent de samme betingelser i alle medlemsstaterne.

Gennemførelsen af systemet er dog blevet mødt med modstand, og det skyldes primært,
at vi under drøftelserne om asylpakken fik utilstrækkelige oplysninger og nogle gange slet
ingen oplysninger eller endda modstridende oplysninger. Vi havde meget få oplysninger
som grundlag for de finansielle budgetoverslag i forbindelse med proceduredirektivet og
udgifterne i medlemsstaterne. Det er vores mål at opfordre Kommissionen til at forsyne
Parlamentet med en undersøgelse eller de fornødne oplysninger. Det drejer sig om områder
som f.eks. tolketjeneste og også juridisk assistance. Det står ikke klart, hvilke virkninger
det faktisk får i medlemsstaterne.

På den anden side er det i forbindelse med revisionen af proceduredirektivet blevet klart,
at vi kan gennemføre en højkvalitativ, hurtig procedure, hvilket er til fordel for begge
parter, fordi det medvirker til, at der kan træffes hurtige beslutninger, så situationen er klar
for folk, og der er en lav fejlprocent. Som liberale er det vores mål at give Kommissionen
vores fulde støtte til dens planer. Men vi har – også i drøftelserne med medlemsstaterne –
brug for argumenter, der viser, hvilke virkninger revisionen af denne asylpakke og især
proceduredirektivet får. Vi opfordrer derfor Kommissionen til at give os reel opbakning
for at sikre, at denne asylpakke bliver til virkelighed senest i 2012, således at vi kan udarbejde
et fælleseuropæisk asylsystem.

Monika Hohlmeier,    spørger. – (DE) Hr. formand! Det er vigtigt, at EU får styr på
problemerne med migration og asylret. Kommissionen har fremsat nogle forslag
desangående. Der findes imidlertid for tiden ingen nøjagtig analyse af gennemførelsen af
de eksisterende lovbestemmelser. Der findes også næppe nogen detaljerede beregninger
og analyser vedrørende de nye forslag. Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) bakker helhjertet op om asylretten og retten til beskyttelse for mennesker,
der har brug for den.

Når vi ser på den nuværende situation, er det dog desværre klart, at mennesker søger om
asyl af meget forskellige grunde eller endda misbruger systemet helt systematisk. Retten
til asyl og subsidiær beskyttelse er ikke et redskab til generel indvandring i de 27
medlemsstater. Vi skal sørge for, at de personer, der står bag organiseret menneskesmugling,
ikke får mulighed for at tjene milliarder af euro på menneskers skæbne og som følge af
vores asylret.

Asylprocedurerne skal fungere efter hensigten, og de skal gennemføres med stor omhu.
Ofre for forfølgelse skal være garanteret et tilflugtssted i EU. Det er grunden til, at
Kommissionens forpligtelser på dette punkt er nedfældet i de nye udkast. Mange af dem
er efter min mening hensigtsmæssige, herunder tolkebistand, ordentlig sundhedspleje og
hensyntagen til særlige behov.

Jeg vil dog også gerne nævne de punkter, som jeg mener, er problematiske. Myndighederne
i medlemsstaterne får alt for få muligheder for at forhindre misbrug. Muligheden for
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fremskyndet behandling og grænseproceduren skal begrænses ved hjælp af gebyrer. Hvis
en ansøger begår en grov overtrædelse af vedkommendes pligt til at samarbejde, er der
meget få muligheder for at pålægge sanktioner. Hvis en asylansøger derimod forsvinder,
kan medlemsstaten ikke bringe asylbehandlingen til en negativ afslutning. Hvis
vedkommende dukker op igen, tilbydes han/hun en udvidet række proceduremæssige
muligheder. Også selv om en ansøgning tydeligvis er helt grundløs, kan man kun anvende
den fremskyndede behandling efter endnu en ansøgning. Dette vil føre til væsentlig større
udgifter.

I det nuværende udkast fra Kommissionen står der, at man kan få gratis juridisk assistance
fra en advokat, hvilket også vil resultere i, at medlemsstaternes udgifter stiger markant. Jeg
vil ganske enkelt gerne have Kommissionen til at genoverveje de praktiske konsekvenser
af dens forslag, de finansielle konsekvenser og problemerne for myndighederne i
medlemsstaterne. Vi ser gerne et system med høje standarder, men det skal være
gennemførligt, og der må ikke stilles de i forvejen overbelastede medlemsstater helt umulige
opgaver.

Sylvie Guillaume,    spørger. – (FR) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne påpege,
at jeg mener, at et af emnerne for denne forhandling er gennemførelsen af et fælleseuropæisk
asylsystem senest i 2012, der endelig giver os mulighed for at få sat en stopper for, at man
gør de værste nationale former for praksis vedrørende asyl endnu værre.

Lad os ikke tabe dette mål af sigte, idet det betyder, at vi skal gå i retning af større
harmonisering på baggrund af fælles regler. Jeg mener helt klart ikke, at praktisk samarbejde
alene er en løsning på de nuværende uoverensstemmelser mellem de nationale asylsystemer.

Jeg vil også gerne have lov til at udtrykke min bekymring om den aktuelle situation, hvad
angår det fælleseuropæiske asylsystem, i betragtning af de mange forsinkelser i Rådet.
Fremtiden for dette komplekse forehavende er ingenlunde klar. Vi behøver blot at se på
Kommissionens forsøg på at redde situationen med sit kommende forslag til en
omarbejdning af to direktiver.

I den forbindelse er vi nødt til at tale om udgifter, eftersom det er det, vores forhandling i
dag primært drejer sig om. Det, vi hører, er, at mere håndfaste proceduremæssige garantier
vil øge den finansielle byrde for medlemsstaterne i forbindelse med behandlingen af
asylansøgninger markant, hvilket de vil finde endnu vanskeligere i betragtning af deres
stramme budgetter under den økonomiske krise.

Jeg må dog gentage, at det er de ineffektive, elendige procedurer, som er mest
omkostningskrævende for medlemsstaterne. En "front-loading"-strategi, sådan som
Kommissionen slår til lyd for i sit omarbejdede forslag, dvs. hvor man forbedrer
procedurerne i første instans, vil efter min mening give os mulighed for at opnå virkelige
stordriftsfordele på mellemlang sigt.

Hvorfor? Fordi disse harmoniserede procedurer fra begyndelsen vil gøre det nemmere for
myndighederne at identificere falske ansøgninger og vil give tydeligere retningslinjer for
årsagerne til beslutningerne. Det vil gøre det muligt at få truffet de rigtige beslutninger og
få det gjort hurtigere, hvilket så vil reducere både tidsforløbet for proceduren og antallet
af afgørelser, der appelleres og omgøres af domstolene, og det vil dermed nedbringe
udgifterne til internering og i sidste ende de samlede omkostninger.

