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1. Öppnande av sammanträdet

(Sammanträdet öppnades kl. 9.05)

2. Internationella adoptioner i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag): se
protokollet

3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet

4. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16–17 december (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är uttalandena från Europeiska rådet och Europeiska
kommissionen om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16–17 december. I
överensstämmelse med fördraget kommer Europeiska rådets ordförande Herman Van
Rompuy att redogöra för rapporten.

Herman Van Rompuy,    Europeiska rådets ordförande. – (EN) För det första vill jag önska
alla ett gott nytt år! Jag önskar både er personligen och unionen ett gott nytt år, i dessa
svåra tider. Eftersom det redan har gått en månad sedan Europeiska rådets senaste möte
vill jag påminna om att jag gav talmanskonferensen en fullständig rapport om resultaten
från Europeiska rådets möte bara några timmar efter varje enskilt sammanträde.

Vid Europeiska rådets möte i december ägnades första dagen åt ekonomiska frågor och
andra dagen åt utrikespolitik. På det ekonomiska området kom vi fram till flera viktiga
slutsatser. För det första fattade vi beslut om det förslag till en begränsad ändring av fördraget
som krävs för att inrätta en permanent mekanism för att trygga stabiliteten i euroområdet
i dess helhet. Efter vår principöverenskommelse i oktober om behovet av en sådan
fördragsändring rådgjorde jag med Europeiska rådets medlemmar om vad en sådan ändring
borde innehålla och hur den borde lyda. Jag lyckades få alla att enas om en text bestående
av följande två meningar som ska läggas till artikel 136 i fördraget:

”De medlemsstater som har euron som valuta får inrätta en stabilitetsmekanism som ska
aktiveras om det är oundgängligt för att trygga hela euroområdets stabilitet. Beviljande av
erforderligt finansiellt stöd enligt mekanismen kommer att vara föremål för strikta villkor.”

Detta är en viktig beståndsdel i våra ansträngningar för att göra det lättare för Europa att
stå emot kriser. Det är inte bara viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt utan även för
trovärdigheten på marknaden. Eftersom ändringen inte kommer att minska unionens
behörighet var samtliga medlemmar i Europeiska rådet överens om att det var lämpligt att
använda det förenklade revideringsförfarandet. Förslaget blir nu föremål för yttranden från
parlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken. Vi hoppas på ert
godkännande. Jag behöver knappast påminna om hur viktigt det är att vi löser denna fråga
så snabbt och smidigt som möjligt eftersom marknaden fortfarande är volatil.
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Jag vet att parlamentet och parlamentets ansvariga utskott noga har följt detta ärende, inte
minst under arbetet i den särskilda arbetsgrupp för ekonomisk styrning som jag ledde och
som innefattade möten mellan mig och utskottsordförandena för de sju utskott som berörs
mest av denna fråga hade. Jag vill tacka talman Jerzy Buzek för hans bidrag i frågan vid
Europeiska rådets möte och för att han informerade oss om parlamentets vilja att snabbt
behandla frågan.

Med hjälp av ert yttrande kan Europeiska rådet anta detta förslag till beslut vid sitt möte i
mars. Därefter måste fördragsändringen godkännas i varje medlemsstat. Målet är att
ändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2013, så att själva den permanenta
mekanismen kan inrättas i juni 2013.

Europeiska rådet undersökte också vilka nyckelkomponenter som skulle kunna ingå i den
framtida mekanismen. Redan i oktober bad vi kommissionen att börja med nödvändiga
förberedelser. Detta resulterade i ett uttalande från eurogruppens finansministrar den 28
november, vilket Europeiska rådet helt ställde sig bakom vid sitt möte. Enligt detta ska den
framtida europeiska stabilitetsmekanismen baseras på den nuvarande mekanismen.
Internationella valutafonden (IMF) kommer med andra ord att delta och EU kommer även
i fortsättningen att strikt följa IMF:s och internationell standardpraxis. Den privata sektorns
roll kommer detta att diskuteras från fall till fall. Att den privata sektorn deltar är med andra
ord ingen förutsättning för stöd från den framtida stabilitetsmekanismen.

Avslutningsvis hade Europeiska rådet även en mycket bra och ingående diskussion om
den senaste ekonomiska utvecklingen och hur utmaningarna för samtliga ekonomier i
Europa ska hanteras, både på kort och på lång sikt. Europeiska centralbankens ordförande
deltog också i mötet och Europeiska rådet välkomnade ett uttalande från euroområdets
stats- och regeringschefer och de EU-institutioner som var närvarande. Diskussionen
bekräftade medlemsstaternas och institutionernas beslutsamhet och enighet. Alla runt
förhandlingsbordet delade samma grundläggande analys. Jag framhåller detta. Samtliga
27 länder var eniga, även om analysen framför allt fokuserar på de nuvarande 17
euroländerna. Vi delar därför en gemensam vilja att göra våra ekonomier mer
motståndskraftiga och att stärka den strukturella ekonomiska tillväxten i Europa.

Låt mig nämna vad som ingår i denna gemensamma strategi, som speglas i det uttalande
som antogs. Tre punkter rör det arbete som ska utföras av de nationella parlamenten. För
det första måste finanspolitiken präglas av ansvarsfullhet, för det andra måste tillväxten
stimuleras och för det tredje måste de två länder som omfattas av stödprogram kraftfullt
genomföra de nödvändiga åtgärderna. Vi välkomnar alla insatser som den grekiska och
irländska regeringen och deras befolkningar gör.

Två andra punkter rör det arbete medlemsstaterna och EU-institutionerna ska utföra
tillsammans. För det första uppmanar Europeiska rådet de övriga institutionerna, inte
minst parlamentet, att se till att de överenskommelser om stabilitetspakten och
makroekonomisk övervakning som nåddes i oktober, på grundval av den särskilda
arbetsgrupp som jag ledde, är på plats till sommaren. Det är vår gemensamma plikt. För
det andra går vi med på att genomföra stresstest inom banksektorn för att garantera full
insyn i EU:s årliga verksamhet.

Vår beslutsamhet framgår tydligt. Euroområdets stats- och regeringschefer och
EU-institutionerna ”är redo att göra allt som krävs för att trygga stabiliteten i euroområdet
som helhet”. Arbete pågår för att utveckla dessa komponenter i den övergripande strategin.
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Den andra dagen av vårt möte ägnades åt våra förbindelser med strategiska partner. Cathy
Ashton lade fram framstegsrapporter om hur strategiska partner ska hanteras och jag
lämnade en kort redogörelse om de positiva resultaten från tre toppmöten som nyligen
genomförts. Det rör sig om toppmötet med Barrack Obama, där vi öppnade nya möjligheter
för transatlantiskt samarbete om tillväxt, sysselsättning och säkerhet, exempelvis grön
tillväxt och IT-säkerhet, toppmötet med president Dmitrij Medvedev där vi nådde ett
bilateralt avtal om Rysslands anslutning till WTO, en stor framgång, och toppmötet med
den indiske premiärministern Manmohan Singh, som visade att det finns stora utsikter till
ett ambitiöst och välavvägt frihandelsavtal, där vi förhoppningsvis ser resultat första
kvartalet i år, och som även resulterade i en gemensam förklaring om internationell
terrorism.

Alla dessa möten visade att för våra partnerländer är EU inte bara en ekonomisk union och
ett handelsblock, utan även en geopolitisk partner.

Vid Europeiska rådets möte beslutade vi även att ge Montenegro status som kandidatland.
Det understryker Europeiska rådets övertygelse om att länderna på västra Balkan har en
framtid i EU.

Avslutningsvis enades vi även om en ståndpunkt när det gäller Elfenbenskusten, i linje med
vad utrikesministrarna hade beslutat några dagar tidigare. Ståndpunkten sänder en tydlig
signal om att resultatet i demokratiska val måste respekteras.

Som ni känner till kommer Europeiska rådet den 4 februari att i huvudsak behandla vår
tillväxtagenda. Innovation och energi – särskilt energitrygghet – är nyckelaspekter på detta
område. I mars kommer vi att för första gången genomföra den så kallade europeiska
terminen. Den ska inte ses som en byråkratisk process utan som ett utmärkt tillfälle att
föra en ingående diskussion om tillståndet i vår ekonomi och vilka åtgärder som behöver
vidtas.

Kolleger! Vi vet naturligtvis att vi måste stärka och fördjupa den ekonomiska samordningen
och konvergensen inom euroområdet. Vi kommer att så långt det är möjligt arbeta inom
en övergripande ram och jag är övertygad om att vi kommer att nå det samförstånd som
krävs.

José Manuel Barroso,    kommissionens ordförande. – (EN) Herr talman! Förra året genomgick
EU flera hårda test och Europeiska rådets möte i december visade hur beslutsamma vi är
att fatta de beslut som krävs för att försvara vad vi har uppnått. Genom att komma överens
om att upprätta en europeisk stabilitetspakt och göra tillhörande fördragsändring har vi
framför allt visat att vi är fast beslutna att stödja euron och de medlemsstaterna som
använder den på ett sätt som gynnar hela EU.

Kommissionen kommer att anta sitt formella yttrande om fördragsändringen före
Europeiska rådets vårmöte. Vi kommer att göra vårt för att förklara för EU-medborgarna
varför denna begränsade ändring förtjänar att stödjas. Tack vare denna överenskommelse
kan vi lägga i en högre växel och kommissionen kommer att arbeta nära tillsammans med
finansministrarna för att få till detaljerna i den permanenta stabilitetsmekanismen före
Europeiska rådets vårmöte. Även om detta blir en mellanstatlig mekanism, vilket var det
enda alternativ medlemsstaterna kunde godta, är det viktigt att den inrättas på ett sätt som
är helt förenlig med fördraget och att den stärker våra stabilitetsregler, i enlighet med
budgetkontrollens principer och instrument.

3Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



Tre beslut är kopplade till det paket av åtgärder som vi vidtar som en del av vår strategi för
att både hantera den ekonomiska krisen och dess konsekvenser och behovet av att skapa
tillväxt med hjälp arbetstillfällen. Europeiska rådet har uppmärksammat detta. Euroområdets
stats- och regeringschefer och framför allt EU-institutionerna har även klargjort att de är
beredda att göra vad som krävs för att trygga stabiliteten i euroområdet i dess helhet. Stats-
och regeringscheferna efterlyste särskilt beslutsamma åtgärder för att se till att det, i väntan
på att den permanenta mekanismen träder i kraft, finns tillräckligt finansiellt stöd genom
den europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten. Detta ingick i slutsatserna från Europeiska
rådets förra möte.

Europeiska rådet ville även att kommissionens förslag om ekonomisk styrning från
september förra året skulle antas snabbare, senast i juni. Europeiska rådet uppmärksammade
den viktiga roll som Europa 2020-strategin också kommer att få för att Europa ska återfå
en hållbar tillväxt. Den europeiska terminen, som vi lanserade tillsammans med den årliga
tillväxtöversikten, binder samman alla dess tre aspekter. Jag anser att den bryter ny mark
och på ett avgörande sätt förbättrar det sätt vi hanterar och samordnar våra ömsesidigt
beroende ekonomier i EU. Genom terminen införs en verklig europeisk ekonomistyrning.
Denna nya ekonomiska styrning bör vara vårt övergripande svar på krisen.

Kommissionen signalerade tydligt detta i den årliga tillväxtöversikten. Låt mig koncentrera
mig på den eftersom det, även mot bakgrund de viktiga slutsatserna från Europeiska rådets
möte i december, nu är viktigare än någonsin att börja titta på vad vi bör göra härnäst. En
ny verklighet håller på att växa fram. Politiken bakom ekonomistyrning och ekonomisk
samordning har förändrats och det beror inte bara på att de s.k. federalisterna ville det.
Marknaden vill det. Våra internationella partner vill det. Det rör sig om sunt förnuft. Vi
står för det och vi kommer att fortsätta stå för det.

Den nya europeiska terminen kombinerar hårdare finanspolitiska regler, genom att stärka
stabilitets- och tillväxtpakten, med effektiv ekonomisk samordning. Den möjliggör
förhandssamordning, vilket innebär att vi diskuterar varandras politiska riktlinjer, både
ekonomiska och finanspolitiska innan de antas. Vi blickar inte längre bakåt för att i efterhand
korrigera brister utan framåt för vägledning.

Förhandsstrategin utgör kärnan i det som gör detta till ett historiskt steg för EU. I praktiken
inför vi en verklig europeisk dimension i den nationella beslutsprocessen på budget- och
ekonomiområdet. Hädanefter kommer vi att hjälpa till att aktivt utforma politiken i stället
för att bedöma den och försöka korrigera den i efterhand.

Naturligtvis är det de nationella parlamenten som fattar de slutliga besluten om nationella
budgetar. Så bör det vara, men denna nya form av ekonomisk styrning speglar helt enkelt
en rationell reaktion på en ny verklighet. När vi ser hur ömsesidigt beroende länderna i
euroområdet är, och i EU i dess helhet, bör ett land kunna fatta sina beslut med vetskapen
om vad dess granne planerar att göra. Detta utbyte av information stärker de nationella
parlamenten och ger dem mer makt. Det undergräver inte deras auktoritet

Den årliga tillväxtöversikten inleder denna process och dess centrala budskap är tydligt:
få tillbaka stabiliteten, låt inte strukturreformer bli mer försenade och påskynda åtgärderna
för att öka tillväxten. För det första måste vi återställa stabiliteten genom att konsolidera
de offentliga finanserna. Utan balanserade budgetar kommer vi inte att kunna återskapa
förtroendet för EU:s ekonomier. Om vi inte återskapar förtroendet riskerar vi att drabbas
av ekonomisk stagnation och alla negativa konsekvenser som följer av detta, särskilt på
sysselsättningsområdet.
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Men vi måste göra detta på ett nyktert och välplanerat sätt. Finansiell konsolidering innebär
inte att vi ska minska skulderna genom att drastiskt dra ned på utgifterna. Det handlar
framför allt om att prioritera och vissa områden – innovation utbildning och nya
energiformer – är extra lämpliga för sådan förmånlig behandling.

Det andra viktiga budskapet i den årliga tillväxtöversikten är att fortsätta driva igenom
strukturreformer så att vi kan skapa nya arbetstillfällen. Vi har ett enkelt val. Vill vi ha
tillväxt utan arbetstillfällen eller tillväxt med arbetstillfällen? Om det senare är fallet finns
det vissa saker som måste göras. Vi måste uppmana medlemsstaterna att i år fokusera på
arbetsmarknadsreformer så att vi kan avskaffa alla hinder för en hög sysselsättningsgrad.
Vi måste hjälpa människor att återgå till sysselsättning eller att hitta nya arbeten genom
att göra det attraktivare att arbeta. Vi måste reformera pensionssystemet och se till att de
arbetslösa inte får det sämre när de hittar ett arbete.

Låt mig vara tydlig. Strukturreformer innebär inte att vi minskar graden av socialt skydd.
Det innebär emellertid att vi integrerar dem som för närvarande står utanför
arbetsmarknaden, särskilt ungdomar. Även i goda tider är arbetslöshetssiffrorna i vissa
medlemsstater en skandal. Alla som verkligen bryr sig om Europa inser att detta inte kan
fortsätta. I takt med den ökande internationella konkurrensen kan vi bara behålla vår sociala
marknadsekonomi om vi anpassar oss.

Det tredje centrala budskapet i den årliga tillväxtöversikten är att påskynda de åtgärder
som stimulerar tillväxt. Vårt Europa 2020-program är centralt här. Vi måste fokusera på
åtgärder som har tydliga ekonomiska fördelar på kort och medellång sikt och som kan
antas relativt snabbt. Det betyder att vi måste investera i områden som skapar tillväxt, som
frigör hela potentialen i vår gemensamma marknad, öka investeringarna i energi, transport
och IT-infrastruktur – delvis genom att innovativ finansiering, inklusive
EU-projektobligationer – och fortsätta att arbeta för att Doharundan ska slutföras. Samtidigt
måste vi tidigarelägga frihandelsavtalen med våra viktigaste partner. Allt detta måste
återspeglas i nästa fleråriga budgetram. EU:s nästa budget måste bli en budget som stärker
tillväxten.

Våra ekonomier börjar röra sig i rätt riktning. Återhämtningen har börjat få fäste och börjar
nu sprida sig till den verkliga ekonomin. I år bör vi se en tillväxt av bruttonationalprodukten
med 1,5 procent, som kommer att öka till 2 procent 2012. EU:s tillverkningssektor har
kraftigt förbättrats de senaste månaderna. Vi bör även se en stadig förbättring när det gäller
utsikterna att få ett arbete och vi börjar se en minskning av budgetunderskotten, främst
tack vare de konsolideringsåtgärder som redan vidtagits, i vissa fall med stöd av förnyad
tillväxt. I EU förväntas budgetunderskottet sjunka från i genomsnitt 6,8 procent av
bruttonationalprodukten i år till 4,2 procent 2012.