Hvis vi gerne vil tale om udgifter, hvorfor så ikke også tale om Dublin/Eurodac-systemet?
Hvorfor har ingen af medlemsstaterne turdet bede om en rapport vedrørende
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omkostningseffektiviteten ved at anvende dette system? Det, vi ved, er, at de forfærdelige
menneskelige konsekvenser ikke modsvarers af nogen som helst vurderinger understøttet
af overbevisende dokumentation, hverken hvad angår nuværende overførsler, eller hvad
angår undgåelse af sekundære bevægelser eller flere samtidige ansøgninger, selv om dette
er selve grunden til, at Dublinsystemet blev udarbejdet. Lad os derfor tale om udgifter, da
det er det, vi skal, men lad os se på systemet i sin helhed, herunder de udgifter, der er
forbundet med Dublinsystemet.

Som ordfører vedrørende direktivet om asylprocedurer mener jeg, at det nuværende
harmoniseringsniveau er utilstrækkeligt og er ødelæggende for processens kvalitet og
effektivitet. Disse utilstrækkeligheder har sin pris både for medlemsstaterne og for de
mennesker, der er ofre for forfølgelse. Vi sigter stadigvæk på året 2012, men vi skal ikke
føle, at vi er nødt til at haste en tekst igennem, der er baseret på de laveste fællesnævnere
udelukkende for at overholde nogle tidsfrister. Det, vi har brug for, er retfærdige, tilgængelige
og effektive procedurer, og det vil under alle omstændigheder fortsat være mit mål og min
politiske gruppes mål i forbindelse med denne forhandling.

Hélène Flautre,    spørger. – (FR) Hr. formand! Jeg mener, at formålet med denne drøftelse
er at få Rådet til omsider at bekende kulør, for jeg må sige, at det i betragtning af en så
ambitiøs, for ikke at sige nødvendig, reformpakke om asyl, er utroligt, at vi kun får drypvise
informationer, hvoraf nogle er selvmodsigende, om, hvorfor Rådet forhaler disse forslag,
som nu har været på forhandlingsbordet igennem lang tid.

Vi får en vag forestilling om, at Rådet eller medlemsstaterne måske tøver på grund
omkostningerne, men det er ikke en gang klart, hvad man mener med det. Taler de om
menneskelige omkostninger, politiske omkostninger eller økonomiske omkostninger?
Disse forskellige omkostninger er under alle omstændigheder nogle gange forbundet med
hinanden.

En ting er sikker, nemlig at der i øjeblikket er eksempler på utilfredsstillende former for
praksis og utilstrækkelig beskyttelse i Europa. For det første er det ikke sandt, at Europa
bærer hele verdens problemer. F.eks. tog Europa vist blot 14 % af verdens flygtninge i 2007.
Dernæst er nogle af de eksisterende former for praksis fuldkommen uacceptable. Jeg tænker
her på tilfælde med f.eks. fallometriske test i Den Tjekkiske Republik, her i selve Europa,
eller dokumenterne fra Torturkomitéen, der bragte mange sager frem i dagens lys som
f.eks. tvungen tilbagesendelse uden appelret eller baseret på forhastede procedurer.

Jeg synes bestemt, vi kan tale om udgifter. Vi kunne f.eks. tale om udgifterne til at udvise
migranter, der er meget høje. Det franske Senat siger, at det koster 20 000 EUR pr. udvist
person. Frem for alt kan vi tale om, hvordan vi gøre situationen bedre. Der kan så afgjort
stilles spørgsmål med hensyn til, hvordan vi kan forbedre beslutningsprocessen i første
instans, sådan som fru Guillaume har gjort i sin betænkning, da omtrent 50 % af
beslutningerne i første instans omgøres efter en appel. Der er tydeligvis meget betydelige
besparelser at hente med hensyn til økonomiske, menneskelige og politiske omkostninger.

Vi kan kigge på vildskuddene i Dublinkonventionen igen, og jeg mener, at Rådet skal se
meget omhyggeligt på disse, idet de også udgør en meget væsentlig omkostning på både
det menneskelige og økonomiske plan.

Endelig – og jeg skal nok stoppe her – er der en ting, som koster meget, nemlig internering,
sådan som det bekræftes i Parlamentets undersøgelse. Udgifterne til at internere asylansøgere
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er uoverkommelige. Det bliver man nødt til at sige, folk er nødt til at have det at vide, og
man er nødt til at drøfte det i Rådet. Det haster rigtig meget.

Cornelis de Jong,    spørger. – (NL) Hr. formand! Nogle gange bliver vi offer for vores egne
arbejdsmetoder. Hvis vi blot havde haft ét asyldirektiv med bestemmelser om procedurerne,
bedømmelseskriterier og modtagelsesforhold, ville vi kun have haft to valgmuligheder:
enten at indføre direktivet med eller uden ændringer eller at se i øjnene, at forhandlingerne
var slået fejl. En sådant scenarie ville have gjort det muligt for os i Parlamentet at sige nej
til en fælles asylpolitik og nej til et system med Dublinforordningen som model.

Virkeligheden er dog en anden. Vi har en hel vifte af direktiver. Rådet har mulighed for at
give forrang til ét direktiv og samtidig betragte et andet for at være for kontroversielt. Inden
længe havner vi i en situation, hvor vi faktisk vil kunne forhandle om en ny
Dublinforordning, men stadig ikke er nået til enighed om f.eks. asylprocedurer eller
modtagelsesforhold. Lad os gennemtænke, hvad konsekvenserne deraf kan blive. Hvis det
skulle ske, gør vi medlemsstaterne ansvarlige for behandlingen af asylansøgninger uden
at have nogen garanti for, at disse ansøgninger vil blive behandlet godt nok, eller at der
bliver sørget for asylansøgerne på en human måde. Det finder jeg fuldstændig uacceptabelt,
især på baggrund af den aktuelle situation.

Jeg har derfor dette spørgsmål til Rådet og Kommissionen: Hvordan agter De at sikre, at
man undgår at ende i et dødvande med direktivet om asylprocedurer, uden at det går ud
over kvaliteten? De vil snart modtage en række forslag fra Parlamentet om, hvordan
direktivet kan forbedres. Vil De forsøge at videreformidle det klare signal, som
parlamentsmedlemmerne har sendt, til medlemsstaterne, og vil De sætte hælene i, hvis
medlemsstaterne skulle insistere på en "a la carte"-tilgang?

Afslutningsvis vil jeg gerne afklare et punkt. Jeg henviste i mit spørgsmål ikke til
omkostningerne ved asylbehandlingen. Det undlod jeg – ikke fordi jeg ikke er klar over
problemstillingen, men fordi human behandling af asylansøgere efter min opfattelse går
forud for alt andet. Det kræver en ordentlig proces og passende modtagelsesforhold. Hvis
vi undlader at fastsætte bestemmelser om dét på en ordentlig måde, så vil jeg ikke længere
have noget ønske om at arbejde med de andre delinitiativer. Jeg håber, at jeg har
Kommissionens fulde opbakning, især på dette område.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Tak, hr. formand, for de venlige ord. Jeg vil gerne takke Parlamentet for at have
givet mig mulighed for at tale om det særdeles vigtige område asylansøgningsprocedurer
i aften.

Parlamentet har stillet fem spørgsmål til Rådet, og eftersom de alle vedrører Kommissionens
forslag til en omarbejdning af direktivet om asylprocedurer, foreslår jeg, at vi forhandler
om disse fem spørgsmål under ét.

I sit spørgsmål henviser Parlamentet til Kommissionens beretning fra september 2010 om
anvendelse af direktivet om asylprocedurer. Det bekræftes i den pågældende beretning, at
der fortsat findes betydelige forskelle fra medlemsstat til medlemsstat, for så vidt angår
asylprocedurer og proceduremæssige garantier. Rådet og Parlamentet er enige i, at dette
ikke er i overensstemmelse med vores i fællesskab vedtagne mål om at etablere et
fælleseuropæisk asylsystem. I oktober 2008 vedtog Rådet den europæiske pagt om
indvandring og asyl, hvor der blev lagt vægt på, at EU og dets medlemsstater skal være
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meget engageret i at kunne håndtere de udfordringer og muligheder, som migration og
asyl giver, på en retfærdig, effektiv og konsekvent måde.

Pagten indeholder bl.a. en udtrykkelig forpligtelse til at iværksætte de fornødne initiativer
for at få tilendebragt etableringen af et fælleseuropæisk asylsystem. Rådet opfordrede derfor
Kommissionen til at fremsætte forslag til etablering af en fælles asylbehandlingsprocedure
med fælles standarder.

I Stockholmprogrammet står der også tydeligt, at det i forbindelse med etablering af et
fælleseuropæisk asylsystem fortsat er et af de grundlæggende politiske mål i EU at opnå
øget harmonisering. Efter at Rådet således havde givet processen politisk fremdrift, fremsatte
Kommissionen flere forslag vedrørende asylpolitik både i 2008 og 2009, nemlig Eurodac,
som blev nævnt i den indledende forhandling, forslaget til ændring af Dublinforordningen
eller forslaget til ændring af direktivet om modtagelsesforhold og ligeledes forslaget til
oprettelse af Det Europæiske Asylstøttekontor samt endelig forslaget til ændring af direktivet
om asylprocedurer og anerkendelsesdirektivet.

Efter at disse var modtaget fra Kommissionen, gik Rådet straks i gang med arbejdet. Rådet
og dets forberedende organer undersøgte i denne fase samtlige forslag indgående og
omhyggeligt. Det eneste forslag af disse, som det til dato er lykkedes Parlamentet og Rådet
at vedtage, er forordningen om oprettelse af Det Europæiske Asylstøttekontor, og det
glæder mig, at kontoret snart påbegynder sit virke. Sidste år blev Parlamentet og Rådet
også enige om at ændre direktivet om fastboende udlændige, hvilket efter min mening
giver betydelig fremdrift i det videre arbejde med et fælleseuropæisk asylsystem.

Desværre har det, hvilket Parlamentet helt med rette beklager, vist sig vanskeligere at opnå
fremskridt på andre områder. Jeg er sikker på, at Parlamentet er helt på det rene med den
politiske følsomhed og de tekniske vanskeligheder ved spørgsmålet. I den forbindelse har
vi, Rådet og vel også Parlamentet, alle brug for mere tid. Som det meget præcist fremgår
af de stillede spørgsmål, indeholder forslaget om en omarbejdning af direktivet om
asylprocedurer et særdeles stort antal problematiske emner. Parlamentet er også i færd
med at danne sig sin mening, hvilket på udmærket vis er udtryk for processens kompleksitet.
Det er tydeligt, at der fortsat er betydelig betænkelighed i Rådet vedrørende en række
spørgsmål i forbindelse med forslaget. Disse vedrører navnlig spørgsmålet om de potentielle
konsekvenser af de foreslåede foranstaltninger vedrørende omkostningerne ved nationale
asylprocedurer og effektiviteten af sådanne procedurer. De har selv tidligere i aften nævnt,
at vi helt klart skal rette særlig opmærksomhed på effektivitet og omkostninger.
Medlemsstaterne støtter på det kraftigste harmoniseringsmålet med henblik på at nå frem
til en aftale om visse fælles grundlæggende standarder og værdier og ensartede
beskyttelseskriterier. Som sådan går medlemsstaterne stærkt ind for fuldt ud at overholde
asylansøgeres ret til beskyttelse.

Men medlemsstaterne vil gerne gøre deres systemer bæredygtige, især i betragtning af den
aktuelle vanskelige økonomiske situation. For at opnå dette skal garantierne til asylansøgere
og reglerne, som skal være effektive og gennemførlige og ikke må medføre øgede
administrative eller økonomiske byrder, være velafvejede. Rådet generelt er overbevist om,
at hvis vi ikke finder en passende balance desangående, vil de personer, der overhovedet
ikke har behov for beskyttelse, sådan som fru Hohlmeier allerede har nævnt, være motiveret
til at misbruge asylsystemet. Et sådant misbrug kan skade de asylansøgere, der virkelig har
behov for beskyttelse, og kan på lang sigt skabe usikkerhed om asylspørgsmålet i EU. I den
forbindelse har Kommissionens meddelelse om, at den agter at fremsætte et ændret forslag,
fundet massiv opbakning i Rådet, sådan som kommissæren vist vil uddybe om lidt.
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Jeg er sikker på, at dette nye forslag vil give ny fremdrift i forhandlingerne i Rådet, idet man
skal sikre, at det nye forslag ligeledes afspejler Rådets og Parlamentets holdninger. Vi vil
således kunne gøre fremskridt vedrørende forslaget om asylprocedurer, der, sådan som
det ganske korrekt blev påpeget i det stillede spørgsmål, er et vigtigt element i asylpakken.
Hertil skal tilføjes, at medlemsstaterne som reaktion på Kommissionens meddelelse har
givet klart til kende, at de er villige til at yde bistand til Kommissionen ved udarbejdelse af
det nye forslag.

Lad mig i den forbindelse understrege endnu et aspekt. En mere præcis vurdering af, hvad
det koster at behandle ansøgningerne, ville være lettere, hvis vi havde et sådant
budgetoverslag, hvilket ville sætte os i stand til at føre en hensigtsmæssig forhandling i
Rådet. Jeg må desværre meddele, at vi i Rådet ikke har disse oplysninger. Behandling af
asylansøgninger hører ifølge traktaterne ind under medlemsstaternes kompetence.
Indsamlingen og håndteringen af oplysninger om omkostningerne ved at behandle
asylansøgninger er ikke en opgave, som ifølge traktaterne tillægges Rådet. Som repræsentant
for Rådet kan jeg derfor ikke afgive et tilsagn i forbindelse med denne forhandling, hverken
for mit eget vedkommende eller på vegne af Rådet, om at stille de pågældende oplysninger
til rådighed. Men Rådet er naturligvis fortsat opsat på at fortsætte sit arbejde med forslaget
om ændringen af direktivet om asylprocedurer, og jeg vil gerne takke Dem for den
arbejdsindsats, De indtil videre har ydet, og jeg er overbevist om, at Kommissionen vil
indarbejde de bemærkninger, De indtil videre er kommet med, i det nye forslag.