Att dra en suck av lättnad och återgå till de gamla vanorna skulle emellertid vara ett allvarligt
fel. Världen har förändrats. Vi kan inte återgå till hur vi brukade göra. Om vi inte agerar
nu, när vi står inför den största krisen sedan den europeiska integrationen inleddes, när
kommer medlemsstaterna att vara redo att vidta verkliga åtgärder för ekonomisk politik
som är förenliga med sina egna mål? Om inte vi på EU-nivå uppmuntrar dem till att fatta
dessa beslut, vem ska då göra det? Det är bara genom att få ordning på våra skulder och
stabilisera finanserna som vi kan gå från krishantering till tillväxtfrämjande åtgärder – och
då naturligtvis inte bara vilken tillväxt som helst, utan hållbar tillväxt, inklusive
sysselsättning.
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Det innebär strukturreformer. Många av dessa har vi förespråkat i flera år – reformer som
utmanar alla strukturer men som gör det till ett lägre pris och ökar möjligheterna till nya
arbetstillfällen och innovativa sätt att göra saker. Jag är verkligen övertygad om att vi är
skyldiga våra medborgare att välja den väg som leder till tillväxt med arbetstillfällen. Den
årliga tillväxtöversikten pekar i den riktningen

Låt oss nu verkligen åta oss att genomföra en ordentlig ekonomisk samordning och verklig
europeisk ekonomisk styrning för alla våra medborgare. Tack för er uppmärksamhet.

(Applåder)

Joseph Daul,    för PPE-gruppen. – (FR) Herr talman, herr Van Rompuy, herr Barroso!
Europeiska rådets senaste möte visade tydligt att euron är en viktig pelare i den europeiska
integrationen. Vi måste göra allt vi kan för att stabilisera och stärka den.

Våra stats- och regeringschefer har bekräftat hur oerhört hängivna de är den europeiska
valutan. Att Estland ansluter sig till euroområdet i början av detta år är ytterligare en signal
i denna riktning, och kan visa de stora länder som inte respekterar gällande standarder hur
man egentligen bör bete sig.

Ingen underskattar emellertid allvaret i vad EU går igenom ekonomiskt och socialt inom
euroområdet. Under 2011 måste vi göra allt vi kan för att lösa dessa problem och lugna
marknaderna, inte på ytan utan strukturellt. Vi måste med andra ord skapa de rätta villkoren
för tillväxt och sysselsättning på lång sikt. Jag tror alla har samma uppfattning i denna
fråga.

För det första innebör detta att nationella offentliga finanser måste bli sundare igen. Vi
måste driva på hårt i denna fråga. Vi får inte ge upp! För det andra innebär det att
medlemsstaterna måste få sin finanspolitik att bli mer konvergent, och även skatte- och
socialpolitiken.

Det innebär också att vi snabbt måste komma överens om räddningsfonden för
euroområdet. Denna fond är bara meningsfull om den backas upp av ett strikt
genomdrivande av reglerna om finanspolitisk disciplin. Våra medborgare måste vara säkra
på att de länder som de hjälper i svåra tider verkligen har kontroll över sina offentliga
finanser. Annars kommer de inte längre att gå med på att hosta upp pengar.

Som redan nämnts måste vi avslutningsvis skapa förutsättningar för tillväxt och
sysselsättning. Det innefattar även fullbordandet av den inre marknaden, ökade investeringar
i forskning och innovation, och i livslångt lärande. Min grupp vill se en EU-strategi på alla
dessa områden snarare än en mellanstatlig strategi, och det vill vi av det enkla skälet att en
EU-strategi är effektivare och långt hållbarare.

Herman Van Rompuy! Jag uppmanar dig att se till att reformen av fördraget, som
bekräftades vid Europeiska rådets senaste möte, slutförs så snart och snabbt som möjligt.

Budgetdebatten har bara börjat. Min grupp kommer att fortsätta att efterlysa en grundlig
översyn av EU:s offentliga finanser de kommande åren, i syfte att på nytt skapa
förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i Europa

José Manuel Barroso! Låt oss granska allt, låt oss inte vara rädda och, som jag redan har
påpekat vid ett flertal tillfällen, låt oss ta två eller tre budgetexempel. Hur kan vi exempelvis
se till att EU rör sig bort från den nuvarande situationen med 1, 2 eller 5 procent? Vi kommer
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inte att lyckas genom att minska resurserna. Om vi vill skapa arbetstillfällen behöver vi
mer EU-medel, och detta innebär inte att medlemsstaterna behöver använda mer pengar.

Ordförande Van Rompuy och ordförande Barroso! Var inte rädda. Lägg fram dessa förslag
för oss och vi – såväl stats- och regeringscheferna som parlamentet – kommer att tvingas
hitta rätt lösning. I så fall har vi emellertid åtminstone att antal alternativ att välja mellan.

Stephen Hughes,    för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Europeiska rådets möte i december
gav oss åtminstone en politisk överenskommelse om en permanent krishanteringsmekanism
men – med tanke på hur marknaderna reagerade efter jul, med ny oro för Portugals, Spaniens
och Belgiens solvens – är frågan om detta än en gång var ”för lite, för sent”. Den föreslagna
europeiska stabilitetsmekanismen gav i sig själv upphov till nya frågor om de finansiella
marknaderna och den befintliga finansiella stabilitetsmekanismen anses nu vara otillräcklig.
Än en gång har vi missat en möjlighet.

I december skickade parlamentet en tydlig signal till rådet om euroobligationer men det
har inte kommit någon konstruktiv reaktion från vare sig rådet eller kommissionen. Det
enda vi har haft sedan 2008 är tvekan och interna strider mellan medlemsstaterna och
institutionerna. Varje gång har detta lett till en smärtsamt utdragen reaktion – som kommit
för sent och som innehållit mindre än vad som hade behövts.

Det tydligaste exemplet på detta problem är att vi, trots dagens ekonomiska och
penningpolitiska utmaningar, helt enkelt inte har de verktyg vi behöver. De är olämpliga
eller saknas. Institutionernas beslutsprocess är komplex och har demokratiska brister, och
vår ekonomiska strategi är splittrad och ineffektiv.

De finansiella marknaderna sätter inte bara press på oss på grund av höga skulder och
underskott. Ordförande Barroso! De gör även detta på grund av att de vill ha kompensation
för riskerna med att låna ut pengar till ett projekt som inte verkar kunna fullbordas eller
uppfylla sitt eget öde.

Det som i dag håller samman euroområdet är i mindre grad den dröm som grundarna av
EU utan i högre grad den mardröm som alternativet innebär: en total kollaps av hela
systemet. Det skamliga misslyckandet att hantera krisen har försatt EU-projektet i ett
politiskt dödläge. Hur stor är för tillfället chansen att ett reviderat fördrag leder till en
starkare och mer demokratisk uppsättning institutioner?

Intelligenta uppmaningar om mer politisk integration, som den vi hörde veckan från den
tyska Bundesbank, har egentligen ingen chans. Mot bakgrund av detta är jag chockad över
kommissionens frontalattack på den europeiska sociala modellen och det sätt som man
blandar sig i de nationella arbetsmarknaderna, som i Irlands fall. Den årliga tillväxtöversikten
är verkligen en frontalattack mot arbetstagarnas väletablerade, sociala och ekonomiska
rättigheter och hela idén om kollektiva förhandlingar.

Om detta bekräftas av Europeiska rådet är detta enligt mig den värsta tänkbara strategin
under de rådande omständigheterna. Den kommer inte bara att bli utsatt för politisk
galenskap, utan allvarligt skada EU-projektet.

Herr talman! Stora idéer kan misslyckas, och jag är verkligen orolig för EU-projektet.
Historien lär oss att människor ända till slutet förnekar att det går att misslyckas. Låt oss
erkänna att ett misslyckande är möjligt.

Nigel Farage nickar. Ordförande Van Rompuy, ordförande Barroso! Bristen på agerande
ger ammunition till Nigel Farage och hans allierade. För guds skull, låt oss agera!
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Sylvie Goulard,    för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman, herr Van Rompuy, herr Barroso!
Jag har två kommentarer till slutsatserna från Europeiska rådets senaste möte i december.

För det första att krisen påverkar hela unionen av ett enda skäl. Vi har redan från starten
varit en rättsgemenskap och i en rättsgemenskap är lagen särskilt viktig. Det handlar inte
om att undergräva efterlevnaden av lagstiftningen, men när vi ska hantera en sådan här
allvarlig kris – som den årliga tillväxtöversikt som ni precis har offentliggjort är en
påminnelse om – är det dags att agera, inte att lagstifta.

Du uppger att denna revidering av fördragen är nödvändig för att lugna marknaderna. Om
jag får vara lite näsvis verkar marknaderna inte precis ha blivit särskilt lugnade efter
slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober. Var därför försiktig när du avser att
lugna marknaderna. Tänk bara på vad som skulle hända om revideringen misslyckades.

Jag kommer från ett land som har upplevt traumat av en negativ folkomröstning utan
någon plan B. Du har redan varit där, herr Barroso. Ibland måste vi överväga vad som
händer när vi säger till marknaderna ”Vi måste ändra fördragen, allt måste ske senast detta
datum”, och sedan hoppas att det ska ske. Du väljer uppenbarligen det förenklade förfarandet
för att du hoppas att detta ska ske. Om det verkligen sker kanske du lugnar marknaderna,
men du kommer absolut inte att lugna medborgarna.

Detta är min andra poäng: mycket väsen för ingenting. Du ändrar fördragen av ett rättstekniskt
skäl. Du ändrar dem inte för att ge medborgarna de svar som de väntar på. Vi är sex
föredragande i parlamentet som arbetar på det paket om ekonomisk styrning som
kommissionen har tagit fram utan att behöva ändra fördragen Vi gick med på att arbeta
utan att ändra fördragen, men längs vägen fick vi veta att ”vi kommer att ändra fördragen”.
Det ser ut som vi talar om för medborgarna att vi faktiskt kan ändra fördragen, att vi kan
gå så långt bland alla rättslig byråkrat. När det verkligen gäller gör vi det emellertid varken
så att Europa 2020-strategin kan tas på allvar eller för att se till att medborgarna få
arbetstillfällen och tillväxt.

På toppen av allt detta ansåg Europeiska rådet vid sitt möte i december att vi bör snabba
på vårt arbete. Javisst, låt oss skynda oss. Jag skulle vilja att rådet skyndade sig, herr Van
Rompuy. Parlamentet har redan lagt fram sina betänkanden. Det finns ett mycket enkelt
sätt att gå framåt fortare. Ni rör er närmare vår ståndpunkt och vi slutar betrakta
medbeslutandeförfarandet som ett förfarande där rådet beslutar och parlamentet anpassar
sig.

Rebecca Harms,    för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Van Rompuy! Mitt
främsta minne av rådets senaste möte speglades inte i din sammanfattning. Därför vill jag
sammanfatta mötet på ett annat sätt. Ur dagens perspektiv är det viktigaste jag kommer
ihåg av stats- och regeringschefernas möte i Bryssel att kreditvärderingsinstitutet Moodys
sänkte Irlands kreditvärdighet.

Det var då alla insåg i vilken utsträckning vi har misslyckats att hantera den krisen som
fortfarande är olöst. Alla som jämför nyckeltalen från skuldkrisen från olika länder blir
förvånad över hur framgångsrik spekulation mot euron har varit. Under tiden berörs ett
land som har mycket större problem än Spanien och Portugal, nämligen Förenta staterna,
inte alls av spekulanternas krig mot euron. Så ser det ut just nu.

Ett nytt år har inletts och vi har nya problem att ta hand om. Här och nu bör vi hantera det
problem som vi förutsåg under mötet, med andra ord att de beslut som fattades vid mötet
inte skulle räcka till. Vid det här laget inser nog alla att många europeiska länder har
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problem. De har en stor skuldbörda, som innefattar såväl privata skuldsättning som en
oacceptabel hög grad av offentlig skuldsättning. Många av EU-länderna kommer inte att
kunna lösa sina problem utan hjälp.

Vad bör nästa steg bli? Att bara minska skuldsättningen, som många länder har börjat göra,
uppmuntrade av EU och dess gemensamma resolutioner, anser vi inte räcker och dessa
länder pressas till gränsen för vad som är acceptabelt. Vi behöver nå en ny överenskommelse
om hur detta kan fungera på ett acceptabelt sätt. Jag anser att utvecklingen i exempelvis
Ungern skickar en varningssignal om vad som händer när välståndet i EU-länderna är för
orättvist fördelat och splittringen för stor. Under processen för att minska den offentliga
skuldsättningen måste vi fästa betydligt större uppmärksamhet på rättvisa än vi hittills har
gjort.

Dessutom anser vi – och detta är något jag verkligen vill framhålla – att banksektorn måste
omstruktureras. Vi är inte övertygade om att vi kan rättfärdiga en ytterligare ökning av
skuldbördan för att rädda de ”dödsdömda” på detta område. Jag delar helt Sylvie Goulards
uppfattning. Vi behöver en strategi som gör det möjligt för oss att förbereda
EU-medborgarna för framtiden inom ramen för en grön ”ny giv”, och att lägga om kursen
i denna kris. Jag vill än en gång betona att det är underbart att leva i Europa, men att det
återstår mycket arbete för att se till att det fortsätter att vara på det viset.

Timothy Kirkhope,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Europeiska rådet fattade viktiga
beslut om den framtida hanteringen av krisen, men jag håller med kommissionens
ordförande José Manuel Barroso om att de underliggande problemen kvarstår. Vi måste
gå tillbaka till finanspolitisk disciplin och vissa medlemsstater är fortfarande ovilliga att
genomföra ordentliga ekonomiska reformer.

Vi blev intalade att med en gemensam valuta skulle medlemsstaterna inte längre kunna
devalvera sig ur problem. I stället skulle de vara tvungna att reformera sina ekonomier för
att göra dem mer konkurrenskraftiga. Även om detta på ytan verkade attraktivt hade många
av oss rätt som inte lät sig övertygades, eftersom detta har visat sig vara en falsk prognos.
Vissa medlemsstater lyckades hitta andra lösningar för att på konstgjord väg förbättra sina
ekonomier: genom prisinflation på tillgångar, delvis på grund av en olämpligt låg ränta
och vägran att vidta andra korrigerande åtgärder, eller genom tillskott av lånade offentliga
medel på en ohållbar nivå, i vissa fall för att skyla över storleken på det resulterande
underskottet i statens finanser.

Samtidigt som vi givetvis måste hitta lösningar för att hantera de omedelbara
konsekvenserna av denna politik och det är viktigt med finanspolitiska nedskärningar, är
det minst lika viktigt att vi åtar oss att genomföra ekonomiska reformer. Vi måste öka
flexibiliteten på arbetsmarknaden för att skapa fler arbetstillfällen, öppna upp marknader,
avskaffa handelshinder och stimulera privata investeringar så att vi kan täppa till de luckor
som de minskade utgifterna inom den offentliga sektorn har lett till.

Den finansiella och ekonomiska krisen gjorde att ett storskaligt statligt ingripande i
ekonomin inte kunde undvikas – men vi får inte missta palliativ vård för ett botemedel.
Den långsiktiga lösningen ligger inte i större statsapparat. Den ligger i ekonomisk tillväxt
som skapas av framgångsrika affärsmän och entreprenörer, som verkar på
konkurrensutsatta marknader och kan ge konsumenterna ett värde och skapa arbetstillfällen
för våra medborgare.
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Därför är Europa 2020-strategin, inremarknadsakten och innovationsunionen exempelvis
så viktiga och de måste få den uppmärksamhet de förtjänar. Insatserna är höga. Samtidigt
som vi har varit upptagna med att klara den akuta krisen har andra länder runtom i världen
– vissa med politiska värderingar som ligger långt från våra – stormat fram. Om vi inte går
ur krisen på en progressiv väg mot reformer kommer vi obevekligen att drabbas av en
relativ tillbakagång som skulle få allvarliga konsekvenser för främjandet av våra värderingar
och, faktiskt, vår planets framtid.

Joe Higgins,    för GUE/NGL-gruppen. – (EN) Herr talman! Den permanenta finansiella
stabilitetsmekanismen är i själva verket inte mer än ett redskap för att rädda Europas
storbanker från konsekvenserna av deras oförsiktiga spekulation på finansmarknaderna.
Det är en mekanism som låter arbetarklassen runt om i Europa betala för den kris som
skapats av ett finanssystem som har brutit samman och europeisk kapitalism som befinner
sig i kris.

Herr Barroso och herr Van Rompuy! Tala om för mig – för det har ni ännu inte gjort denna
morgon – på vilket sätt det är moraliskt försvarbart att överföra tiotals miljarder euro i
privata osäkra skulder som spekulanter och vilt satsande banker har dragit på sig på den
irländska fastighetsmarknaden och låta de irländska medborgarna stå för dessa skulder,
som de inte bär något som helst ansvar för. Långt ifrån ett räddningspaket är Internationella
valutafondens och EU:s ingripande på Irland en mekanism för att göra de irländska
skattebetalarna till de europeiska bankernas vasaller. Ni förstör våra tjänster och vårt folks
levnadsstandard. Ni påstår er vara demokrater men ni förslavar Europas arbetarklass under
marknaderna, finansmarknaderna, som leder er runt i koppel.

Er finansiella stabilitetsmekanism är ett farligt vapen som styrs av marknaderna, maskerat
som något godartat. Den irländska vänstern kommer att insistera på att den irländska
befolkningen ska få säga sitt om förslaget i en folkomröstning.

Nigel Farage,    för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Vad är det ord som mest förknippas
med euron? Nej, det är inte ”misslyckande”, även om det hade varit ett tänkbart svar. Det
är ”stabilitet”, eller hur? För tio år sedan sade alla att när vi väl fick euron som valuta skulle
den ges oss stabilitet. Nu tio år senare anser jag att euron har fört med sig kaos, oenighet
och misär för miljontals människor. Trots det används ordet ”stabilitet” den här morgonen.
José Manuel Barroso använde detta ord, Herman Van Rompuy använde det. De talade båda
om ”stabilitet”.

Vi dunkar i själva verket oss själva i ryggen på grund av att förra veckans
obligationsauktioner i Portugal gick bra. I själva verket använde emellertid Europeiska
centralbanken skattebetalarnas pengar för att köpa sin egen skuld. Er försäkran om att allt
är bra fungerar inte.