Vi stoler på Parlamentets engagement og ekspertise. Det ungarske formandskab er overbevist
om, at vi ved hjælp af et ordentligt samarbejde vil kunne gøre fremskridt også på dette
område. Bemærk venligst, at det er det ungarske formandskabs mål at få udarbejdet det
fælleseuropæiske asylsystem, der efter planen skal være på plads i 2012. De har også her
nævnt adskillige love, hvor vi absolut gerne vil gøre fremskridt. Det er vores hensigt at nå
frem til en politisk aftale i drøftelserne om anerkendelsesdirektivet samt vedrørende
Dublinforordningen inden det ungarske formandskab udløber. Vi vil gøre vores yderste
for ligeledes at øge overensstemmelsen mellem Parlamentet og Rådet vedrørende
problemstillinger i forbindelse med proceduren.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Direktivet om asylprocedurer
er et uhyre vigtigt element i det fælleseuropæiske asylsystem. Det er Kommissionens mål
at etablere et system, der er velafvejet, retfærdigt, effektivt og omkostningsbesparende. De
finansielle konsekvenser er et kritisk aspekt af hvert forslag fra Kommissionen og vurderes
nøje.

Kommissionen foretog en omfattende undersøgelse på det tidspunkt, hvor forslaget til
direktiv om asylprocedurer blev udarbejdet, i tråd med kravene vedrørende
konsekvensanalyse. Vurderingen af de finansielle konsekvenser byggede hovedsagelig på
statistiske oplysninger og data fra medlemsstaterne via de omfattende spørgeskemaer,
Kommissionen havde sendt ud.

Kun nogle få medlemsstater kunne finde frem til de fulde omkostninger ved asylprocedurer.
Andre kunne give oplysninger om visse elementer, fortrinsvis vedrørende udgifterne til
juridisk bistand og tolkning. Kommissionen vurderede de finansielle virkninger på baggrund
af de foreliggende oplysninger.

Kommissionen konkluderede, at det, i betragtning af at formålet bl.a. er at reducere
omkostningerne, må foretrækkes at have en tilgang, der bygger på front-loading-princippet,
dvs. at der investeres ressourcer i de tidlige faser af asylbehandlingsprocessen, for at gøre
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den hurtigere, mere effektiv og mere retfærdig. Yderligere investeringer i første
instans-proceduren gør asylprocessen mere effektiv. Sådanne investeringer tjener sig selv
hjem igen som følge af besparelser i appelfaserne og en reduktion i de samlede
modtagelsesomkostninger.

Valget af denne tilgang blev fuldt ud underbygget af resultaterne af et nyligt projekt i Det
Forenede Kongerige, den såkaldte Solihull-pilotprojekt, som blev fremlagt på
ministerkonferencen om asyl i 2010. Dette projekt bekræftede hypotesen om, at
front-loading af asylprocessen – især ved at give adgang til kompetent juridisk assistance
for asylansøgere i begyndelsen af proceduren og give den juridiske repræsentant lov til at
interagere med beslutningstageren – fører til væsentlige forbedringer i kvaliteten af første
instans-beslutninger.

Det resulterede i langt hurtigere beslutninger og en højere procentdel af positive beslutninger
i første instans, færre appelsager og en højere procentdel af tilbagesendelser til
oprindelseslande. Det var muligt at reducere udgifterne ved appelsager og ved indkvartering
og sociale ydelser markant. Disse besparelser oversteg markant de yderligere omkostninger
til juridisk bistand.

Jeg vil også gerne minde om den nylige undersøgelse, som Parlamentet har udarbejdet, om
byrdefordelingen medlemsstaterne imellem vedrørende modtagelsen af asylansøgere,
hvori der er en analyse af omkostningerne ved asylprocedurer og modtagelse, herunder
juridisk bistand.

Afslutningsvis har Kommissionen i betydelig grad fokus på omkostningselementet som
led i konsekvensanalysen. Resultaterne er blevet bekræftet af empiriske vidnesbyrd, og
oplysningerne er blevet suppleret af Parlamentets undersøgelse. Kommissionen agter derfor
ikke at udarbejde endnu en undersøgelse af omkostningerne. I løbet af de næste faser af
forhandlingerne om direktivet om asylprocedurer vil Kommissionen dog fortsat være
opmærksom på omkostningsaspektet.

Simon Busuttil,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Der hersker ingen tvivl om, at
asylpakken i øjeblikket bliver blokeret, og det er en skam. Det er en uheldig situation, og
vi må alle gøre vores bedste for at få løst op for situationen.

Jeg kan komme i tanke om mange grunde til, at situationen er fastlåst. For det første har
vi tilsyneladende fokuseret på nye forslag, når vi alle ved, at der findes en eksisterende
lovgivning, som medlemsstaterne kæmper med at gennemføre – og det har skabt en utilpas
stemning blandt medlemsstaterne, fordi de tydeligvis ikke er rede til at gå videre med nye
love, når de har problemer med de allerede eksisterende love.

For det andet rummer de nye forslag – og de lægger op til – meget større forpligtelser og
byrder, hvilket til tider og især i den aktuelle situation er urealistisk, og hvilket også, sådan
som det allerede er blevet fremhævet, kan medføre misbrug, som skal undgås.

For det tredje mangler der helt klart en finansiel vurdering, en undersøgelse af
omkostningerne, og jeg er bange for, at jeg er uenig med kommissæren. Jeg mener ikke,
at den undersøgelse, som Parlamentet har foretaget om byrdefordeling, drejer sig om
omkostningerne ved disse forslag. Det er under alle omstændigheder Kommissionens
opgave at undersøge de finansielle virkninger af dens egne forslag.

19-01-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA234



Desuden er der ikke noget forslag om en rimelig, juridisk bindende
byrdefordelingsmekanisme, og det skaber også problemer for en række medlemsstater og
faktisk også for Parlamentet.

Endelig sylter Rådet stadigvæk nogle forslag såsom revisionen af Dublinforordningen. Det
ville glæde mig meget at høre Rådet sige, at formandskabet vil fokusere nøje på dette og
øge indsatsen for at finde en løsning på Dublinsagen.

Det er vanskeligt. Vi befinder os i en vanskelig situation, og vi er nødt til at komme ud af
den. PPE-Gruppen er stadig meget indstillet på at samarbejde med Rådet og frem for alt
med andre grupper her i Parlamentet for at forsøge at nå et kompromis, der er acceptabelt
for alle.

Cecilia Wikström,    for ALDE-Gruppen. – (SV) Hr. formand! Alle EU's institutioner har
en frist til 2012, hvor det fælleseuropæiske asylsystem skal være færdigt. Jeg må erkende,
at jeg i den anledning har en følelse af både håb og fortvivlelse. Kan vi klare det eller ej? Det
bygger på et fælles system til modtagelse af asylansøgere, behandling af ansøgninger og
beslutninger vedrørende disse menneskers fremtid. Når vi først har dette system på plads,
vil det være det samme i alle lande, hvilket ikke er tilfældet i dag. Der er på nuværende
tidspunkt enorme forskelle på, hvordan mennesker modtages i de forskellige medlemsstater.

På baggrund af den beretning, som kommissær Füle lige henviste til, ved vi, at det er en
kendsgerning, at der er store forskelle på, hvordan medlemsstaterne modtager asylansøgere.
Vi ved også, at omkostningerne falder, når vi øger kvaliteten af første instans-beslutningerne.
Vi arbejder for tiden på at ændre direktivet om asylprocedurer, og det er derfor særdeles
vigtigt, at vi her i Parlamentet har kendskab til de specifikke omkostninger for de forskellige
medlemsstater, for så vidt angår asylbehandlingen.

Ved at foretage grundige undersøgelser vil vi efter min mening, mindske risikoen for, at
der sker fejl, og at mennesker kommer i klemme. Det bliver interessant at se, om
Kommissionen kan komme frem til en mere grundig procedure og vise, hvordan man kan
mindske omkostningerne ved at modtage asylansøgere.

Dette bliver måske til syvende og sidst det afgørende argument, som hr. Busuttil henviste
til, dvs. den nøgle der kan bruges i den fastlåste situation, hvor Rådet indtager en stejl
holdning. Jeg beklager dybt, at Rådet er så lukket i den her proces.

Vi har i dag haft besøg af den ungarske premierminister, der har overtaget formandskabet
for Rådet, og jeg vil nu bede det ungarske formandskab om at fortsætte det gode arbejde,
som blev indledt, mens Belgien havde formandskabet. Det ville være trist, hvis denne proces
skulle gå i stå. Sammen kan vi faktisk udvikle et velfungerende asylsystem, der har humanitet
og medmenneskelighed som nøglebegreber, og det kan vi gøre senest i 2012. Lad os fortsat
håbe på og arbejde hen imod, at dette kan lade sig gøre.

Rui Tavares,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Hr. formand! Der er i disse drøftelser efter
min mening altid en antydning af, at en humanitær indsats er dyr, så vi yder ikke nogen
humanitær indsats, fordi det er dyrt, men denne antydning har også en interessant
følgevirkning, nemlig at vi ville yde en humanitær indsats, hvis det ikke var så dyrt. Men
det sker altså, at der er tilfælde, hvor en humanitær politik er den billigste politik. En nylig
undersøgelse fra Underhuset i Storbritannien illustrerer netop dette punkt. Et system, der
gør, at man kan give asylansøgere et hurtigt svar, er væsentlig billigere, og forsinkelser og
tvungen hjemsendelse af familier er også dyrere.
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Vi taler kun om administrationsudgifter, uden at vi tæller omkostningerne for asylansøgerne
selv med, både for dem, der har ret til asyl, og dem, hvis ansøgning i sidste ende afvises af
rigtige eller forkerte grunde.

Spørgsmålet er så: Hvis vi kan gøre en humanitær indsats, opfylde vores moralske
forpligtelser og gøre det billigere, hvorfor gør vi det så ikke? EU har ikke en samlet
handlingsplan og har heller ikke en fælles handlingsplan, og jeg tillader mig her at være
uenig med hr. Busuttil. Det skyldes ikke, at gennemførelsen af den nuværende lovgivning
er dyr for medlemsstaterne, men at gennemførelsen er delvis og ufuldstændig. I øjeblikket
har vi en politik, der udelukkende er undertrykkende og ender med at være uretfærdig for
asylansøgerne, myndighederne og i sidste ende, sådan som vi nu finder ud af, også de
europæiske skatteydere.

Jeg vil bede Rådet om at lade os få nogle opdaterede oplysninger og at besvare disse
spørgsmål, så vi omsider kan arbejde os hen imod en konsekvent og samordnet politik.

Gerard Batten,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Denne forhandling er et resultat
af gennemførelsen af det fælles indvandrings- og asylsystem ifølge Lissabontraktaten.
Medlemsstaterne mister endnu mere kontrol over deres egen skæbne, samtidig med at
man skal betale de på nuværende tidspunkt ukendte omkostninger for privilegiet.

Storbritanniens asylsystem er i forvejen noget rod med tusinder og atter tusinder af sager,
der er under behandling, og ansøgere, som simpelthen er gået under jorden. Hele systemet
er i bund og grund en god fidus for dem, der ikke kan komme i betragtning til lovlig
indvandring. Jeg ved godt, at jeg spilder min tid med at sige dette her, da de fleste af mine
kolleger ikke bekymrer sig en døjt om at bevare nationalstaternes demokratiske beføjelser.
De fleste kolleger er ligesom personer i en slags maleri af Hieronymus Bosch tryllebundet
af en grotesk fantasiverden med endeløs EU-integration, men det britiske folk vil en skønne
dag stille de landsforræderiske og forræderiske politikere i Storbritannien, der gjorde dette
muligt ved at nægte dem en folkeafstemning om Lissabontraktaten, til regnskab.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Hr. formand! Det er målet at harmonisere asylretten i EU
senest i 2012. Men det er uklart, om man fortsat f.eks. kan anvende hurtig udvisning i
transitzoner, hvilket har vist sin værdi i Tyskland.

Kommissionen har forkastet planen om at opgive lufthavnsforordningen med nogle
kryptiske erklæringer, der tyder på, at det fremover stadig vil kunne lade sig gøre at afvise
asylansøgere ved grænsen, hvis de kommer fra et sikkert land.

Vi kender alle debatten om, hvad et sikkert land er, og på dette punkt er der meget
divergerende holdninger i Europa. Det er også planen at give søskende opholdstilladelse,
hvilket tidligere kun gjaldt for forældre og ægtepar, og at udvide retten til lægebehandling.
Jeg vil slet ikke komme ind på forslagene om, at asylansøgere skal passes ind i det
pågældende lands socialsystem.

Jeg tvivler derfor rigtig meget på, at disse forslag nedbringer omkostningerne ved
proceduren. Jeg tvivler også på, at der bliver mindre bureaukrati. Jeg tror, at byrderne for
medlemsstaterne bliver større, og at man lemper asyllovgivningen, hvilket i sidste ende
fører til en øget tilstrømning af migranter. Og det er desværre ikke godt for Europa.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Der er ingen tvivl
om, at dette direktiv om asylprocedurer er særdeles vigtigt. Når man først på en stringent
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måde har fastslået en persons flygtningestatus, betyder det, at anerkendelsesprocessen skal
være hurtig og problemfri, og det har oprigtig talt ikke været tilfældet.

Mens asylpakken, der skulle udstikke nogle nye, mere opdaterede referencerammer, er
kørt fast i Rådet, er der dukket en anden opfattelse op i medlemsstaterne med hensyn til
effektiviteten af asylprocedurerne på baggrund af de allerede gældende regler. Jeg siger til
kommissæren og rådsformanden, at man ikke kan påberåbe sig krisen for at reducere den
finansiering, der er nødvendig til en vigtig procedure, eller andre argumenter, som jeg ikke
finder fuldstændig overbevisende, vedrørende en procedure, der i øjeblikket er gået i stå.