Vem tror du att du lurar Herman Van Rompuy? Avkastningen från obligationerna i Portugal
steg till nästan 7 procent i går. Runt om i Europa stöder allmänheten inte längre valutan,
och kampen om Spanien har inte ens börjat. Själva modellen har misslyckats och trots det
vill du fördubbla räddningsfondens storlek. Du vill till och med öka räddningsfondens
räckvidd så att inte bara ECB utan även rådet gå in och köpa mer av er egen skuld.

Ni använder krisen som ett svepskäl för att tvinga in oss i en finanspolitisk union. Om ni
lyckas bör vi ändra namnet. Vi bör sluta kalla unionen för ”Europeiska unionen” och i
stället börja kalla den för ”Skuldunionen”. Om ni verkligen lyckas kommer ni att fjättra de
sydliga länderna ekonomiskt, med ofattbart lidande för befolkningen, medan de nordliga
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länderna för all framtid kommer att tvingas betala en enorm nota och räntor som deras
egna ekonomier inte klarar. Vi har nått en punkt där det faktiskt inte spelar någon roll vad
någon av er säger. Inger tror er. Allmänheten stöder er inte. Jag hoppas och ber att
marknaden knäcker er.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr talman, mina damer och herrar! Från alla José Manuel
Barrosos ord har jag egentligen bara kunnat tyda ett egentligt budskap, nämligen att de
rika medlemsstaterna ska betala för de fattiga medlemsstaterna Det är nämligen så
verkligheten ser ut. Det verkar som om denna situation kommer att pågå ett tag. Vi hör
hela tiden att vi måsta hjälpa olika länder. Ingen har emellertid talat om hur vi faktiskt ska
göra detta. Kontentan av det hela är att nederländska medborgare tvingas ta fram plånboken
och betala notan för de fattiga medlemsstaterna, varav vissa anslöts sig till euron under
falska förespeglingar.

José Manuel Barroso säger till oss: ”Välj hållbar tillväxt”. Det är bara tomma ord. Han har
talat om för oss hur detta ska gå till. Vad ska vi göra om detta inte fungerar? Varför gör vi
det inte möjligt för länder som Grekland att återinföra sin egen valuta? Det verkar som om
detta inte är möjligt och att du inte är beredd att göra det möjligt, även om många ekonomer
anser att det faktiskt skulle kunna fungera mycket bra och att det mycket väl kan vara det
bästa alternativet.

För att övergå till skapandet av förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Hur ska vi
göra det? Det allmänna budskap som jag hör är att detta ska ske genom de offentliga
utgifterna ska minskas. Det är exakt vad vi har gjort i Nederländerna. Vad gör då EU? Det
belönar Nederländerna genom att öka sina utgifter ännu mer. Kommer du ihåg att du bad
om en ökning av EU:s budget med 6 procent? Uppenbarligen var det mestadels nederländska
medborgare som skulle stå för den notan. Även på detta område saknar du därför
trovärdighet.

Detta är kortfattat mitt budskap. Nederländerna betalar för de fattiga länderna med minskad
ekonomisk tillväxt i Nederländerna som följd. Nederländska medborgare exponeras för
en risk på 27 miljarder euro och det beloppet verkar bara stiga. Varje år betalar vi 4,5
miljarder netto till EU, av vilket det mesta går till de svaga medlemsstaterna. EU:s utgifter
ökar, samtidigt som vi tvingas göra nedskärningar och värdet på euron fortsätter att falla,
vilket också får till följd att kostnaderna för de nederländska medborgarna ökar. Herr
talman! Det går inte att lita på EU.

Olle Schmidt (ALDE).   – (EN) (Talaren ställde en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8
i arbetsordningen, som Nigel Farage besvarade) Herr talman! Det är alltid – eller åtminstone
ibland – underhållande att lyssna till Nigel Farage. Han kan nämligen alla svar och ställer
själv alla frågor.

Men svara på detta Nigel Farage. Skulle alternativet med 16, 17 eller till och med 20 olika
valutor – som vi hade på 1990-talet när det brittiska pundet kollapsade – ha varit att
föredra? Hade det förbättrat den rådande situationen i Europa? Ingen ekonom skulle hålla
med dig om detta. Du kan inte bara säga att vi lever i det förgångna. Vi hanterar för
närvarande problem som Europa har just nu. Du besvarar aldrig frågan om hur vi ska
hantera den nuvarande situationen och vad vi ska göra i framtiden. Du är en populist och
det är alldeles för lätt för dig att besvara dina egna frågor.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Herr talman! För tio år sedan sade jag faktiskt att det inte
skulle fungera med Grekland och Tyskland i samma monetära union. Blickar man bakåt
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genom historien ser man att när människor förs samman i falska valutaunioner, när
regeringarna tror att de vet bättre än marknaderna, förlorar alltid regeringarna.

Du frågar mig vad min lösning är just nu. Den är klar som korvspad. Grekland, Portugal
och Irland ryms inte inom euron. Vad vi bör göra, vad Herman Van Rompuy bör göra för
att visa verkligt ledarskap, är att införa en plan B och låta dessa länder återgå till sina egna
valutor, låta dem göra konkurrenskraftiga devalveringar och ge dem en chans, eftersom
den politik vi för ger dem nådastöten.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Herr talman! Alla som läser dagens
tidningar får reda på två saker. Vi har kommit till ett avgörande ögonblick när det gäller
skuldkrisen, och EU:s reaktion är ett antal separata bestämmelser som inte hänger ihop.

Till och med nu diskuterar vi den europeiska terminen, paketet om ekonomisk styrning,
den tillfälliga och permanenta räddningsstrategin, de s.k. euroobligationerna för att täcka
en del av den statsskuld som anses säker, plus en handlingsplan som baseras på Europeiska
investeringsbanken och obligationer för specifika projekt, som ingår i det förslag om den
inre marknaden som kommissionen översände till oss.

Det första som föredragandena försöker göra är att kombinera allt detta och ge det en
sammanhållen utformning, en slutlig bild att visa upp för allmänheten. För det andra måste
politiken utformas på EU-nivå och inte dela EU i två läger. Vi får inte halka in på ett EU i
två hastigheter. Politiken måste sträva efter två mål: budgetdisciplin – i den utsträckning
detta är nödvändigt – och ekonomisk tillväxt för att föra oss ur den rådande krisen.

Jag har en kommentar till den räddningsmekanism som rådets tjänstgörande ordförande
hänvisade till. I hans första uttalande sade han att privata investerare skulle delta i
räddningsplaner, vilket chockade många och ledde till protester från Europeiska
centralbankens ordförande. Precis som Herman Van Rompuy precis nämnde förklarades
för det första att detta skulle ske fall från fall. Vem beslutar i så fall och på vilka kriterier?
För det andra förklarades att det skulle ske enligt Internationella valutafondens kriterier
och politiska riktlinjer. Enda gången Internationella valutafonden har använt sig av denna
typ av räddningsplan var i Argentina 2003. Det försatte landet i ett kaostillstånd som det
fortfarande inte har hämtat sig ifrån, och privata obligationsinnehavare har fortfarande
inte fått betalt.

När det gäller euroobligationer har många aspekter lyfts fram här i dag. Jag skulle vilja
lägga till ytterligare två. Det skulle skapa en lika rörlig marknad som i Förenta staterna och
skulle främja euron som reservvaluta, vilket skulle göra det möjligt för centralbanker och
statliga fonder att investera sina reserver här.

Avslutningsvis anser jag att detta måste kompletteras av Europeiska investeringsbanken
och de specifika tillväxtobligationerna.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Herr talman, herr Van Rompuy! Du gick med på att leda
den s.k. högnivåpanelen (Panel of Eminent Persons). Den bestod av finansministrar som
hotades med minskad statsskuld. Var de i stånd att tillhandahålla en panel av eminenta
personer? Den oenighet som utmärker den nuvarande debatten mellan Europeiska
centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet, kommissionens ordförande José Manuel
Barroso och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, liksom oron på marknaderna,
visar att detta inte var en panel av eminenta personer.

19-01-2011Europaparlamentets överläggningarSV12



Du har uppmanats hantera eurokrisen. Vi måste hantera euron på ett sätt som gynnar
EU-medborgarna, inte spekulanterna. Därför har ni för enkelhetens skulle kommit överens
om en revidering av fördraget av, trots att talmanskonferensen talade om hur onödig
revideringen var – en uppfattning som bekräftades av eurogruppens ordförande.

Du riskerar emellertid att locka in oss på en väg som kan innebära att vi gör ”för lite, för
sent”. Det kommer att komma den dag när ni behöver parlamentets vishet, ett konvent för
att revidera fördraget, så att vi i framtiden kanske får skatteharmonisering, ett europeiskt
finansministerium, lån för att hantera ömsesidiga skulder och för att återinföra
arbetslösheten som en grundläggande aspekt i vår ekonomiska politik.

Om ni inte vill att fördraget ska revideras, ta tjuren vid hornen och inför starkare samarbete
inom euroområdet för att hantera de problem och det ansvar som de medlemsstaterna
som ingår i detta område har, i stället för att låta euroområdet flyta dit marknaden för det.

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Herr talman! Eftersom detta är en så viktig fråga för hela
den europeiska ekonomin, även om mitt hemland (som tur är) inte är medlem av
euroområdet, välkomnar jag åtminstone vissa av de åtgärder som man kom överens om
vid rådets möte om euroområdet, framför allt att euroområdets länder själva bör ansvara
för att lösa sina egna problem.

Jag välkomnar också rådets något senkomna erkännande att artikel 122 i fördraget är helt
olämpligt som rättslig grund för räddningsmekanismen. Här rör det sig inte om
naturkatastrofer och inte något som låg utom de berörda medlemsstaternas kontroll. När
vi förbereder oss för ikraftträdandet av denna mekanism, som kanske sker 2013, får vi
emellertid inte glömma att vi fortfarande befinner oss mitt uppe i krisen.

Läget är fortfarande bekymmersamt i flera medlemsstater. Portugal kommer nästan säkert
att få svårigheter, kanske även Spanien och Belgien. Men vad som oroar mig mest är
följderna för den naturliga demokratin i dessa länder. Dessa länder blir i praktiken
protektorat under ledning av José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy och andra. De
beslut som väljarna i dessa länder fattar om vilka utgiftsprioriteringar som ska antas och
vilken ekonomisk politik som ska föras får nu mycket liten effekt. De kontrolleras av Bryssel
och de kontrolleras av de internationella finansinstituten.

När vi har kommit igenom denna kris måste vi se hur vi ska göra för att återställa demokratin
i dessa länder och återställa väljarna i dessa länders vilja att kontrollera sin egen nationella
politik.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Herr talman! Inom politiken finns det rimliga åtgärder,
misslyckade åtgärder och felaktiga åtgärder. Det är rimligt för EU att utfärda europeiska
offentliga skulder, även om förbundskansler Angela Merkel inte håller med. Det är rimligt
för oss i Europa att göra en del av vår statsskuld ömsesidig, även om Angela Merkel inte
håller med. Däremot vore det olämpligt om den europeiska stabilitetsmekanismen och
Internationella valutafonden, som det påstås i medierna, i slutändan riskerar att göra en
del av den statsskuld ömsesidig som har ackumulerats av privata banker till en ränta på 6
eller 7 procent, i Portugals fall, efter att samma banker har finansierat sig själva till 1 procents
ränta hos Europeiska centralbanken.

Herman Van Rompuy! Jag skulle vilja ställa följande frågor till dig? Hur länge ska EU
förväntas vara en mirakelkur för det finansiella kapitalet? Hur mycket längre ska vi fortsätta
att omvandla privat skuldsättning till offentlig skuldsättning? Hur mycket längre ska vi
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tvinga de europeiska skattebetalarna, arbetstagarna och pensionärerna att betala skulder
som har genererats av den privata banksektor som angriper oss?

Det är detta som dagens debatt verkligen handlar om.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! I Förenta staterna
har man antagit en lag som förpliktar den amerikanska centralbanken Federal Reserve att
i detalj redogöra för hur mycket av räddningspaketet på 3 300 miljarder US-dollar som
har gått till vilka banker.

Jag undrar om det är för mycket begärt att be er anta samma öppenhetskriterier, såvida
inte finans- och banksuperlobbyn blockerar det. Titta på den rådande situationen. Vilken
framtid har denna påtvingade union av fria länder som grundas på att de starkare länderna
räddar de svagare?

Vill vi verkligen inse verkligheten, nämligen att euron praktiskt taget är en bankrutt valuta?
Hur kan vi överväga att tvinga länder med en svag ekonomi att använda den? Är en central
penningpolitik acceptabelt för länder som har så olika räntor?

Till och med Jean-Claude Trichet, som har förnekat att Europeiska centralbanken riskerar
att bli insolvent, erkänner att ett av skälen till att öka dess kapital är att möta kreditrisken,
med andra ord risken för de köpta obligationerna ska bli insolventa. Dessutom är det dags
att genomföra nya stresstest på de största bankerna och att fästa större vikt vid bankskulder
med höga risker, precis som ekonomiministern har begärt.

(Talmannen avbröt talaren)

Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Herr talman! Det politiska budskapet från rådets senaste
beslut riktat till spekulanter, medierna och marknaderna är att EU:s medlemsstater kommer
att göra vad som krävs för att skydda euroområdet och försvara euron. Vilka interna
diskussioner som än äger rum måste alla medlemsstater ta ställning till om den finansiella
faciliteten måste fördubbla sitt kapital, rätten att köpa obligationer, om den finansiella
stabilitetsmekanismen efter 2013 ska innefatta trimning eller om den ska beordras att sälja
euroobligationer. Det är bara tidsplanen som diskuteras. Om och när detta behövs och
hur det ska genomföras. Medierna och analytikerna kan vara säkra på en sak. EU kommer
att införa allt som behövs, när det behövs.

I fråga om den finansiella stabilitetsmekanismen säger rådet i sitt beslut att mekanismen
ska ”aktiveras om det är oundgängligt för att trygga stabiliteten i euroområdet i dess helhet”.
Som ledamot från en liten medlemsstat skulle jag vilja få om försäkringar om att
medlemsstater som Malta, Cypern Estland eller Slovenien kommer att inkluderas. Om de
får problem betraktas de kanske inte som oundgängliga för stabiliteten i euroområdet i
dess helhet.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Herr talman! Trots att EU var helt institutionellt och
politiskt oförberett har det redan från början vidtagit seriösa åtgärder för att hantera krisen.
Från genomförandet av stödpaketet till Grekland för nästan ett år sedan och fram till de
beslut som fattades vid Europeiska rådets senaste möte om att inrätta en permanent
stabilitetsmekanism har vi tagit viktiga steg framåt. Det fortsatta och ökande trycket från
marknaderna, som inte längre enbart utövas mot de mest sårbara ekonomierna i
euroområdet, visar emellertid att våra beslut är fragmentariska och inte räcker för att
tillhandahålla en integrerad strategi för att hantera krisen.
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Därför behöver vi en integrerad europeisk reaktion på krisen, som inte bara ersätter eller
bortser från medlemsstaterna ansvar att hålla sitt ord och omstrukturera sina offentliga
finanser, utan kommer att skydda dessa ekonomier från marknadens attacker och hjälpa
dem att lyckas i sina ansträngningar.

Herr talman! För några dagar sedan antog Europaparlamentet en resolution i vilken
Europeiska kommissionen uppmanades att utan dröjsmål genomföra en
genomförbarhetsstudie om euroobligationer.

(Talmannen avbröt talaren)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Herr talman! Vi har nått slutet på Europeiska året
för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Har rådet tagit del av vad som
åstadkommits? Nej

I så fall hade det dragit slutsatsen att fattigdomen aldrig har ökat så dramatiskt, att antalet
fattiga personer i det välmående Europa nu uppgår till över 100 miljoner och att de beslut
det har fattat endast kommer att leda till ökad arbetslöshet, ojämlikhet och social
utestängning. Ekonomiska och finansiella gruppers vinster ökar emellertid, liksom vinster
från spekulationer i statliga skulder, med stöd av Europeiska centralbankens riktlinjer och
rådets och kommissionens politik.

Är detta syftet med euroområdet?

Länder med mer sårbara ekonomier fortsätter att sättas under press. De fortsätter att bli
utpressade och regeringarna, som möts av protesterande och kämpande arbetare, använder
sig av repression och våld mot fackföreningar och arbetare, vilket skedde i Portugal i går.

Våra protester, vår indignation och vår fasta övertygelse bottnar i att vi vill ha ett annat
slags Europa. Vi vill ha ett Europa grundat på sociala framsteg, som respekterar dem som
arbetar och kämpar för sina rättigheter. Lita på mig, vi kommer att stå sida vid sida med
arbetarna i deras kamp för att komma bort från er politik.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag konstaterar med glädje att i dag har Estland
varit medlem av euroområdet i nitton dagar. Estland har emellertid förberett sig för
medlemskapet ända sedan anslutningen. Till och med utformningen av det estniska
euromyntet bestämdes genom en omröstning bland allmänheten för sex år sedan. Att
ansluta sig till euroområdet handlar emellertid inte bara om enskilda val – det handlar om
mer solidaritet, att ta gemensamt ansvar och aktivt bidra till hela världsdelens stabilitet.

I en tid av ekonomisk kris har moraliska värden och etik blivit viktigare. Vi kan se att
ekonomisk potential i sig inte är tillräckligt. Vad som är avgörande är om man kan lita på
att ett land är villigt och har möjlighet att uppfylla sina åtaganden och vidta seriösa
strukturreformer.

Jag välkomnade att rådet kunde enas om en Europeisk stabilitetsmekanism, men den
praktiska vägen mot ekonomisk tillväxt och stabilitet handlar först och främst om att
slutföra den gemensamma marknaden, framför allt den gemensamma europeiska digitala
marknaden. Den senare bör integreras i färdplanen för den gemensamma marknaden,
liksom i den europeiska digitala agendan.

Här har EU verkligen chansen att stärka sin konkurrenskraft i världen. EU-medborgarna
förväntar sig att vi ska göra det lättare att göra affärer i den digitala sfären där verksamheter
som elektroniska betalningar och e-identifiering bör ske på ett enhetligt och begripligt sätt.
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För att skapa en gemensam digital marknad krävs även beslutsamma insatser för att utveckla
en tjänstemarknad.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Herr talman, herr Van Rompuy, herr Barroso! Jag har två
kommentarer.

För det första vill jag säga något om räckvidden för den permanenta
krishanteringsmekanismen. De medlemsstater som inte är med i euroområdet kan i
praktiken delas upp i två grupper: Storbritannien och Sverige, som inte är förpliktade att
anta euron, och övriga länder. Tillsammans med euroområdets medlemmar rör det sig om
totalt om 25 länder. Jag föreslår att de länder som använder euron bör ges särskild
behandling inom mekanismen, något det för närvarande saknas bestämmelser om.

För det andra vill jag fästa er uppmärksamhet på de nationella parlamenten. De nationella
parlamenten är inte inblandade i det förenklade förfarandet, förutom i ratificeringsprocessen.
Jag föreslår att de nationella parlamenten, på frivillig basis, ska inkluderas i
samrådsprocessen, eftersom frågan uppkommer om vem som ska utöva politisk kontroll
över den framtida mekanismen. Ska det vara Europaparlamentet eller ska det vara de
nationella parlamenten? Eftersom euron saknar en parlamentarisk dimension vet vi
emellertid inte hur vi ska utöva politisk kontroll över denna mekanism. Jag ber er därför
besvara denna fråga.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Herr talman Herr Van Rompuy, mina damer och herrar!
Jag ser två stora problem med den föreslagna ändringen av artikel 136, ett institutionellt
och ett politiskt.

Det institutionella problemet är att det i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt anges att unionen har exklusiv befogenhet i fråga om den monetära politiken
för de medlemsstater som har euron som valuta. I artikel 2 föreskrivs emellertid att
medlemsstaterna får utöva exklusiva befogenheter efter bemyndigande av unionen. Det
är svårt att förstå varför tillämpningen av en bestämmelse som tydligt anges i fördraget
skulle göra det nödvändigt att ändra fördraget

Sedan kommer vi till det politiska problemet. Genom att välja alternativet med en ändring
av fördraget, istället för att använda artikel 2 eller artikel 352 tillsammans med artikel 136,
låter man den europeiska stabilitetsmekanismen, och därmed eurons framtid, bli föremål
för 27 ratificeringsprocesser.

Inser medborgarna att om bara en av dessa 27 ratificeringsprocesser misslyckas blir det
svårt att hitta en plan B för euron. Inser Europeiska rådet att man genom att välja denna
väg faktiskt riskerar eurons framtid?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Herr talman, herr Van Rompuy, herr Barroso! Eurons
stabilitet och införandet av krishanteringsmekanismen är våra viktigaste operativa uppgifter
för att stimulera tillväxt som skapar nya arbetstillfällen och som samtidigt minskar
medlemsstaternas offentliga skuldsättning. Detta håller alla medlemsstater med om.
Slutförandet av dessa åtgärder får emellertid inte leda till att vi tvingas skjuta upp vissa
frågor, diskussionerna om strategiska frågor som exempelvis innovation, som ägde rum
redan i december. Nästa toppmöte i februari är ett lämpligt tillfälle att fatta strategiska
beslut i viktiga frågor som energi. Det ungerska ordförandeskapet har inlett förberedelserna
inför energitoppmötet. De viktigaste bestämmelserna fastställdes redan förra året.
Förordningen om tryggad försörjning av naturgas har trätt i kraft. Herr talman! Jag ber dig
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stilla min oro för att farhågor om stabiliteten i euroområdet inte kommer att överskugga
frågan om energitoppmötet.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Herr talman! Som ni känner till har den amerikanska
regeringen för den andra gången under den rådande kreditkrisen drastiskt tvingats ingripa
för att stödja två storbanker som kollapsade och försäkringsorganisationen ING. Förenta
staterna har följaktligen pumpat in 700 miljarder US-dollar i finansiellt stöd till sitt
banksystem. Trots dessa åtgärder behöver den amerikanska ekonomin fortfarande mer
hjälp och utan någon tanke på sparsamhet sköt regeringen till ytterligare 600 miljarder
US-dollar för att få ekonomin ur recessionen. Förenta staterna trycker uppenbarligen upp
nya sedlar.

Till skillnad från dem amerikanska ekonomin har euroområdet hållit fast vid principen
om budgetdisciplin och en starkt kontrollerad penningpolitik. Det har gett diverse
spekulativa företag utrymme att spekulera på ett sätt som har missgynnat de länder som
var minst motståndskraftiga mot sådant tryck. Herr talman! Jag föreslår att man ska använda
kvantitativa lättnader i euroområdet. Det kan bli ett Colombi ägg.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Herr talman! Det råder ingen tvekan om att Damokles’
tveeggade svärd hänger över Europa – i form av den ekonomiska krisen och den ökande
nationalismen – och dessa båda hot går hand i hand med varandra.

Stephen Hughes frågade, för S&D-gruppens räkning, om EU för närvarande hölls samman
av grundarnas dröm eller av mardrömmen om EU:s kollaps. Just nu verkar det tyvärr vara
mardrömmen om EU:s kollaps. Därför hoppas jag att kommissionen kommer att visa
större styrka i frågor som rör det sociala Europa. Det är oerhört märkligt att kommissionen
är svag i dessa frågor. Nuförtiden är det inte ens fråga om huruvida de politiska riktlinjerna
styrs av marknaden eller politiken. Politiken har flyttat ut på gatorna. Den rör sig mot
demonstrationer och hamnar i händerna på olika extrema grupper och extremhögern.
Därför bör kommissionen prioritera frågor som rör ett socialt Europa. Tyvärr händer
ingenting.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Till skillnad från många andra talare vill jag
berömma Herman Van Rompuy och José Manuel Barroso för att de åtminstone agerar
proaktivt under den rådande krisen och inför åtgärder som förhoppningsvis kommer att
ge resultat i framtiden. Just nu kan vi inte med säkerhet veta om åtgärderna kommer att
lyckas eller inte. Om de lyckas kommer de att framstå som hjältar. Om de misslyckas
kommer de förmodligen att ses som skurkar. Men ge dem den uppskattning de förtjänar.
Förhoppningsvis kommer den nya tillsynsstrukturen att se till att många av de brister som
ledde till den nuvarande situationen inte upprepas.

När det gäller mitt eget hemland var vi emellertid tvungna att utnyttja ett räddningspaket
och det berodde framför allt på våra bankers oförsiktighet och dålig styrning. Om några
månader kommer vi att få en ny regering. Förhoppningsvis kommer det att medföra
stabilitet. Jag vädjar emellertid till Herman Van Rompuy och José Manuel Barroso att
försöka sänka den nuvarande räntan i räddningspaketet. Den är för hög och skulle kunna
lamslå landet.

José Manuel Barroso,    kommissionens ordförande. – (EN) Herr talman! För det första har
denna debatt visat hur komplex krisen är och hur komplexa lösningarna är. Jag vill framhålla
en sak – och uppenbarligen delar en stor majoritet de europeiska idealen och anser att det
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behövs en europeisk reaktion – och det är att vi inte får låta vissa mindre viktiga skillnader
splittra oss.

Som vissa av er har påpekat står den europeiska integrationen för närvarande inför en stor
utmaning – ibland ett hot. Vi har sett prov på detta hot i dagens debatt. Jag har hört vissa
nationalistiska, fördomsfulla kommentarer som jag ärligt talat inte är van att höra i
Europaparlamentet.

De var en minoritet, men kommentarerna fälldes och försökte öka klyftan mellan
européerna, de s.k. rika européerna och de s.k. fattiga européerna. Till dem som fällde dessa
kommentarer – och jag är förvånad över dessa kommentarer – mot europeisk solidaritet,
och som försökte öka klyftan mellan rika och fattiga, vill jag säga följande: var fanns ni när
EU finansierade era jordbrukare efter kriget så att ni kunde föda er egen befolkning? Var
fanns ni när EU finansierade era infrastrukturer till förmån för era länders utveckling och
konkurrenskraft? Var fanns ni när EU skapade den inre marknaden så att ni kunde sälja
era varor och tjänster? Var fanns ni när EU var grunden för era länders välstånd och tillväxt
efter kriget?

Denna typ av kommentarer mot europeisk enighet bygger på en självisk, kortsynt och
kortsiktig uppfattning. Detta är ett allvarligt problem och flera av er har lyft fram detta. Jag
vädjar till alla som delar våra europeiska ideal om stå enade och tillsammans försöka ta
fram en övergripande lösning på en fråga som vi i ärlighetens namn måste erkänna kräver
samförstånd. I ett EU med 27 medlemsstater, med ett euroområde som nu innefattar 17
medlemsstater – och jag välkomnar verkligen Estland som ny medlem – och med en
beslutsprocess som inte alltid är den enklaste är detta ibland inte så lätt. Det beror delvis
på att EU bygger på principen om demokrati. Vi har inte bara EU-institutionerna. Vi har
27 demokratier.

Vi har en otroligt svår uppgift framför oss. Därför vädjar jag till alla som delar våra
europeiska ideal att inte låta oss distraheras av vissa skillnader när det gäller i vilken riktning
politiken ska gå.

Stephen Hughes, jag har stor respekt för era farhågor om det sociala Europa. Låt oss
emellertid vara helt ärliga. Hur stöder vi bäst regeringar som den grekiska regeringen, den
spanska regeringen eller den portugisiska regeringen, som leds av mycket framstående
medlemmar av vår politiska familj. Gör vi det genom att stödja modiga reformer, eller gör
vi det genom att helt enkelt säga att reformerna strider mot europeiska värderingar?

Vi behöver strukturreformer i Europa, särskilt på arbetsmarknadsområdet. Så ser
verkligheten ut. Om ni frågar premiärminister Giorgios Papandreou, premiärminister José
Luis Rodriguez Zapatero eller premiärminister José Sócrates, så är dessa just i full färd med
att vidta eller planera allt mer omfattande reformer. Jag anser att bästa sättet att stödja dessa
modiga insatser som alla olika fort försöker göra i Europa är att tala klarspråk.

I dagens konkurrensutsatta värld, nu med tryck från några starkare tillväxtekonomier,
måste vi antingen anpassa oss eller så riskerar vår sociala marknadsekonomi att slås ut. Vi
måste göra det. Vi kommer att göra det. Och det är min bestämda uppfattning att vi kommer
att göra det utan att arbetstagarnas rättigheter ifrågasätts. Jag vill än en gång – jag kommer
att besvara er om ett ögonblick, jag har inte glömt frågan. Jag anser att det är oerhört viktig
av vi respekterar principerna i dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Jag påpekade det
i går och jag upprepar det i dag. Om vi emellertid inte konsoliderar våra finanser och
genomför sociala reformer kommer vi inte att få förtroende, och utan förtroende kommer
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vi inte att få tillväxt, och utan tillväxt kommer vi inte att kunna skapa arbetstillfällen för
våra medborgare.

Till den ärade ledamoten från Irland som ställde en fråga som antydde att problemen i
Irland hade skapats av EU vill jag säga följande: problemen på Irland skapades av vissa
irländska institutioners oansvariga finansiella beteende av och bristande tillsyn av den
irländska marknaden. EU är nu en del av lösningen. Det försöker stödja Irland. Men det
var inte EU som skapade denna oansvariga finanssituation och detta oansvariga finansiella
beteende.

EU försöker stödja Irland eftersom det är viktig att veta var ansvaret ligger. Det är därför
det är viktigt för dem av oss – och det är helt klart en majoritet – som tror på de europeiska
idealen att vi så långt det är möjligt får en gemensam lösning.

Vissa av er tog upp en annan fråga. Vad är ambitionsnivån? Låt mig än en gång klargöra
kommissionen ståndpunkt. Vi vill gå så långt som möjligt för att få en integrerad lösning.
Detta är därför som kommissionen är redo att stödja vissa av de åtgärder som vissa av er
har föreslagit. Men vi befinner oss i ett läge där vi anser att det i kristider som dessa, i dessa
tider av instabilitet på marknaden, är oerhört viktigt att vi försöker få till stånd samförstånd
mellan medlemsstaterna, och det rådde faktiskt viss oenighet om hur krisen skulle hanteras.

När det gäller revideringen av fördraget vet ni vad kommissionen ståndpunkt var. Vi sade
redan från början att vi trodde att det var möjligt att införa en permanent mekanism utan
att ändra fördraget. Åtminstone en av EU:s medlemsstater – vi behöver enhällighet i dessa
frågor – förklarade emellertid tydligt att det behövdes en ändring av fördraget. Eftersom
vi anser att det är viktigt att få en permanent stabilitetsmekanism spelade kommissionen
en konstruktiv roll för att stödja denna begränsade ändring av fördraget. Nu skulle det vara
ett stort misstag att vara oeniga på denna punkt, eftersom vi vill stärka stabiliteten. Därför
anser jag att det är viktigt att vi kommer överens om denna begränsade ändring av fördraget.

Vissa av oss skulle vilja gå längre. Personligen skulle jag vilja gå längre när det gäller hur
gemenskapsstrategin är uppbyggd och fördjupa denna. Under de rådande omständigheterna
måste vi emellertid vara försiktiga och försöka hitta den mest ambitiösa högsta
gemensamma nämnaren och inte den minsta gemensamma nämnaren. Därför vill jag än
en gång upprepa att vissa av de förslag som lades fram i sig själva är intressanta men att de
just nu inte kan samla det samförstånd som behövs, och kommissionen måste vara mycket
lyhörd när det gäller att skapa samförstånd.

Avslutningsvis anser jag att alla bör lämna ett bidrag. Jag tycker inte om uppdelningen
mellan rika och fattiga, nya och gamla eller centrum och periferi. Inom EU har alla stater
samma värde och tankarna på att diskriminera mellan medlemsstater är i själva verket en
farlig tanke för EU-projektet. Så hur bör vi agera? Vi bör be alla medlemsstater som är i en
mer utsatt position att göra vad de kan för att återställa förtroendet för sina ekonomier
genom lämplig makroekonomisk stabilitet, konsolidering av de offentliga finanserna,
strukturreformer. Detta är oerhört viktigt just nu. Vi hjälper dem inte om vi antyder att de
kan undvika dessa åtgärder. Det hjälper dem inte.

Samtidigt bör de länder som just nu befinner sig i ett bättre läge visa solidaritet även med
dessa länder. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi har en stark reaktion när det gäller
stabiliteten i euroområdet, så att vi inte, vilket har hänt några gånger tidigare, ligger efter
kurvan utan före kurvan, att vi ger en heltäckande reaktion som återupprättar förtroendet
för euroområdets beslutsamhet och EU som helhet, inte bara genom uttalanden utan
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genom handling. Det är en viktig aspekt, det är en fråga om trovärdighet. Uttalanden är
viktiga men de räcker inte. Det är viktigt att handla och det är viktigt att alla handlar som
en enhet och åtar oss att införa starkare styrning i euroområdet och i EU. Det är just detta
marknaderna efterfrågar.

Det råder en felaktig uppfattning om hur vi kan fatta beslut och hur vi kan genomföra
dessa beslut. Vi behöver bättre styrning i euroområdet. Vi behöver starkare ekonomisk
politisk samordning i EU som helhet och vi bör alla i grund och botten följa principerna
om solidaritet och ansvar. Det handlar inte bara om ansvar. Det handlar om solidaritet.
Det handlar inte bara om solidaritet. Det handlar även om ansvar. Bara då kan vi uppnå
stabilitet, och stabilitet är grunden för vårt framtida välstånd.

Herman Van Rompuy,    Europeiska rådets ordförande. – (FR) Herr talman, mina damer och
herrar! Till att börja med vill jag ta upp några positiva aspekter. Jag ber om ursäkt för att
jag ibland ger ett positivt intryck.

För det första är den ekonomiska tillväxten för närvarande mycket starkare än vii trodde
för några veckor eller månader sedan. Arbetslösheten sjunker i vissa länder. Vem hade trott
det 2008 eller 2009? När det gäller EU i allmänhet kommer sysselsättningen att från och
med 2010–2011 stiga igen efter den största krisen på 70 år. Jag upprepar: det förväntade
vi oss inte för några veckor sedan – och ändå sker det.

För det andra har vi naturligtvis drabbats av en kris, men vår gemensamma valuta – den
gemensamma valutan för 27 länder, i någon mån – är stabil, genom att växelkursen
gentemot US-dollarn nu ligger på 1,30. En gång i tiden var växelkursen 0.85. Då var det
ingen som sade att euron hotades. Jämfört med andra kontinenter och andra stora valutor
har vi en stabil betalningsbalans och, jämfört med andra länder, har vi ett budgetunderskott
som i praktiken är hälften så litet som deras. Därför är euron trots alla våra problem en
stabil valuta. Jag ville framhålla detta innan jag går vidare till andra aspekter.