Det er rimeligt, at mennesker, der ikke kan blive i deres hjemland af dokumenterede
politiske, religiøse eller andre grunde, skal have ret til modtagelse i medlemsstaterne,
ligesom det er lige så nødvendigt at nægte retten til modtagelse, hvis en person, der påstår
at være flygtning, rent faktisk ikke er det. Det er sandt, at der er lagt stor vægt på dette
princip i Stockholmprogrammet. Der er blevet modtaget 250 000 ansøgninger i løbet af
de sidste to år, hvilket er et stort antal, om end lavere i det sidste referenceår. Der er brug
for rådgivning, formentlig tolkning, lavere omkostninger og en afbalanceret byrdefordeling.

Der er nok brug for, at støttekontorerne arbejder bedre og hårdere – vi sætter vores lid til
kontoret i Malta – og at EU virkelig ønsker at tage et afgørende skridt fremad for at garantere
flygtningene deres rettigheder, men samtidig kun give dem, der har ret til at blive klassificeret
som flygtninge, lov til at rejse ind i EU's medlemsstater.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Hr. formand! Som min kollega fru Guillaume sagde, er
dette et afgørende øjeblik i udviklingen af det europæiske asylsystem. Der er sket nogle
reelle fremskridt for nogle elementer i pakken – herunder min initiativbetænkning under
det belgiske formandskab om personer, der har ret til international beskyttelse – men dette
er helt klart kun underordnede elementer i asylpakken. Det skal understreges i dag, at de
omarbejdede procedurer udgør de overordnede elementer i pakken.

Det er således af stor betydning, at vi kommer videre med denne omarbejdning i betragtning
af den nært forestående frist, år 2012, for etableringen af det fælleseuropæiske asylsystem.
Et af de tilbagevendende kritikpunkter fra medlemsstaternes side vedrørende den foreslåede
omarbejdning af procedurerne er, at det vil medføre en unødvendig finansiel byrde for
dem, men der er betydelig dokumentation for – og jeg er rigtig glad for det, Kommissionen
sagde om Solihull-projektet i Det Forenede Kongerige – at front-loading-asylprocedurer
medfører bedre beslutninger i første instans. Kvalitetsbetonet beslutningstagning er et
centralt element, vi ikke må overse. Vi vil derfor gerne have flere oplysninger fra
medlemsstaterne som belæg for deres påstande.

Jeg vil dog gerne understrege, at denne forhandling ikke kun bør handle om omkostninger.
Som hr. de Jong sagde, drejer omarbejdningen af procedurerne sig om at harmonisere
praksis og øge standarden i hele EU. Standarderne er tydeligvis alt for forskellige fra
medlemsstat til medlemsstat, og de nugældende retsregler trænger til at blive revideret. Vi
ved, at Kommissionen i løbet af de næste måneder fremlægger et revideret forslag til
omarbejdning på baggrund af modstanden i Rådet. Parlamentet skal indtage et fast
standpunkt på dette område for at sikre, at Kommissionen ikke udvander sit oprindelige
forslag.

Retten til juridisk bistand, en garanti for personlig samtale, begrænset brug af fremskyndede
procedurer – alle disse retsgarantier er helt afgørende for et retfærdigt og effektivt asylsystem.
Målet om at nå frem til et fælleseuropæisk asylsystem er ikke et mål, som Parlamentet har
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fastsat. Vi husker alle, at det i 1999 i Tampere var Rådet, der fastsatte disse mål. De fastsatte
disse mål igen i Haagprogrammet og Stockholmprogrammet, så lad os tage vores historie
op til revision og forstå, at vi er afhængige af Rådet for at få løst op for situationen, og vi
vil samarbejde med det ungarske formandskab om at forsøge at bevare den fremdrift, der
var under det belgiske formandskab.

Det er det, så mange af medlemmerne på tværs af partiskel ønsker at se. Vi vil måske gerne
se nogle andre resultater, men vi vil samarbejde, og lad os håbe, at vi under det ungarske
formandskab kommer til at se reelle fremskridt.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Hr. formand! I 2012 får vi akut
brug for en fælles asylpolitik. I den beretning, Kommissionen forelagde den 8. september,
fremhæves de talrige hindringer, medlemsstaterne støder på, når de forsøger at nå målene
i direktiv 2005/85/EC.

Asylansøgeres ret til juridisk bistand gælder på forskellige niveauer. Mange medlemsstater
påberåber sig direktivet ved at stille juridisk bistand til rådighed i appelfasen, mens andre
anerkender den rettighed under både ansøgningsforløbet og i anden instans.

En række medlemsstater kræver bevis for, at man er kvalificeret, for at beslutte, om der
gives gratis juridisk bistand i appelfasen eller ej. I de fleste sager er der store forskelle
vedrørende appelfristerne, samtidig med at anvendelsen af princippet om den automatisk
opsættende virkning ved afvisninger også giver problemer, idet det kun gælder i seks
medlemsstater.

Disse forskelle viser, at direktivet skal revideres. Ved revisionen lægger Kommissionen
vægt på behovet for at koncentrere indsatsen om procedurens indledende fase med henblik
på at styrke effektiviteten ved at skelne mellem, hvilke personer der har ret til beskyttelse.
Denne foranstaltning vil ifølge Kommissionen være med til at spare rigtig mange penge
til tolkning og juridisk bistand i anden instans.

Forslaget indeholder imidlertid ikke en nærmere undersøgelse af, hvad omkostningerne
til tolkning og juridisk bistand vil være i første instans, og heller ikke, hvor store
medlemsstaternes omkostninger faktisk er i øjeblikket, når de anvender den europæiske
lovgivning.

Kommissionen skal derfor levere oplysninger om, hvad de faktiske omkostninger er
vedrørende dens forslag om at koncentrere indsatsen, og jeg mener ikke, at den afvisning,
jeg lige har hørt fra Kommissionens side, kan accepteres. Jeg mener oprigtig talt, at dette
er uacceptabelt, og at det skal genovervejes eller ændres.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Hr. formand! Velkommen til Parlamentet, som
De jo har haft sæde i, fru Győri, og vi tror, at De, selv om det ikke er et emne, De har haft
kendskab til, udviser interesse for denne asylpakke, som var noget, det belgiske formandskab
drev fremad, således at det ungarske formandskab gør det samme. Selv om nogle af Deres
kompetenceområder ikke er dem, der er blevet nævnt her, kan formandskabet handle for
at sikre, at Kommissionen har alle de oplysninger, den har brug for i denne henseende.

Vi er godt klar over, hvor vanskeligt det er for Kommissionen og Rådet at indsamle disse
data, da der er medlemsstater, som ikke er indstillet på at give dem, muligvis fordi de ikke
har foretaget en undersøgelse med hensyn til konsekvenserne af at forbedre procedurerne
for beslutninger om personers flygtningestatus eller berettigelse til international beskyttelse.
Måske mener medlemsstaterne ikke, at en harmonisering af disse procedurer vil forbedre
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kvaliteten af beslutningerne i første instans – som tidligere nævnt her i dag – og nedbringe
antallet af de appelsager, der på nuværende tidspunkt indledes, og som skal håndteres af
de medlemsstater, der modtager asylansøgningerne i dag.