Naturligtvis är vi fullt medvetna om att vi måste gå vidare. Som jag påpekade förra gången
jag var här måste vi emellertid komma ihåg att vi gick in i denna kris i euroområdet – som
är mer av en kris i euroområdet än en eurokris – utan att ha några lämpliga instrument. Vi
var i stort sett tvungna att uppfinna dem när krisen redan var ett faktum. Det är detta som
är delat ansvar, men det förklarar också varför det inte gick så snabbt som vi trodde i början,
eller så snabbt som omständigheterna krävde.

Vi hade emellertid ingenting att ta till. Det fanns en stabilitets- och tillväxtpakt som inte
respekterades. Det fanns ingen makroekonomisk kontroll. Det fanns ingen krismekanism,
varken tillfällig eller permanent, och det fanns inga starka institutioner som kunde
tillhandahålla finansiell tillsyn. Vi var tvungna att utveckla allt på plats, mitt i krisen, och
det är ett delat ansvar. Vissa av er har sagt att ”det är för lite, för sent”. Det faktum att vi
hade få eller inga instrument att tillgå förklarar varför vi inte befinner oss i en situation
som kan beskrivas som ”för lite, för sent”, utan i en situation som kan beskrivas som ”steg
för steg”. Det är en värdig förklaring.

En annan aspekt jag vill framhålla är att vissa av er har sagt ”ja, men krisen är inte under
kontroll. Titta på utvecklingen på marknaderna”. På samma gång, och i samma andetag,
säger andra – och i vissa fall samma personer – ”Ni får inte låta marknaden diktera hur ni
ska agera”. Det är antingen det ena eller det andra argumentet som framförs, men inte alltid
på ett särskilt konsekvent sätt.
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När det gäller de åtgärder som har vidtagits måste det genomföras reformer i
medlemsstaterna, inte bara i de medlemsstater som har drabbats av problem, utan i alla
medlemsstater. Det måste genomföras reformer för att frigöra sysselsättningspotential och
frigöra tillväxtpotential. Naturligtvis är reformer ofta smärtsamma. Naturligtvis har vi ett
enormt arbete framför oss när det gäller att på ett rättvist sätt förmedla vad som begärs av
medborgarna.

Jag vill emellertid påminna er om att vissa av de länder som nu är på väg ut ur den
ekonomiska krisen snabbare än andra redan för fyra, fem eller till och med sex år sedan
vidtog åtgärder på nationell nivå som vid den aktuella tidpunkten mötte hårt socialt
motstånd. De var emellertid mycket effektiva för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen.
Vi måste ta oss igenom svåra tider, men vi måste arbeta hårdare för en rättvis fördelning
av bördorna. EU kan visa upp goda exempel som visar att detta är rätt väg att gå.

Det behövs reformer på medlemsstatsnivå, och det behövs naturligtvis även reformer på
EU-nivå och av euron i synnerhet. Det är därför som det är oerhört viktigt att vi så snabbt
som möjligt upprättar den ekonomiska styrning som vi fattade beslut om i arbetsgruppen,
och som debatterades på grundval av sex förslag från kommissionen till parlamentet, och
att alla som är inblandade i medbeslutandeförfarandet enas. Detta brådskar verkligen.

Detta krävs om vi vill öka den ekonomiska konvergensen och gå längre i den ekonomiska
politiken inom ramen för euroområdet. Om vi kan nå detta genom att få länderna i
euroområdet att enas räcker det inte bara att tänka på det utan vi måste arbeta för att nå
en överenskommelse de närmaste veckorna eller de närmaste månaderna. Eventuellt måste
vi kanske gå längre inom euroområdet än vad som beslutades i den särskilda arbetsgrupp
som ingick i kommissionens förslag. Med en gemensam valuta finns det nämligen ett större
behov av en gemensam ekonomisk politik och en parallell ekonomisk utveckling mellan
alla medlemmar av euroområdet.

Har vi glömt bort strukturell ekonomisk tillväxt? Nej! Just därför fattade vi mitt i den värsta
krisen, i mars, beslut om Europa 2020-strategin. Just därför kommer vi att om några dagar,
vid rådets möte i februari, debattera innovations- och energipolitiken. Mitt bland alla
problem som krisen tvingar oss att hantera får vi inte glömma bort de långsiktiga
möjligheterna, de strukturella möjligheterna till tillväxt och sysselsättning. På mycket kort
sikt förbereder vi dessutom en global strategi för att förbättra de instrument som skapades
2010 för att klara krisen.

Vi har en tydlig agenda. Kan vi öka farten? Ja! Som jag nämnde finns det två hinder. För
det första att vi var tvungna att utveckla alla lösningar när krisen redan var ett faktum och
för det andra behövde vi – eftersom vi lever i en demokrati – nå samförstånd bland våra
27 medlemsstater, våra 27 demokratier.

Mina damer och herrar! De som stöder EU-projektet är i stor majoritet i parlamentet. Låt
oss inte luras in i en tävling om vem som är mest EU-vänlig. Jag upplever att klyftan ökar
mellan dem som stöder EU-projektet och dem som inte stöder det, men trots alla våra
problem är det viktigt att vi håller fast vid vår kurs, att vi fortsätter i samma riktning som
hittills och att vi behåller vårt fokus. Det är mycket viktigare än enskilda framsteg. Den
gemensamma viljan att arbeta i samma riktning när det gäller EU-projektet är det som
räknas, vilket påpekades om och om igen vid Europeiska rådets möte i december.
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Vi kommer att nå dit tack vare denna gradvisa, progressiva strategi. Jag är övertygad om
att vi rör oss i rätt riktning. Jag är övertygad om att det finns en gemensam vilja. Jag är
övertygad om att vi till slut kommer att klara det.

(Applåder)

Talmannen.   – Tack för er rapport, herr ordförande. Europeiska rådets nästa möte kommer
att hållas den 4 februari och efter det, även det i februari, kommer nästa rapport från rådets
ordförande Herman Van Rompuy.

Debatten är härmed avslutad

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Bastiaan Belder (EFD),    skriftlig. – (NL) Europeiska rådet kommer att inrätta en permanent
räddningsfond för euroområdet. Det kanske är nödvändigt om vi ska återskapa de finansiella
marknadernas förtroende för de statsobligationer som de svagare länderna i euroområdet
ger ut. Detta ger emellertid även upphov till frågor om grunden för vår ekonomiska och
monetära union. De som har getts i uppdrag att inrätta denna fond verkar inte vara
övertygade om att medlemsstaterna för en försiktig budgetpolitik eller att de respekterar
stabilitets- och tillväxtpakten. Jag hade önskat att Europeiska rådet hade sagt mer om de
stora skillnaderna inom euroområdet, inklusive de olika medlemsstaternas
konkurrensställning.

Kan det vara så att skillnaderna inom den monetära unionen är för stora för att ha en
gemensam ränta? Eller finns det lämpliga lösningar på skillnaderna mellan de olika
medlemsstaternas konkurrenskraft, budget och ekonomisk struktur?

Därför bör alla ytterligare garantier för den tillfälliga räddningsfonden åtföljas av konkreta
åtaganden och framsteg när det gäller nedskärningar och strukturella reformer från de
svaga länderna i euroområdet. Jag hoppas medlemsstaterna i rådet har den visdom som
krävs för att lösa detta problem! Vi bör ha som mål att följa ingångna avtal och se till att
vi inte låter händelserna skena i väg igen. Både medlemsstaterna och Europeiska
kommissionen har därför ett stort ansvar.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den europeiska kapitalistiska integrationens
karaktär och mål blir allt tydligare när effekterna av kapitalismens kris i EU fördjupas, vilket
förvärrar den ekonomiska och sociala situationen i flera medlemsstater och ökar obalansen.
Vid Europeiska rådets senaste möte framgick detta än en gång tydligt. Inte ett ord sades
om den sociala situationen i EU, om arbetslösheten, fattigdomen och den sociala
utslagningen, som har ökat under 2010, trots att detta år har förklarats som Europeiska
året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Inte ett ord sades om orsakerna
till allt detta. Inte ett ord sades om beskattning av finansiella transaktioner eller ett slut på
skatteparadis. Nu föreslår man ändringar till det fördrag som en gång var tänkt att räcka
en hel generation, med hjälp av ett förenklat förfarande, efter att stormakterna i EU har
krävt detta för att skapa en mekanism som de anser vara ”fullt förenlig med [Internationella
valutafondens] riktlinjer”. Aktivt påhejade av EU vill de i framtiden spänna fast länder som
Portugal ännu hårdare i tvångströjan, och göra dem till måltavla för förnedrande tryck,
utpressning och hot i fråga om finansiellt kapital. Allt detta sker samtidigt som vi ser en
fördjupning av de antisociala och antidemokratiska åtgärder som förknippas med den s.k.
ekonomiska styrningen och de begärda ”strukturreformerna”.
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Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) I sin nyligen släppta bok skriver den tidigare brittiske
premiärministern Gordon Brown att EU:s förseningar med att fatta ett beslut om hur den
ekonomiska krisen i Grekland skulle hanteras ledde till att det belopp som Grekland var
tvunget att låna steg till 90 miljarder euro. Tysklands obstruktionstaktik för att påskynda
förfarandet för att öka och omstrukturera lånefonden har en ekonomisk dominoeffekt på
Grekland och Irland. Jag ber kommissionsledamoten att besvara följande fråga: hur kan
man kompensera EU-medlemmar som har drabbats av sena beslut i rådet? Kommer
kommissionen att stödja Greklands ansträngningar att ta reda på varför dess skuld har
ökat sedan krisen i Grekland tillkännagavs?

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

5. Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet (debatt)

Talmannen   – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalanden om
verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet.

Ett nytt land innehar nu det roterande ordförandeskapet. För första gången någonsin är
Ungern ordförandeland, vilket alltid är en viktig händelse i EU. Under det belgiska
ordförandeskapet utvecklade vi nya metoder för att samarbeta med ordförandeskapet och
rådet, med möten på administrativ nivå, kommissionsnivå, ministernivå och
ordförandenivå, eller med andra ord mellan ordförandeskapet och Europaparlamentets
talman. Även under det ungerska ordförandeskapet kommer vi att fortsätta denna form
av samarbete, vilket jag redan har kommit överens med premiärminister Viktor Orbán
om. I dag kommer vi att diskutera det ungerska ordförandeskapets verksamhetsprogram.
Jag välkomnar premiärminister Viktor Orbán till Europaparlamentet. Vi är glada att vi
kommer att kunna föra en grundlig diskussion om många av de frågor som rör denna
sexmånadersperiod och vårt samarbete.

Viktor Orbán,    rådets ordförande. – (HU) Herr talman, ärade ledamöter! Det gläder mig
att vår närvaro har skapat så mycket uppmärksamhet i Europa … (talmannen tar ordet).

Talmannen.   – Kolleger! Vi förstår att detta är en demonstration och ni har fått fram ert
budskap, men sluta nu. Vi måste fortsätta debatten.

Viktor Orbán,    rådets ordförande. – (HU) Herr talman! Det gläder mig att
Europaparlamentets sammanträden är lika livliga och fulla av uppträdanden som
sammanträdena i det ungerska parlamentet. Det får mig att känna mig hemma.

Tack så mycket för inbjudan. Jag tackar även Europaparlamentets ledamöter och ordförande
José Manuel Barroso, liksom Europaparlamentets talman, min gamle vän.

För det första vill jag säga att det är en ära för mig att tala här i dag som rådets ordförande
För er är detta naturligtvis något som rutinmässigt sker var sjätte månad. Var sjätte månad
ser ni en premiärminister stå här och lägga fram ordförandeskapets program. Ur vår
synvinkel, den ungerska synvinkeln, är detta mycket viktigare än bara en rutin som upprepas
var sjätte månad. Att vi kan stå här i dag är nämligen en form av historisk rättvisa. Jag vill
påminna er om att det var Ungern som offrade flest människoliv och mest blod för frihet
och demokrati efter andra världskriget, både under revolten 1956 och under den påföljande
vedergällningen. Det var vi som delade ut det första slaget mot den kommunistiska regimen,
det var vi som tog till vapen mot Sovjetimperiet och visade världen att kommunism inte
är en harmlös ideologi, utan ett farligt hot mot den västerländska civilisationen. Vi tog bort
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den första stenen i kommunismens mur, och genom den spricka som vi öppnade svepte
hela det kommunistiska systemet ut.

Därför anser jag att Ungern med all rätt kan hävda att vi i stor utsträckning bidragit till
Europas återförening. För ungrare är det därför något av en historisk rättvisa att den
ungerske premiärministern får lov att tala här i dag som rådets tjänstgörande ordförande.
Jag försäkrar er att vi följer i fotstegen av de som gjorde revolt 1956 och har för avsikt att
tjäna europeisk enighet genom deras ideal och tro.

Vi i Centraleuropa, inklusive oss ungrare, har alltid varit intresserade av ett enat Europa.
Det är vi fortfarande. För att skapa och bibehålla europeisk enighet behövs emellertid även
styrka. För tjugo år sedan kunde Europa samla sig för att överbrygga klyftor och enas. Det
insåg att detta var ett historiskt ögonblick som det var tvunget att gripa för att kunna
återförena Europa. Denna styrka speglas i det ungerska ordförandeskapets motto. ”Starkt
Europa”.

I dag står vi inför en lika stor utmaning som för tjugo år sedan, och därför är det kanske
ingen överdrift att säga att EU står inför sin mest utmanande period de senaste tjugo åren.
I dag måste vi rida ut den storm som en global kris har skapat och hitta Europas plats i en
global ekonomi som helt håller på att omvandlas och förändras. Jag anser att för att kunna
hävda sig måste Europa fortsätta att visa upp en enad front och även i dag kräver enighet
styrka. Jag är övertygad om att alla EU:s medlemsstater, inklusive mitt hemland Ungern,
endast kan bli starka och framgångsrika om själva EU är starkt. Om EU är starkt kan det
möta utmaningar som global konkurrens och demografiska utmaningar, miljöutmaningar,
klimatutmaningar och säkerhetsutmaningar. Frågan är var EU ska få denna styrka. Svaret
får vi om vi ställer oss en annan fråga, nämligen vad som i dag försvagar EU. Vad hindrar
i dag hela vår civilisations konkurrenskraft? Naturligtvis hotas vi inte av någon annan
världsdel, och inte heller av en främmande ideologi. Tvärtom är vårt problem, vårt verkliga
problem, ett mycket praktiskt sådant. På engelska kan man beskriva det med ett väldigt
kort och enkelt ord, och det är ”debt”. I dag hotas och eroderas Europas styrka av ett enormt
skuldberg. I den nya konkurrensen i världen efter krisen, kommer skuldbördan att vara
det största hindret och det största hotet mot västvärlden, inklusive Europa.

Det ungerska ordförandeskapet är övertygat om att det bara finns ett sätt att bekämpa
skulderna, och det kallas arbete. Vi ungrare är mycket väl medvetna om detta eftersom
problemen i den ungerska ekonomin har orsakats av att vi har den lägsta
sysselsättningsgraden i Europa, i hela EU. Jag skäms för att säga det högt men
sysselsättningsgraden är bara 55 procent. Och där det inte finns något arbete finns det inga
arbetstillfällen eller pengar, och det leder till skulder och lån. Vår verkliga resurs i framtiden
är vår traditionella europeiska mentalitet, som värdesätter arbete. Det var denna europeiska
mentalitet som värdesätter arbete som gjorde vår civilisation så framgångsrik. Vi har en
europeisk uppförandekod, där en av grundbultarna i århundraden har varit principen om
försiktig ekonomisk politik, dvs. att vi inte får använda mer än vi kan producera. En annan
grundläggande europeisk värdering är att vi inte får föra vidare våra skulder till våra barn
och barnbarn. Jag är övertygad om att det i respekten för arbete ingår att vi bara kan få
något om vi först arbetar för det. Om vi på förhand kan få allt som vi annars bara skulle
kunna få efter år av arbete, ifrågasätts själva meningen med vårt arbete, och den meningen
håller allt mer på att omvandlas till att betyda återbetalning av vår allt större skuld, och
ändra hela vår inställning till arbete. Det är den krisen vi alla står inför.

Alla håller med om diagnosen när det gäller skuld. För oss, debatterande europeiska
politiker, är det som en sjukdom. Alla håller med om diagnosen, men det pågår en
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omfattande debatt om botemedlet. Det är emellertid en farlig sjukdom, och vi har ont om
tid. Därför har vi inte så mycket tid för debatter, framför allt inte om huruvida vi automatiskt
bör förkasta vissa botemedel som verkar ovanliga eller nya bara för att de är ovanliga eller
nya. Om vi ska klara krisen behöver de enskilda medlemsstaternas regeringar och parlament
ha mod och ett öppet sinne. Jag är emellertid övertygad om att detta är exakt vad
EU-medborgarna förväntar sig att vi ska göra. De förväntar sig arbetstillfällen, tillväxt och
trygghet och därför kommer det ungerska ordförandeskapets fokus, som vi punkt för
punkt redogör för i denna lilla bok, att ligga på ekonomiska frågor och allra högst upp på
det ungerska ordförandeskapets lista över prioriteringar ligger just de frågor som rör den
ekonomiska krisen och skuldkrisen.

Det ungerska ordförandeskapet anser att rådets val av metod för att hantera krisen är rätt,
men att det kommer att krävas ytterligare insatser. Vi är därför övertygade om att fördraget
behöver ändras och att det måste skapas en rättslig grund för att kunna ersätta den
nuvarande tillfälliga krishanteringsmekanismen med en permanent stabilitetsmekanism
från och med 2013. Det ungerska ordförandeskapet kommer att göra allt det kan i detta
syfte. En av kärnpunkterna i det ungerska ordförandeskapets strategi är dessutom en
starkare samordning av den ekonomiska politiken, underlättandet av ekonomisk tillväxt
och främjandet av hållbar ekonomisk tillväxt för att skapa arbetstillfällen. Därför har vårt
ordförandeskap som särskilt mål samordning av den ekonomiska politiken, och jag ber
om ert samarbete för att skapa sex lagar som skulle göra det lättare att nå detta mål. Jag
ber om ert fulla samarbete på detta område. Det ungerska ordförandeskapet kommer att
vara ett ordförandeskap som gärna samarbetar med parlamentet och därför ber jag er att
göra allt ni kan för att se till att dessa sex lagar antas så snart som möjligt i samarbete med
oss.

Det ungerska ordförandeskapet är övertygat om att medlemsstaternas strukturreformer
måste genomföras på ett mer konsekvent sätt och att de måste samordnas mer än tidigare.
Den europeiska terminen har inletts och denna är ny för alla, inte bara för oss ungrare,
utan även för er, eftersom det rör sig om ett helt nytt EU-program. Terminen har inletts
med kommissionens årliga makroekonomiska tillväxtrapport och jag vill gratulera José
Manuel Barroso till detta utmärkta dokument, som lämpar sig för att ta första steget, och
som anger färdriktningen och de frågor som kommer att utgöra grunden för de debatter
som kommer att hållas i de olika rådskonstellationerna under vårt ordförandeskap.

Nationell trovärdighet krävs naturligtvis också när man har för avsikt att föreslå en
gemensam ekonomisk politik för Europa. Jag kan meddela att det finns stor chans att mitt
hemland, som länge har stått vid EU:s skampåle på grund av det omfattande
budgetunderskottet, nu har en realistisk chans att ta sig ur denna situation. Under 2011
kommer Ungerns budgetunderskott att vara mindre än 3 procent och vi kommer att vara
en av de två EU-medlemsstater vars statsskuld kommer att minska under 2011. Detta är
avgörande för att vårt ordförandeskaps verksamhetsprogram ska vara trovärdigt.

Det ungerska ordförandeskapet anser att det är extra viktigt att vi stärker den inre
marknaden. Vi anser att stärkandet av den inre marknaden är en av de potentiella källorna
till ekonomisk tillväxt. Vi har för avsikt att ta bort befintliga hinder, genomföra avreglering
och utvidga den inre marknaden till nya områden, exempelvis digitalisering. Vi stöder det
gynnsamma affärsklimat som ska skapas för små och medelstora företag.

Andra frågor som det ungerska ordförandeskapet prioriterar är energipolitik och innovation,
som vi kommer att diskutera vid toppmötet den 4 februari. Ungern anser att det är viktigt
att avlägsna befintliga hinder på energipolitikområdet och att upprätta de infrastrukturlänkar
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som saknas för att skapa en verklig och driftskompatibel energimarknad i EU. Ett annat
mål som är viktigt för det ungerska ordförandeskapet är att se till att EU har en diversifierad
energiförsörjning. EU:s energipolitik står inför ett genombrott. Medlemsstaterna har
undertecknat avtal – jag kommer att underteckna avtalet mellan Slovakien och Ungern
tillsammans med den slovakiske premiärministern nästa vecka – som kommer att göra
det möjligt att ta i drift det första gasdistributionsnätet som går från norr till söder, ända
från östersjön till Adriatiska havet och genom Rumänien till Svarta havet. Härigenom
skapas en fullständig sammanlänkning. Eftersom vi de senaste åren har tänkt i termer av
öst och väst har en nord-sydlig förbindelse saknats. Därför anser jag att de fördrag som
ska undertecknas är ett genombrott.

Det ungerska ordförandeskapet prioriterar även strategin för romerna, eftersom det inte
finns någon mening med ett smart Europa om det saknar hjärta. Europa kommer emellertid
bara att ha ett hjärta om det skapar möjligheter för social integration av de mest
missgynnade grupperna i samhället. Detta är inte rätt tillfälle att diskutera strategin för
romerna och jag vill, som ledare för ett land som bryr sig om denna fråga, bara påpeka att
vi leker med elden och att om vi inte klarar av att upprätta en strategi för romer på EU-nivå
kommer de romska befolkningsgrupper som redan har blivit bofasta och som till viss del
redan har integrerats att återgå till en nomadisk livsstil i Europa. På så sätt kommer
problemet att spridas från de länder som för närvarande är berörda till andra länder. Det
är mot denna bakgrund vi måste föreslå en strategisk lösning av romerfrågan på EU-nivå,
även om denna fråga i vanliga fall faller under medlemsstaternas nationella behörighet.
Jag skulle personligen bli mycket stolt om vi tillsammans kunde anta en gemensam
europeisk romerstrategi innan det ungerska ordförandeskapet avslutas i juni.

Jag måste även beröra frågan om utvidgning, även om jag också inser att det förståeligt
nog finns en rädsla för utvidgning i Europa. Vi kan knappt lösa våra egna interna problem,
och att under sådana omständigheter hela tiden föreslå nya utvidgningar är extremt riskabelt.
Trots det välkomnar det ungerska ordförandeskapet återgången till en optimistisk syn på
utvidgning i Europa. Vi skulle välkomna om EU beslutade sig för att arbetet inte var avslutat,
eftersom alla de europeiska nationer som skulle kunna integreras i Europeiska gemenskapen
ännu inte är EU-medlemmar. För egen del anser jag dessutom att det är orättvist att länder
som exempelvis Kroatien, som har visat bättre resultat de senaste åren än Ungern, en av
EU:s medlemsstater, fortfarande befinner sig utanför unionen och inte tillåts ansluta sig
till kretsen av medlemsstater. Det ungerska ordförandeskapet skulle därför vilja se Kroatiens
anslutningsförhandlingar gå hela vägen fram till undertecknandet av fördraget, själva
slutfasen.

Jag är medveten om att utvidgningen av Schengenområdet är en kontroversiell fråga. Här
är det Rumänien och Bulgarien som berörs, men som någon som känner regionen väl och
som även bor i ett grannland vet jag med säkerhet att dessa länder är redo. Även om jag
vet att det ungerska ordförandeskapet måste förvänta sig debatter kommer jag personligen
alltid att arbeta för att Bulgarien och Rumänien ska inkluderas i Schengenområdet så snart
som möjligt, dvs. utan dröjsmål.

Det ungerska ordförandeskapets program innefattar även Donaustrategin, och tron på att
EU måste fortsätta att spela en ledande roll i kampen mot klimatförändringarna. Därför
skulle vi välkomna om resultaten från toppmötet i Cancún i december 2010 kunde börja
genomföras och vi kunde fortsätta förhandlingarna för att se till att rättsligt bindande beslut
antas före utgången av 2011.
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Eftersom den tid jag har talat börjar gränsa till oartighet kommer jag bara kort att nämna
att de frågor som det ungerska ordförandeskapet tänker ta upp även innefattar diskussionen
om familjepolitiken och den demografiska situationen. Jag skulle bli glad om Ungern, utan
att skapa internationell debatt, kunde bidra till att EU intog en tydlig och kraftfull hållning
när det gäller religionsfrihet och vidta åtgärder mot förföljelserna av kristna, som är en
viktig fråga under de kommande sex månaderna.

Jag vill påpeka att jag är väl medveten om att alla här i kammaren är politiker. Vi har alla
våra egna uppfattningar, våra egna principer, våra egna kamrater och våra egna intressen.
Oavsett vad ni tycker om den ungerska inrikespolitiken ber jag er samtidigt att inte koppla
er kritik och åtgärder beträffande den ungerska inrikespolitiken till de kommande sex
månader som Ungern kommer att vara ordförandeland för EU. Om ni gör denna koppling
är jag naturligtvis redo för kamp, men om ni gör det kommer det inte att bli en förlust för
Ungern utan framför allt en förlust för EU:s hela gemenskap. För EU:s skull och de viktiga
uppgifter vi har framför oss ber jag er därför att när det går göra denna distinktion. Tack
vare min överenskommelse med ordförande José Manuel Barroso har Ungern har även
sett till att den senaste tidens debatt återfördes till ordningen och återigen präglas av
rationella argument. Vi välkomnar EU-utredningar om den kritiserade medielagen, vi har
gått med på att delta i den pågående diskussionen om hur lagen efterlevs, och om några
fel kunde hittas och verifieras är vi naturligtvis villiga att ändra lagen. För oss handlar dessa
frågor inte om prestige, och det handlar inte om att spänna våra muskler eller om fåfänga.
Om någon vill kämpa för pressfriheten i Europa kan de för övrigt alltid lita på den ungerska
regeringen, som har haft sin beskärda del av strider mot kommunismen.

Vi är medvetna om att EU har sex oerhört svåra månader framför sig, men jag är optimistisk
och tror att EU kan klara uppgiften. Efter Andra världskriget klarade Europa att mitt bland
hat och ruiner bygga upp ett samarbete mellan Europas folk. Under 1989 och 1990 lyckades
det återförena Europa. Därför har jag skäl att tro att det även kommer att kunna möta den
liknande historiska utmaning som vi nu står inför. Det innebär att vi, både under och efter
det ungerska ordförandeskapet, behöver mer än ambitiös förvaltning. Vi måste titta längre
än de mappar som saknas på våra skrivbord, och vi måste blicka mycket längre bort än de
frågor som kan lösas inom sex månader eller ett eller två år. Det ungerska ordförandeskapet
är övertygat om att en gemenskap endast kan bindas samman av delar samma mål och
samma värderingar. Gemensamma mål kan bara grundas på gemensamma värderingar.
Det ungerska ordförandeskapet kommer att utföra sitt dagliga arbete med detta långtgående
europeiska mål för ögonen, vi kommer att ge alla vederbörlig respekt och vi kommer att
gå in för uppgiften med största ödmjukhet. Tack för er uppmärksamhet.

Talmannen.   – Herr premiärminister! Tack för ditt anförande och presentationen av
verksamhetsprogram för det ungerska ordförandeskapet för rådet.

José Manuel Barroso,    kommissionens ordförande. – (EN) Herr talman! Inledningen av
2011 är en historisk tid för Ungern då man första gången tar över styret av Europeiska
unionens råd, men det är även en kritisk tid för EU som helhet. Det ungerska
ordförandeskapet infaller vid en tidpunkt då det krävs ett särskilt ansvarstagande när det
gäller de uppgifter som EU måste utföra.

Det passar verkligen bra att det ungerska ordförandeskapet har valt ”Ett starkt Europa”
som slogan. Europa är som starkast och mest effektivt när vi står enade och agerar
samordnat med starka institutioner, och tillsammans visar att vi är fast beslutna att leda

27Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



EU genom dessa stormiga tider samt att vi genom samarbete kan hitta lösningar även på
de svåraste problemen.

Det är viktigt att komma ihåg eftersom vi fortfarande befinner oss i knipa. Det går inte att
backa eller fortsätta som vanligt. Vi måste genomföra våra reformer omgående, och utveckla
de innovativa strategier som krävs för att förverkliga visionen Europa 2020. Jag ser fram
emot att samarbeta med premiärminister Viktor Orbán och det ungerska ordförandeskapet
för att det ska bli lyckat. Låt mig här och nu försäkra premiärminister Viktor Orbán att han
kan räkna med kommissionens fulla stöd i detta.

Samtidigt hoppas kommissionen innerligt att vi kan räkna med det ungerska
ordförandeskapets stöd. Ett givande partnerskap är särskilt viktigt när det gäller finansiella
tjänster, ekonomisk styrning, genomförandet av strategin Europa 2020, energi och den
inre marknaden. Så det gläder mig att ordförandeskapets prioriteringar speglar dessa behov.

Ett starkt partnerskap med Europaparlamentet är också avgörande, eftersom det i vissa fall
kommer att vara viktigt att snabbt ta fram förslag. Vi behöver t.ex. så fort som möjligt nya
verktyg för utökad ekonomisk styrning. Europeiska rådet har satt ett tydligt mål som ska
presenteras i juni 2011. Det ungerska ordförandeskapet har redan angett arbetstakten och
det som premiärministern precis sade är uppmuntrande.

När vi inleder det nya ordförandeskapet finns redan en omfattande EU-agenda och lämpliga
styrningsverktyg. Både den europeiska terminen, strategin Europa 2020 med dess
flaggskeppsinitiativ och Inremarknadsakten har diskuterats och godkänts av
EU-institutionerna. Men vi behöver givetvis göra mer, och det är även dags att vidta
kraftåtgärder för att genomföra ett omfattande program.

Den europeiska terminen är central i EU:s reformerade ekonomiska strategi. Genomförandet
av strategin kommer att vara en viktig uppgift de kommande månaderna. Kommissionen
inledde terminen genom att anta den årliga tillväxtöversikten förra veckan. Efter diskussioner
i flera rådskonstellationer kommer processen nå sin kulmen under Europeiska rådet i mars,
och medlemsstaterna kommer att få politiska riktlinjer som de kan använda sig av i både
stabilitets- och övergångsprogram och nationella reformprogram, som vi förväntar oss
kommer i april.

Eftersom vi redan har diskuterat detta i den föregående debatten ska jag inte gå in på detta
i detalj, men prioriteringarna är givetvis makroekonomisk stabilitet, med
budgetkonsolidering, strukturreformer och en påskyndad ekonomisk tillväxt, eftersom
sysselsättningen är det som är viktigast just nu.

En annan viktig nyckel som kommer att lanseras under det ungerska ordförandeskapet är
avtalet om den europeiska mekanismen för krishantering. Det ungerska ordförandeskapet
kommer även ha en viktig roll när det gäller att genom budgetramen leda vårt arbete med
att få fart på den gemensamma marknaden. Efter det offentliga samrådet om
Inremarknadsakten som kommissionen genomförde, kommer EU-institutionerna ombes
att komma överens om en definitiv handlingsplan som ska genomföras under 2012.

Energi kommer också vara att ett viktigt område de närmaste månaderna och det redan
under Europeiska rådets sammanträde den 4 februari. Kommissionen har redan en samling
viktiga energiinitiativ som kommer att tas upp i Europeiska rådet i februari, bl.a.
handlingsplanen energi 2020, vårt meddelande om prioriteringar inom energi och
infrastruktur. Vi kommer snart att anta ett flaggskeppsinitiativ för ett resurseffektivt Europa
där energin har en viktig plats.
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Kommissionen har för avsikt att låta sitt arbete styras av fem huvudområden: en solid
energipolitik för konkurrenskraftig och hållbar tillväxt och energisäkerhet; den inre
energimarknaden som tillgång; skapandet av EU:s nya energiinfrastruktur; påtagliga
framsteg när det gäller energieffektivitet; och en effektiv och enad ny strategi för den yttre
energipolitiken.

Stöd från ordförandeskapet och Europaparlamentet kommer även vara viktigt för att nå
ett avtal om Europeiska unionens patent. Som flera medlemsstater efterfrågat antog
kommissionen ett förslag om ökat samarbete runt detta den 14 december. Kommissionen
uppskattar att Ungern prioriterar arbetet med EU-patentet under sitt ordförandeskap.

Förhandlingarna med Kroatien är nu i slutskedet. Ett slutförande av förhandlingarna under
det ungerska ordförandeskapet är ett ambitiöst mål, i synnerhet med tanke på de krav som
Kroatien fortfarande måste uppnå. Det kommer att krävas en kraftansträngning från
Kroatiens sida.

Jag välkomnar att det ungerska ordförandeskapet ser romernas sociala och ekonomiska
integration som en prioritet. Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för frågor som
rör romer och den kommer att analysera hur EU-medel och nationella medel för integrering
av romer används i medlemsstaterna, och hur effektiva medlen är. Utifrån den analysen
kommer kommissionen att presentera en EU-ram för nationella strategier för integrering
av romer i april.

Det nya ordförandeskapet kommer även att rikta fokus mot vår Donaustrategi.
Donauområdet har stor potential som inte har tillvaratagits än eftersom samarbetet inte
fungerat. Målet är att utveckla en mer samordnad strategi för att skapa europeiskt mervärde
i området. Kommissionen välkomnar ordförandeskapets prioritering av strategin. Ungern
har redan bidragit mycket i förberedelsearbetet, bl.a. genom att ta fram policydokument
och anordna en konferens i Budapest som jag hade den stora glädjen att närvara vid. Ungern
kommer att presentera den för rådet och påbörja genomförandet av Donaustrategin.

Debatten om sammanhållningspolitiken kommer att intensifieras de närmaste månaderna.
Kommissionen välkomnar ordförandeskapets intention att diskutera förslagen i den femte
sammanhållningsrapporten. Efter förslaget om nästa budgetram kommer vi i sommar att
presentera lagstiftningsförslag för framtidens sammanhållningspolitik. Under det femte
sammanhållningsforumet, som äger rum i slutet av januari i Bryssel, kommer de olika
aktörerna att kunna diskutera. Det är positivt att premiärminister Viktor Orbán själv
kommer att delta. Effektivitet och europeiskt mervärde måste vara de styrande principerna
för reformen. Kommissionen är övertygad om att sammanhållningspolitiken i store
utsträckning behöver underbygga de politiska prioriteringarna och reformagendan för
Europa 2020. Jag räknar med ordförandeskapets stöd i detta arbete. Det ligger i vårt
gemensamma intresse och det är vårt gemensamma ansvar att finansieringen blir mer
effektiv. Det är det enda sättet för oss att försvara en tilltagen budget för
sammanhållningspolitiken.