Det er muligvis ikke blevet fremhævet i tilstrækkelig grad. Virkningen af de mange
forskelligartede procedurer er, at en række medlemsstater er bedre til at håndtere
asylansøgninger end andre. Ved at forbedre disse procedurer ville man med Kommissionens
forslag undgå at bruge en masse ressourcer og undgå sekundære strømme af
asylansøgninger, og udgifterne til det fælles asylsystem ville derfor være mindre ved at
harmonisere procedurerne og undgå omkostninger til modtagelse.

Vi taler ikke alene om udgifterne ved disse procedurer, men nok så vigtigt og i bund og
grund om udgifterne ved ikke at have et fælles asylsystem. Vi har i øjeblikket flere tusinde
asylansøgere, som står ved Europas grænser og er flygtet fra krigene i Afghanistan og Irak
og stater, der er brudt sammen eller er uden kontrol, som f.eks. Somalia eller Sudan. Når
vi taler om disse omkostninger, tager vi ikke højde for de menneskelige omkostninger, der
er forbundet med at have ansøgerne i interneringscentre i adskillige måneder uden de
fornødne retsgarantier eller endog de garantier, vores forbrydere har, og uden nogen bistand
overhovedet, mens flygtningekomitéerne træffer afgørelse om, hvorvidt der kan tildeles
flygtningestatus eller ej og hvilken type. Vi tager heller ikke højde for de menneskelige
omkostninger for dem, der får subsidiær beskyttelse i årevis og bliver boende i lejrene, når
deres eneste forbrydelse er, at de er flygtet fra krige og er kommet hertil i både, og de er
tvunget til at give deres fingeraftryk. Deres forbrydelse er, at de ikke har haft penge nok til
at tage et fly og melde sig i vores lufthavne.

Har Rådet tænkt over, at man ved at gøre disse procedurer hurtigere vil kunne hindre ikke
alene disse tragedier, men også udgifterne i en række medlemsstater til fastholdelse af denne
situation?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at sige tak til
spørgerne og navnlig til min kollega fru Hohlmeier, og jeg er helt enig i det, hr. Díaz de
Mera lige har sagt. Vi ved, at dette kun er et ud af de fem instrumenter, som lagde grunden
til det europæiske asylsystem. Det drejer sig om minimumsstandarder for asylprocedurer.

I den beretning, som Kommissionen fremlagde sidste år, erkender man dog, at
medlemsstaterne har indført forskellig praksis, og at der er betydelig forskel mellem de
proceduremæssige garantier i hver enkelt medlemsstat. Der er betydelige forskelle
medlemsstaterne imellem, lige fra bestemmelserne angående fremskyndede procedurer
til bestemmelserne angående personlige samtaler, bistand og effektiv klageadgang.

Lad os sige det uden omsvøb: Nogle medlemsstater har gennemført dette direktiv ukorrekt
eller ufuldstændigt, og andre anvender det simpelthen ikke særlig stringent. Vi har to
muligheder, idet vi enten dropper idéen om at have et europæisk asylsystem eller får
udryddet de proceduremæssige forskelle. Vi er nødt til at indføre nogle forbedringer, dvs.
de forbedringer, der virker til at være nødvendige, især en forbedring af kvaliteten ved
behandling af ansøgninger, også kaldet "front-loading". Derfor er den vurdering, som vi
beder Kommissionen om, nødvendig. Det er nødvendigt, at finde frem til, hvor der kan
ske forbedringer, og hvad vi kan forbedre, og rette op på disse forskelle. Vi er klar over, at
Kommissionen behøver medlemsstaternes samarbejde, især med henblik på at sørge for
den fornødne uddannelse, herunder, men ikke udelukkende med hensyn til omkostningerne.
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Lad os sige det uden omsvøb: EU's institutioner og medlemsstaterne skal samarbejde om
dette mål. Vores mål skal fortsat være det samme, nemlig at det fælles asylsystem kan være
en realitet i 2012.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. formand! Netop i dag bekendtgjorte den tyske
regering sin beslutning om at ophøre med at tilbagesende flygtninge til Grækenland i de
næste 12 måneder. Tilsvarende beslutninger er blevet truffet i Sverige, Storbritannien,
Island og Norge. Men for blot nogle få måneder siden, i november sidste år, afviste Rådet
(justitsministrene) at indføje en mekanisme om at suspendere overførslen af asylansøgere
i den reviderede Dublin II-forordning, som foreslået af Kommissionen siden 2008, ud fra
den betragtning at Dublin II er en fin forordning, og at der ikke er noget problem.

Samtidig håber vi på – og det gør vi med rette, og det skal vi gøre i det direktiv, vi drøfter
i dag – at kunne yde gratis juridisk assistance til asylansøgere i første fase af behandlingen
af deres ansøgning. Vi ved dog udmærket godt – som fru Hohlmeier også sagde tidligere
– at disse procedurer ofte bliver misbrugt af asylansøgere til ved hjælp af juridiske
fiksfakserier at forlænge deres ophold i Europa, selv om de ikke har ret til det. Alt dette er
uden nogen klar vurdering af udgifterne ved en sådan foranstaltning, og hvorvidt udgiften
efterfølgende vil undergrave gennemførelsen deraf.

Afslutningsvis spekulerer jeg på, hvordan vi med så indbyrdes uforenelige beslutninger
skal kunne have et gennemførligt fælles asylsystem færdigt senest i 2012, når vi selv vedtager
forskellige beslutninger, kommer med forskellige forslag og i sidste ende træffer forskellige
forholdsregler og opnår forskellige resultater i praksis. Skyldes dette svaghed, manglende
solidaritet eller noget helt andet, som Rådet og Kommissionen måske kan kaste lys over?

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg har ikke lyst til at
falde helt ved siden af, men sammenhængen, bl.a. ud fra et semantisk synspunkt, som jeg
har hørt fra forskellige gruppers side, dvs. forholdet mellem besparelser og asylretten, er i
mine øjne helt klart en negativ sammenhæng.

Lad mig forklare, hvad jeg mener, selv om jeg kun har nogle få sekunder. Jeg mener helt
klart, at administrationsomkostningerne, også selv om de bliver reduceret, vil være fiktive
omkostninger. Det reelle problem er harmonisering. Det er dog ikke et ideologisk problem,
men primært et kulturelt problem. Der er desværre – og jeg gentager – kulturelle tilgange
til dette problem og ikke ideologiske tilgange. Det er det, vi skal gøre noget ved.

De mest udsatte lande er Middelhavslandene, som har en meget stærkere kultur med at
tage imod mennesker end andre lande, fordi vi er meget tættere forbundet med denne
problemstilling. Samtidig med at udgifterne hertil er steget i Italien, idet de nu er nået op
på 30 mio. EUR, ønsker andre lande at reducere udgifterne. Det tror jeg ikke på.

Vi skal også være omhyggelige med at afsætte en femtedel af disse udgifter – når nu vi taler
om disse ting – til handicaprelaterede spørgsmål, idet politiske flygtninge meget ofte er
blevet handicappet, fordi de er blevet udsat for tortur, og vi skal også tale om beskyttelse
og personer, der nyder beskyttelse, hvilket er en anden ting, men en gruppe, vi skal tage
imod. Jeg har ikke hørt om beskyttelse af disse personer, som vi er nødt til at tage imod.