Eftersom jag vet att det är en viktig politisk fråga, låt mig säga en sista sak om Ungerns
medielag. Principen om pressfrihet är helig i EU. Jag sade det i Bryssel och i Budapest när
jag hade äran att tas emot av premiärminister Viktor Orbán. Kommissionen har tittat på
lagen och kommer denna vecka att skriva till de ungerska myndigheterna för att få
information om vissa aspekter som skulle kunna skapa rättsliga problem och har gett
upphov till oro. Utifrån de ungerska myndigheternas svar kommer vi att göra en ytterligare
bedömning av situationen. Premiärministern har redan varit tydlig med att man kommer
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att göra vissa justeringar om kommissionen efter denna rättsliga bedömning beslutar att
det behövs göras ändringar.

Premiärminister Viktor Orbán sade precis att han är en politiker. Jag är säker på att han är
en mycket hängiven politiker och jag tror att ni håller med om, ifall vi bortser från de
rättsliga frågorna – som kommer att undersökas på ett objektivt och opartiskt sätt eftersom
vi kommer att behandla Ungern precis som vilken annan medlemsstat som helst – att vi
också måste befatta oss med de politiska aspekterna. Ungern, som vilken medlemsstat som
helst som har det roterande ordförandeskapet, behöver full uppbackning från samtliga
medlemsstater och EU:s institutioner för att ordförandeskapet ska bli lyckat. Jag hoppas
att premiärminister Viktor Orbán tar detta i beaktning.

Jag vet att detta ordförandeskap måste bli lyckat, eftersom det infaller när EU befinner sig
i en sådan kritisk period. Låt förfarandena ta den tid de behöver och låt oss samtidigt ge
Ungern vårt fulla stöd när landet nu axlar detta stora ansvar. Under mitt senaste besök i
Ungern uttryckte unga människor att de var stolta över att deras land för första gången
har ansvaret att leda Europeiska unionens råd. Låt oss föra Ungern närmare EU och EU
närmare Ungern.

Det är mycket som ska göras. Det ungerska ordförandeskapet kan räkna med fullt stöd
från Europeiska kommissionen i dess prioriteringar. Vi måste uppnå dessa mål tillsammans
för att skapa ett starkt Europa, ett Europa som skapar tillväxt och arbeten, som bevarar
och bekräftar våra värderingar – frihet och rättvisa, som är närmast heliga – och får våra
länder att blomstra i en föränderlig värld.

(Applåder)

Joseph Daul,    för PPE-gruppen. – (FR) Herr talman, premiärminister Orbán, ordförande
Barroso, mina damer och herrar! Sällan har ordförandeskapet för ministerrådet stått inför
så många utmaningar: euron, som vi måste stabilisera, sysselsättningen, som påverkas av
en starkare tillväxt och därmed en effektivare ekonomi, energioberoende och
livsmedelssäkerhet, allt medan priserna för råmaterial stiger dramatiskt. Jag tvivlar inte alls
på det ungerska ordförandeskapets förmåga att hantera dessa utmaningar, tillsammans
med kommissionen, rådet och parlamentet.

Viktor Orbán, du har vunnit dina ungerska väljares förtroende. Ditt parti, Fiatal Demokraták
Szövetsége (Fidesz), är grundat på en grundidé, ett ideal, en central värdering: frihet och
demokrati. Sedan du valdes har du tillsammans med det ungerska parlamentet genomfört
en rad reformer som dina medborgare har bett om genom att på demokratisk väg ge dig
en klar majoritet.

Nu genomgår en av de reformerna – den som gäller medierna – en rättslig granskning som
utförs av Europeiska kommissionen, fördragens väktare. Förra veckan uppgav du – och
det tackar jag dig för – under dina samtal med José Manuel Barroso, och även efteråt, att
om lagen strider mot EU-lagstiftningen kommer du att låta ditt parlament införa nödvändiga
ändringar. Jag litar helt på det du säger. För min del har jag, precis som du, förtroende för
Europeiska kommissionen, som sköter sin roll som fördragens väktare, och jag litar på att
du kommer att respektera lydelse och andemening i EU:s bestämmelser.

Premiärminister Viktor Orbán, vi har känt varandra länge och jag tycker att du är en
enastående europé. Jag har ingen anledning att tvivla på att du kommer att göra som du
sagt när det gäller medielagen och ditt ordförandeskaps övriga prioriteringar.
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Jag ska nu gå in på dessa prioriteringar, och jag börjar med den första: ett stabilt Europa.
Kanske är det positivt att de två ordförandeskapen för rådet 2011 kommer att innehas av
länder som inte ingår i euroområdet, men som vill ansluta sig inom en snar framtid.

Både Ungern och Polen är berättigade att ansluta sig. De har därför intresse av att säkra en
stabil valuta. Jag upprepar: det enda effektiva sättet att få ett slut på de spekulativa angreppen
mot euron och stärka grunden för EU:s ekonomi är att få ordning på våra offentliga finanser.
Det kräver bättre samordning av skatte- och socialpolitiken i våra länder, vilket har stöd i
den nya budgeten för den europeiska terminen. Det krävs även ökad flexibilitet på vår
arbetsmarknad och ökad produktivitet.

Precis som det ungerska ordförandeskapet för rådet anser Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater) att framtiden för 500 miljoner EU-medborgare beror på ett starkare,
mer enat och samordnat EU. Vi behöver mer EU, absolut inte mindre EU.

Vi behöver europeisk ekonomisk styrning. Vi behöver mer kommunitarism och jag är
säker på att du kommer att sträva mot det.

Herr rådsordförande, du har uppgett att upprättandet av gemensam energipolitik är en av
dina främsta prioriteringar. Jag tror att du har rätt i det. Jerzy Buzek, vår talman, har också
gjort det till en av sina styrkor som talman. Jag håller med dig om detta, men jag vill ändå
varna dig för de oroväckande konsekvenser som kan uppstå på grund av de ökade priserna
för alla sorters råmaterial. Priserna har ökat markant de senaste månaderna. Vi har redan
sett de sociala konsekvenserna i flera Medelhavsländer av en sådan prisökning av basvaror,
i synnerhet i de fattigaste länderna. Jag hoppas att EU tar detta problem på allvar och
verkligen tar itu med spekulanter.

Jag hoppas även att det ungerska ordförandeskapet – jag trodde att De gröna skulle vara
tysta, men jag hör dem prata; så får det inte gå till, folk borde vara tysta tills vi är
klara – kommer att backa upp kommissionen när den hjälper Tunisien, som befinner sig
i en omvälvande period, och måste få stöd.

Herr rådsordförande, du vet att du behöver parlamentets förtroende för att lyckas med ditt
uppdrag och hjälpa Europa genom svårigheterna. I december, när vi satt i en svår sits när
det gällde rådet, var du modig nog att skriva under de utmärkta skrivelserna åt oss som
verkligen hjälpte parlamentet att godkänna budgeten. Så tack för den insats du gjorde i
december!

Även innan januari inkluderade du de politiska grupperna när du sammanställde dina
prioriteringar, och utsåg Enikő Győri, en av våra framstående före detta kolleger, till
EU-minister. Allt detta är positivt, och jag är säker på att du kommer att hitta en utmärkt
balans mellan dina reformer och de europeiska värderingar som vi alla delar.

Martin Schulz,    för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag anser att situationen är allvarlig.
Vi genomgår en svår period.

Först av allt, Viktor Orbán, är du för många EU-medborgare känd som en motståndare av
kommunistregimen och en anhängare av ett fritt Ungern. Det respekterar vi.

Jag är glad att vi båda fick möjligheten i går eftermiddag att diskutera en man som ungrarna
kan vara stolta över, nämligen Ungerns före detta premiärminister och utrikesminister
som öppnade gränsen mellan Ungern och Österrike, tillsammans med Alois Mock, och
banade vägen för ett enat Tyskland. Jag talar om vår partiledare, Gyula Horn. Låt oss hylla
en annan fantastisk ungrare.
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(Applåder)

Som rådsordförande nämnde du något viktigt i ditt svar på José Manuel Barrosos fråga.
Du sade att om den ungerska medielagen inte är förenlig med EU:s normer kommer du att
ändra den. Det är bra. Men genom att säga det visade du också att denna debatt inte bara
hör till den ungerska inrikespolitiken, utan är en fråga för EU. Det är uppenbart att denna
lag är kopplad till EU:s grundläggande regler och värderingar, eftersom EU är en gemenskap
som är grundad på rättsstatsprincipen.

Jag vill ta upp två delar av medielagen. Den innebär att man inrättar en mediemyndighet
som är tänkt att kontrollera balansen i medierapporteringen. Dessutom kommer lagen
innebära att medierna åläggs att ha ett balanserat förhållningssätt. Du har två tredjedelars
majoritet i parlamentet och det är en legitim majoritet. Med två tredjedelars majoritet har
du inrättat en mediemyndighet som består enbart av medlemmar i ditt parti, regeringen
eller de människor som har en stark koppling med den. Det innebär att en mediemyndighet
med medlemmar uteslutande från en sida av det politiska spektrumet blir ansvariga för att
kontrollera att rapporteringen är balanserad. Det är inte godtagbart i den europeiska
gemenskapen, som är grundad på rättstatsprincipen.

(Applåder)

I en demokrati övervakar media de som har makten. Lagen kommer att leda till att de som
har makten övervakar media. Det är oacceptabelt i en demokrati och därför är
EU-medborgarna oroliga över denna lag.

(Applåder)

Du har med rätta påpekat att vi har många problem att lösa. Vi befinner oss mitt i en allvarlig
finanskris och vi har problem med vår budget. Ett annat brådskande ärende för EU är
stigande matpriser, i synnerhet i våra grannskapsregioner, men även i EU den närmaste
framtiden. Det är ett problem som vi måste ta tag i omgående. Vi måste även fokusera på
sysselsättningen i medlemsstaterna. Det finns många punkter i ditt program som vi kan
arbeta med tillsammans. I det hänseendet är du en god representant för Europeiska
folkpartiets grupp (kristdemokrater).

När Frankrikes president Nicolas Sarkozy var ordförande för rådet gav han också ett
vänsterbetonat anförande här i parlamentet för att sedan bedriva högerpolitik när han väl
kom hem. Jag sade till honom att han lät som Karl Marx i exil. Allt som du har sagt låter
bra. Om du nu kan handla i enlighet med dina ord är det gott nog.

(Häcklande)

Därför måste vi, och kommer att, bedöma dina landvinningar utifrån det program som
du har presenterat här. Du har nämnt det stora stöd du har hemma. Det är bra. Vi har haft
att göra med ett antal ledamöter, vissa från ditt parti, som bara har suttit här och sedan
ringt hem för att kolla att de fortfarande hade tjänsten kvar. Sådant har vi inte utrymme
för nu. Ur den synvinkeln är din två tredjedels majoritet utmärkt, eftersom den ger dig
mycket tid. Men den innebär även ett åliggande att använda din starka ställning för att göra
Ungern och även EU starkare.

Jag vill fråga dig en sak. Vad är syftet med den matta som du donerat, som lagts i rådets
byggnad i Bryssel och som visar Ungern med de gränser landet hade 1848? Vad ger det
för signaler till den europeiska politiska sfären? Eftersom du verkar tycka om att använda
symboler från 1800-talet, skulle jag vilja berätta vad den tyske filosofen Friedrich Nietzsche
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sade till det tyska folket på 1800-talet. Han sade: ”En stor seger är en stor fara. Den mänskliga
naturen fördrar den sämre än ett nederlag; ja, det tycks rentav vara lättare att tillkämpa sig
en sådan seger än att bära den så att den inte ger upphov till några svåra nederlag”.

Jag tycker att du ska ha i åtanke att en klar majoritet innebär ett stort stöd, men det innebär
samtidigt ett stort ansvar. Därför riktar jag mig till dig i din egenskap av ordförande för
rådet, inte premiärminister. Ordföranden för rådet måste göra allt i sin makt för att skingra
eventuella tvivel runt ordförandeskapets villighet att försvara EU:s grundläggande
demokratiska värderingar. Det är bäst för dig att inte vänta på kommissionen. José Manuel
Barroso, jag vill göra dig uppmärksam på att ett förbud för tunga lastbilar som utfärdades
av en österrikisk provins ledde till att kommissionen hamnade i en allvarlig identitetskris
och genast vidtog åtgärder mot Österrike. Men när en av den europeiska demokratins
grundläggande principer är hotad gör ni ingenting.

(Applåder)

Ni måste se till att vi får ta del av utredningen snart, annars kommer denna debatt att bli
en tung börda för det ungerska ordförandeskapet. Vi vill alla att ordförandeskapet ska bli
lyckat, och vi vill inte att deras arbete förhindras. Du, Viktor Orbán, kan göra någonting
åt situationen. Dra tillbaka lagen och inför en ny och bättre lag. Ungern behöver en
balanserad medielag.

(Applåder)

Guy Verhofstadt,    för ALDE-gruppen  .  – (EN) Herr talman! Låt mig först av allt mycket
tydligt meddela premiärminister Viktor Orbán att min grupp ställer sig bakom det ungerska
ordförandeskapets prioriteringar. I likhet med er tror vi också på en stark euro och vi ställer
oss därför helt bakom era prioriteringar under detta ordförandeskap. Jag anser att under
de sex månader som det här ordförandeskapet varar har ni en första prioritet och det är
att så snabbt som möjligt upprätta en verklig ekonomisk styrning inom EU och inom
euroområdet. För låt oss vara tydliga: 2010 var inte ett bra år för euron och för EU. Vi låg
hela tiden steget efter verkligheten, efter händelseutvecklingen. Det vi behöver nu, så snabbt
som möjligt, under ert ledarskap och under kommissionens ordförandes ledarskap, är ett
globalt paket för ekonomisk styrning, en verklig ekonomisk union och en skatteunion,
eftersom det är meningslöst att ha en monetär union, utan att samtidigt ha en ekonomisk
union och en skatteunion.

Jag ber er inte att komma med nya idéer. Istället handlar det om att ta förra veckans paket
som presenterades av kommissionens ordförande och av kommissionsledamot Olli Rehn
och lägga fram detta paket, med dess fyra hörnstenar, för rådet och för era kolleger. Det
är bara en del, en hörnsten, som saknas i paketet. Ingenstans i världen finns det en valuta
som inte har en obligationsmarknad bakom sig. I Europa har vi fortfarande 27
obligationsmarknader, 27 spekulationer och 27 spreadar. Inom euroområdet har vi
fortfarande 17 obligationsmarknader, 17 spreadar och 17 spekulationer. Det marknaderna
gör just nu är inte att spekulera mot euron, utan man spekulerar mot skillnaderna inom
euroområdet. Det enda sättet att hantera detta är att ha en verklig obligationsmarknad i
Europa på 4 000 miljarder eller 5 000 miljarder euro, som kan jämföras med det som finns
i andra delar av världen, med specialbehandling av länder med kreditbetyget tre A.

(Applåder)

Slutligen vill jag säga något om elefanten i rummet. Elefanten i detta vackra rum är förstås
medielagstiftningen i Ungern. Jag vill inte tala om själva lagstiftningen, utan kommer istället
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att använda en av mina favoritförfattare, den store ungerske författaren Sándor Márai, som
exempel. Under den före detta slovakiska regeringens språkpolitik och den nuvarande
medielagstiftningen i Ungern betvivlar jag att Márai skulle ha kunnat existera. Varför? Márai
bodde i Kassa, som vi i dag kallar Košice. Han skrev på ungerska, vilket, som ni vet, tills
helt nyligen var ett problem i Slovakien. Inte minst viktigt är att han också var journalist,
vilket håller på att bli morgondagens problem, eftersom med den nya lagstiftning, som
innebär att medierna är skyldiga att tillhandahålla korrekt och tillräcklig information om
den offentliga förvaltningen, så tror jag att Márai och hans böcker inte hade kunnat existera.
Hans mästerverk, En medborgares bekännelser, är ganska inkorrekt och på många sätt helt
otillräcklig, men det är ett litterärt mästerverk.

Enligt min uppfattning är målet med mediestyrning inte att garantera korrekt och tillräcklig
information. Nej, målet med mediestyrning är att upprätthålla pluralismen och att garantera
att alla initiativ i medierna kan utvecklas.

(Applåder)

Jag hoppas att ni kommer att använda er majoritet, er två tredjedels majoritet, som är något
som alla politiker drömmer om …

(Protester från Daniel Cohn-Bendit: ”Nej! Nej!”)

Inte ni – ni är ett undantag.

Jag hoppas att ni kommer att använda er två tredjedels majoritet för att skydda denna
pluralism och att ni kommer att ändra lagstiftningen så snabbt som möjligt.

Daniel Cohn-Bendit,    för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Herr talman! Låt mig först säga en
sak så att det inte råder någon tvekan.

Den gröna gruppen och jag personligen älskar Ungern. Jag grät 1954 när Ungern förlorade
VM. Min första demonstration, då jag höll min bror i handen, var 1956 mot Sovjets invasion
av Budapest. Som Guy Verhofstadt sade har många intellektuella, många ungerska författare,
stött oss politiskt och intellektuellt under många år.

Jag ställde mig på premiärminister Orbáns sida när han kämpade mot kommunisterna i
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Jag ställde mig på premiärminister Orbáns
sida när han bad liberala européer att kasta ut Jörg Haider från det europeiska liberala
partiet. För mig fanns det en Viktor Orbán som var en politiker som förtjänade respekt. I
dag är du, premiärminister Orbán, på väg att bli en europeisk Chavez, en nationalpopulist
som inte direkt förstår kärnan och strukturen i en demokrati.