Jeg vil slutte af med at sige, at et Europa, hvor vi har frihedsrettigheder, et Europa, hvor vi
har beskyttelse af rettigheder ...

(Formanden afbrød taleren)
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Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Jeg synes også, det er vigtigt at omarbejde
direktiv 2005/85/EF, idet processen med at fastsætte minimumsstandarder for
asylprocedurer skal være mere retfærdig og mere effektiv. Formålet med ændringsforslaget
er at forenkle og styrke procedurerne på EU-plan. De påtænkte standarder skal bygge på
den bedste praksis, man finder frem til i hele EU.

Selv om alle medlemsstater formelt set indrømmer en ret til at søge om asyl, er der
problemer med de nationale systemer. De varierer i deres nuværende form markant fra
det ene land til det andet. Det medfører en række administrative problemer, der skal løses
ved hjælp af en fælles tilgang. Jeg beder også Rådet om at give så mange oplysninger som
muligt om den nuværende situation i medlemsstaterne. Det er vigtigt, at vi kan genoptage
forhandlingerne om dette dossier og nå frem til et resultat inden den fastsatte tidsfrist.

Monika Hohlmeier,    spørger. – (DE) Hr. formand! Mange tak for muligheden for at tage
ordet igen ganske kort. Jeg har en anmodning til Dem, hr. Füle. Jeg vil gerne begynde med
at sige, at ukorrekte antagelser fører til ukorrekte budgetoverslag. I øjeblikket er antallet
af asylansøgere ikke faldende, men markant stigende. Det skyldes visumlempelserne for
f.eks. Serbien og Makedonien. Vi ser i øjeblikket også en enorm stigning i misbruget af
asylsystemet som led i forsøget på at komme ind i et land i EU.

Hvis man går ud fra nogle falske forudsætninger, nemlig at man ved at bestride første
instans-afgørelser i detaljer vil spare udgifter i de senere instanser, kommer det automatisk
til at se ud, som om alle medlemsstater har dårlige første instans-procedurer. Det er
imidlertid ikke tilfældet. Hvis de overordnede standarder hæves, vil konsekvensen være
udgiftsstigninger. Hvis man forbedrer kvalitetsstandarden for alle og gør procedurerne
mere komplekse, vil det i virkeligheden resultere i øgede omkostninger. Jeg drøfter med
stor glæde dette punkt. Jeg vil derfor bede Dem specifikt om at tage landenes bekymringer
alvorligt, fordi en række af de praktiske rapporter fra landene er allerede blevet færdige og
vil blive distribueret.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg har nøje lyttet til de
synspunkter, parlamentsmedlemmerne har givet udtryk for.

Direktivet om asylprocedurer er et uhyre vigtigt element i det fælleseuropæiske asylsystem,
som vi skal have på plads inden udgangen af 2012.

Kommissionen ser positivt på, at Parlamentet er opsat på at komme videre med
forhandlingerne om direktivet om asylprocedurer. Med hensyn til forhandlingerne i Rådet
glæder Kommissionen sig over, at medlemsstaterne er opsat på at drøfte forslaget på en
åben og konstruktiv måde.

Flere elementer i forslaget viste sig ikke desto mindre at være særdeles vanskelige. For at
gøre det lettere at få direktivet vedtaget agter Kommissionen at vedtage et ændret forslag
inden påbegyndelsen af det polske formandskab.

Kommissionens overordnede mål vedrørende dette direktiv er at komme videre i retning
af en fælles procedure og gøre det lettere at anvende de proceduremæssige standarder mere
konsekvent og effektivt. Det ændrede forslag vil fortsat fremme respekt for de
grundlæggende rettigheder og højkvalitativ beslutningstagning i første instans, hvilket vil
resultere i troværdige beslutninger og en hurtigere tilendebringelse af procedurerne, og
det medfører således en reduktion i omkostningerne.
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Kommissionen sigter i det ændrede forslag mod at forenkle visse bestemmelser med henblik
på at gøre det lettere at anvende dem. Kommissionen vil fortsat stræbe efter at sikre en
rimelig balance mellem retfærdighed og effektivitet, for så vidt angår procedurerne.

Specifikt vedrørende de finansielle konsekvenser forstår Kommissionen fuldt ud
betydningen af de omkostningsrelaterede elementer i det foreliggende forslag og vil fortsat
være opmærksom på omkostningsaspekterne i de næste forhandlingsfaser.

Lad mig slutte af med at understrege, at Parlamentets udtalelse naturligvis er et væsentligt
pejlemærke, der gør det muligt for Kommissionen at tage højde for Parlamentets holdning
ved udarbejdelse af det ændrede forslag. Vi vil fortsat samarbejde med Parlamentet og Rådet
for at komme videre med det foreliggende forslag inden for rammerne af den mere
omfattende asylpakke.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Mange tak for denne værdifulde forhandling. Jeg siger også tak for at have givet os
mulighed for at drøfte konkrete fakta, og jeg er overbevist om, at dette vil bidrage til det
nye forslag fra Kommissionen, hvor der tages højde for disse overvejelser. Vi talte om at
etablere fælles minimumskriterier, om at afskaffe dårlig praksis ved hjælp af et fælles system,
om at være effektiv og omkostningsbevidst samt om at undgå muligheder for misbrug.
Det er efter min mening alt sammen særdeles vigtige idéer, og vi bliver nødt til at arbejde
sammen om dette.

Lad mig slutte af med en enkelt tanke. Vi er alle stolte over at udgøre en del af et fællesskab
her i EU, der regner den menneskelige værdighed blandt sine vigtigste værdier. Og asylpolitik
er et område, hvor den menneskelige værdigheds altdominerende betydning er vores
primære rettesnor. Det ungarske formandskab anser den menneskelige faktor for at være
den vigtigste overvejelse i alle EU's politikker. Premierminister Orbán sagde her til
formiddag, at selv om den nuværende situation i EU kræver, at man tænker klart og holder
hovedet koldt, skal vi også vise, at vi har hjertet på rette sted. Han nævnte dette i forbindelse
med romapolitikken. Vi skal efter min mening også gøre det gældende i forbindelse med
asylpolitikken. Ja, EU skal kunne vise, at vi også har hjertet på rette sted.

Det ungarske formandskab vil fortsætte arbejdet dér, hvor det belgiske formandskab slap.
Der står på side 25 i vores program – i den grønne folder, som alle medlemmer fik med
posten i går – at vores indsatsområder i forhold til Rådet (retlige og indre anliggender)
omfatter det fælleseuropæiske asylsystem. I mit første indlæg i aften forklarede jeg også
nærmere, end det er beskrevet i folderen, at det er vores hensigt at nå frem til en aftale i
Rådet om både Dublinforordningen og anerkendelsesdirektivet. Jeg regner derfor med, at
Parlamentet på baggrund af det, der er blevet sagt, erkender, at det ungarske formandskab
rent faktisk behandler dette som et højt prioriteret område, og vi regner med Parlamentets
samarbejde.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

15. Dagsorden for næste møde: se protokollen

16. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 20.15)
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