Jag ska ge er enkla fakta: det finns inget som kan kallas opartisk information. Tror ni att
president Nixon ansåg att Watergate-informationen var opartisk? Uppenbarligen inte!
Tror ni att president Bush ansåg att informationen om Abu Ghraib var opartisk? Självfallet
inte! Känner ni till en av de stora politiska frågorna – Dreyfus-affären i Frankrike – där
regeringen kom fram till att information var opartisk? När det t.ex. gäller efterforskningarna
om Silvio Berlusconis liv och politik, tror ni att han anser att den informationen är opartisk?
Självfallet inte! Information ska röra om i politiken. Det gör också oss upprörda och ibland
gör det ont.

Därför är er lag i dag inte en lag som speglar EU:s värderingar. Ni säger att ni vill ha ett
starkt EU. Ett starkt EU måste vara ett trovärdigt EU. Om vi godkänner den här typen av
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lag i EU, hur ska vi kunna föra diskussioner med Aleksandr Lukasjenko? Hur ska vi kunna
föra diskussioner med Kina? De vill alla ha opartisk information.

Är ni medveten om att EU bildades som en motkraft mot totalitarismen? Och att grunden
för demokratin, grunden för frihet, är just yttrandefrihet? Ingen demokrati har gått under
av att ha för många friheter. Demokratier gick under när man började begränsa friheterna.
Ni visste det för tjugo år sedan. Tänk tillbaka på den tiden då det var så – och det är dessutom
förståeligt. Ni förstår då att det jag säger är rätt.

Jag vill avsluta med att ta upp en sak. Om ni vill kämpa för världens kristna står vi på er
sida, men jag hade trott att ni skulle ha välkomnat Jasminrevolutionen i Tunisien, som är
samma slags revolution som ni genomgick: ni befriade er från diktatur. Ni hade ingenting
att säga till tunisierna och det är därför jag förebrår er.

Vi är med er för världens kristna. Jag räknar med att ni kommer att vara med oss när det
gäller att bekämpa världens diktaturer, oavsett om det handlar om Vitryssland eller om
Tunisien, Algeriet, Egypten, Kina eller Ryssland – var det än handlar om. Detta är EU:s
gemensamma värderingar som vi alla måste försvara tillsammans.

(Applåder)

Lajos Bokros,    för ECR-gruppen. – (HU) ”Jag kan inte veta vad denna bygd är för andra, /
för mig är den ett fosterland. Lågorna nu famnar / mitt lilla land, min så avlägsna barndoms
värld. / Från denna trakt har jag grott som skottet på ett träd / och hoppas att min kropp
en dag här ska begravas. / Jag är hemma här”. – skrev Miklós Radnóti. Ungern hör hemma
här i EU och är värdiga att inneha ordförandeskapet. Men hör den ungerska regeringen
hemma här? Är man värdig den här posten? Jag syftar inte bara på medielagstiftningen nu.
Det finns nio andra elefanter i rummet. Det sker kontinuerliga och allvarliga kränkningar
av den känsliga maktbalans som kännetecknar en demokrati.

Man avskedar offentliga tjänstemän utan att ange varför. En alltför omfattande,
diskriminerande och strukturellt förvridande krisskatt. Man stöder de rika på bekostnad
av de fattiga. Budgetrådet upplöses, precis som i Venezuela. Försämringar och snart ett
återkallande av centralbankens självständighet. En specialskatt på 98 procent på
avgångsvederlag med retroaktiv effekt. Nio ändringar av konstitutionen under sju månader.
Inskränkningar av författningsdomstolens makt. Nationalisering av det privata
pensionssystemet genom öppen utpressning. Upphöjande av skattebedrägerier till
regeringspolitisk nivå: Palinka-destillering. Populistiskt hackande, som att gå igenom en
botanisk trädgård med yxa. Samhällssystemet, dess solidaritet, förstörs. Ágnes Heller,
János Kornai, Jenő Ranschburg – världskända ungerska forskare som har skrivit om detta.
I går sade Guy Verhofstadt att det belgiska ordförandeskapet hade varit framgångsrikt,
eftersom deras regering inte hade låtit inrikespolitiska frågor ta uppmärksamhet från
EU-frågorna. Nu står vi inför risken för en motsatt situation. Kaoset och den diplomatiska
katastrofen på hemmaplan kommer att distrahera regeringen och ta bort fokus på EU. Det
skulle verkligen vara skamligt. Jag som ungrare vill inte omfattas av denna skam. Det är
inte för sent att ändra inriktning.

Lothar Bisky,    för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Orbán! Jag skulle kort vilja
kommentera medielagen. Många talare har nämnt den men jag ska inte upprepa vad de
har sagt. Jag vill bara säga en sak. Detta är inte att blanda sig i Ungerns angelägenheter. Jag
tror och jag förstod detta ganska sent i livet att medierna ska bevaka våra makthavare och
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ekonomin. Det måste förbli så. Därför ska inte medierna själva bevakas av andra organ på
högre nivå och denna typ av mediemyndighet skulle göra precis detta.

Därför är sammansättningen av denna mediemyndighet i våra ögon inte idealisk. Du har
tydligt sagt att du är beredd att ändra på detta och jag hoppas att du rör dig i den riktningen.
I övrigt, och jag vill verkligen betona detta, så är detta inte bara en fråga för Ungern.
Självklart finns det andra medlemsstater vars medielagstiftning vi skulle kunna nämna i
detta sammanhang. Det går inte bara att relatera till Ungern i denna fråga.

Jag vill väldigt tydligt säga när det gäller ordförandeskapets planer att för det första
välkomnar jag att du har gjort främjandet av kulturell mångfald till ett av de viktigaste
målen. Jag anser att detta är väldigt viktigt. Jag ser fram emot dina initiativ om att förbättra
integration, inklusive integrationen av minoriteter och du har själv hänvisat till romerna.
En europeisk strategi för en effektivare integrering av romer är en väldigt viktig fråga.

För det andra gläder det mig att du är engagerad i utvidgningsförhandlingarna och vår
politik när det gäller våra östliga grannländer. Att föra in mer östeuropeisk kultur i EU,
kombinerat med den historiska och sociala erfarenheten som finns i området, kan endast
vara en bra sak. Av många anledningar som jag inte vill gå in på nu är EU fortfarande främst
en västeuropeisk institution. Jag skulle vilja se att ordförandeskapet utövar en större
östeuropeisk influens.

För det tredje vill jag se hur ordförandeskapet kommer att hantera den kommande
omorganiseringen av jordbruks- och sammanhållningspolitiken samt förberedelserna
inför EU:s fleråriga budgetperspektiv. Min grupp uppmanar ordförandeskapet att se till
att Europaparlamentet är fullt involverat i alla aspekter av detta och vi förväntar oss att ditt
löfte tas på allvar om att stödja små och medelstora företag och förbättra miljöskyddet,
den hållbara användningen av resurser samt livsmedelstryggheten.

Nigel Farage,    för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill hälsa Viktor Orbán välkommen.
Efter den sex månader långa farsen som det belgiska ordförandeskapet var är det trevligt
att se en vald premiärminister från ett fungerande land. Jag njöt av ditt fördömande av
kommunismen som en farlig ideologi och jag märkte av en viss stolthet när du berättade
att Ungern var det första landet som grep till vapen mot Sovjetunionen.

Tjugo år efter att ni vunnit tillbaka ert självstyre via demokratiska val är landet nu en del
av en ny politisk union som alltmer visar likheter med det gamla Sovjetunionen. Du kommer
faktiskt att träffa mängder av kommunister under de kommande sex månaderna, inklusive
kommissionens ledare, gamle Barroso, som var en förkämpe för ordförande Mao! Du
kommer att få uppleva en centraliserad ekonomisk planering och kontroll och framför
allt en önskan om att införa en politisk union utan samtycket från EU:s befolkning.

Vakna herr Orbán! Se hur de försökte trakassera dig i morse. De försöker bestämma hur
du ska leda ditt land. Be dem fara och flyga. Ta upp kampen och kämpa för demokratin
ännu en gång.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Herr talman, mina damer och herrar! Ungern visade 1956
att världen måste ta ställning mot förtryck och lögner även om det verkar som en hopplös
strävan. Vid den tidpunkten var detta vårt historiska uppdrag. Och nu är det samma
situation. I dag vilar lögnerna och förtrycket på två pelare. En av dem är den globala
plutokratin och bankerna som privatiserar vinsterna, samtidigt som de nationaliserar
förlusterna och kostnaderna och därmed skickar dem vidare till brandmän, sjuksköterskor,
lärare och pensionärer, som lider alltmer.
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Den andra pelaren är att de – och här hänvisar jag främst till politiker – istället för att
representera människornas intressen envist agerar som representanter för den globala
plutokratin och bankerna, även här i EU – får allt att verka så naturligt eller åtminstone att
det inte finns någon annan lösning. Det ungerska ordförandeskapet och mitt hemland
Ungern måste visa att detta inte stämmer, att kejsaren är naken. Istället för ett tänkesätt
som centreras kring vinster och pengar måste vi visa att en människocentrerad och
rättvisecentrerad strategi också är möjlig, där frågan vi ställer oss inte handlar om vad som
är bäst för våra pengar och vinster utan istället vad som är bäst för befolkningen och
rättvisan. Jag önskar Ungern lycka till, mitt frihetsälskande hemland.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Fru talman, fru Morvai! Vi hade redan en kort diskussion
i går. Jag vill ställa två frågor till dig. Det är inte överraskande att du stöder ordförandeskapet
från din position på den extrema högern. Men om det passar Viktor Orbán är en annan
fråga. Är ni medveten om att den ungerska revolutionen stöddes av många olika personer
och inte bara av de konservativa till höger om det politiska spektrumet, som Martin Schulz
sade? Har du lagt märke till att kritiken mot den ungerska medielagen inte bara har kommit
från socialdemokrater utan även från många andra medborgare, inklusive
herr György Konrád, som inte har något med socialdemokratin att göra? Är du medveten
om detta?

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Herr Swoboda! Även om jag en gång i tiden trodde att
det betydde något att använda attributen ”högervriden” och ”vänstervriden” så har mina
ett och ett halvt år i EU övertygat mig om att det inte har någon betydelse. Ni
vänstermänniskor fortsätter att representera plutokratiska och bankernas intressen och
visar inte någon som helst hänsyn till vad människor vill ha. Ni har helt glömt av de
ursprungliga idealen. Er föregångare Karl Marx har tidigare nämnts i dag. Vad han sade om
rättvisa hänvisas det inte längre till här. Ni är de största förtryckarna av det arbetande folket.
Det är en sak. Det andra är medielagen, som är en inrikesfråga för Ungern…

(Talmannen avbröt talaren.)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Fru talman, mina damer och herrar! För det första vill jag tacka
för möjligheten att tala för den ungerska delegationen i Europeiska folkpartiets grupp. Jag
har självt ett funktionshinder och är kanske därför ännu känsligare än gemene man för
diskriminering eller dubbelmoral. Jag har därför med viss oro följt den politiska häxjakten
på Ungerns medielag, vilket vi även kunnat bevittna i dag i denna kammare. Ungerska
medborgarunionen Fidesz har vid oräkneliga tillfällen visat att den utför sitt arbete i enlighet
med våra gemensamma europeiska värderingar och gör så när det gäller pressfrihet samt
tryckfrihet och gör så med den äran.

Våra gemensamma värderingar innebär även ansvar. Detta bevisas även av de sex
kommande månaderna med Ungerns ordförandeskap. Detta bevisas av ordförandeskapets
mål. Ekonomisk styrning, energipolitik eller för den delen strategin för romerna – dessa
riktningar och strategier bevisar existensen av gemensamma värderingar liksom att våra
mål är gemensamma för att garantera ett starkt EU. När allt kommer omkring så är EU inte
bara gemensamma intressen utan även en gemenskap i värderingar. Nu visar du faktiskt
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en brist på respekt för dessa mål och värderingar. Utan att ens lyssna på Europeiska
kommissionens åsikt så uttalar du dig redan och framför illvilliga anklagelser samt
överdrivna och ogrundade kommentarer. Är ditt mål kanske att försvaga Ungerns
ordförandeskap genom att bete dig på det sättet? I själva verket skadar du EU och hela den
europeiska gemenskapen.

Vi genomlever just nu en av våra mest allvarliga kriser och du beter dig så oansvarigt. Som
ledamot i Europeiska folkpartiets grupp tar jag avstånd från detta. Jag uppmuntrar Ungerns
ordförandeskap att fortsätta sitt arbete trots anklagelserna och faktiskt fortsätta sitt ”Ett
starkt Europa”-program. Jag håller med om programmets titel. Genom att vara eniga
kommer vi att kunna uppnå så mycket mer och vi måste sträva efter utveckling.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Fru talman, herr premiärminister, mina damer
och herrar! Det ligger i EU:s och Ungerns intresse, liksom hos samtliga ungerska patrioters
intresse oavsett partitillhörighet, att Ungerns ordförandeskap blir framgångsrikt. Detta är
till och med ännu viktigare om vi beaktar att i dag står EU, inklusive euroområdet, inför
stora utmaningar. Herr premiärminister, du är en målmedveten man. Jag ber dig att ställa
denna förmåga till EU:s förfogande i egenskap av den ordförande som tjänstgör, så att EU
kan bli mycket mer dynamiskt och effektivt. Samtidigt vill jag be dig att skydda de
demokratiska reglerna och värdena i den europeiska sociala modellen.

Tyvärr, som den aktuella debatten har visat, har inledningen av Ungerns ordförandeskap
varit turbulent. Märker premiärministern hur lågt förtroende EU har i den ungerska
regeringen? Folk i många medlemsstater, oavsett partitillhörighet, anser att de
odemokratiska åtgärderna hos din regering, den ekonomiska populismen, medielagen och
toleransen för extremhögern strider mot EU:s normer och värderingar. EU:s ordförandeskap
kan inte frikänna dig från kritik. Dessutom borde du vara ett föredöme genom att hålla dig
till EU:s grundläggande värderingar.

Det berömda citatet av Attila József, ”min ilska är för er, inte mot er” kan tillämpas i det
här fallet, eftersom när välgrundad kritik uttalas är EU inte emot Ungerns regering, utan
EU är argt å den ungerska regeringens vägnar. Denna kritik är inte särskilt riktad mot det
ungerska folket. Herr premiärminister, som ungrare och europé skulle jag vilja känna
stolthet under dessa sex månader av Ungerns ordförandeskap.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Fru talman, herr Orbán! I en artikel som
publicerades i en av de stora tyska nyhetstidningarna citerade du Otto Graf Lambsdorff
som en av dina förebilder. Vi träffades sist vid hans begravning i december 2009. Du
närvarade i form av privatperson och det uppskattade vi mycket. Jag skulle vilja be dig att
hedra minnet av honom genom att respektera, följa och försvara principerna hos den
liberala konstitutionella staten i alla åtgärder som du vidtar.

Du har besvarat kritiken mot medielagen med två argument. Du har sagt att detta är en
kampanj mot Ungern och mot dig personligen samt att denna kampanj är otydlig. För
gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa vill jag förtydliga att det inte rör
sig om någon kampanj. Det är en fråga för hela EU om de grundläggande friheterna hindras
och ifrågasätts i en av EU:s medlemsstater.

Jag skulle vilja säga till kommissionen och till herr Barroso att en rättslig bedömning måste
utföras av Neelie Kroes. Kommissionen är dock inte bara en advokatbyrå utan också ett
politiskt organ. Bedömningen måste även ta en politisk form och den behöver slutföras
snabbt.
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Ditt andra argument är att kritiken är otydlig. Herr Orbán, jag skulle vilja nämna några
tydliga punkter: förtal, ärekränkning och anstiftan till hat är olagligt i Tyskland och andra
demokratier. Det är därför vi har straffrätt. Var snäll och tillämpa straffrätten i detta fall.
Du behöver förbättra det rättsliga skyddet i artikel 163, ändra sammansättningen och
befogenheterna för mediemyndigheten i artiklarna 123 och 183, samt en hel del andra
saker. Det finns många tydliga punkter. Jag föreslår att du skjuter upp genomförandet av
lagstiftningen tills kommissionen utfört sin bedömning och detta behöver göras så fort
som möjligt.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Fru talman! Europaparlamentet och
medlemsstaterna utövar en dubbelmoral. Vi verkar inte kunna sluta prata om medborgerliga
rättigheter och pressfrihet när det gäller länder som vill ansluta sig till EU men dessa saker
verkar inte gälla för redan existerande medlemmar i klubben. Är Köpenhamnskriterierna
okränkbara skyldigheter för oss alla eller är de det bara för nya medlemmar?

Medlemsstater blundar för vad de andra medlemsstaterna gör. Om jag inte lägger mig i era
affärer, så kommer inte ni lägga er i mina affärer! Till och med Ungern uppmanar alla att
inte lägga sig i deras affärer. Det är en konstig attityd för ett EU-ordförandeskap. Det är din
uppgift, premiärminister Viktor Orbán, att leda EU och faktiskt uppmuntra medlemsstaterna
till att intressera sig för varandras verksamheter i viss utsträckning. Det går inte att backa
här.

Nu skulle jag vilja vända mig till Europaparlamentet, vars uppgift det är att bevara de höga
standarderna för EU:s värderingar. Vi misslyckas med detta! Fru talman, det har återigen
varit en glädje att kunna få tala sanning och uttala sig på ett balanserat sätt.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Fru talman! Det är goda nyheter när en regering har
så mycket stöd i sitt eget land att den kan ta över EU:s ordförandeskap. Den ungerska
regeringen har detta stöd eftersom den agerar i ungrarnas intressen och eftersom den håller
på att bygga upp Ungern efter de ungerska socialisternas konkursmässiga,
skandalomgärdade regeringar. Det är dock inte goda nyheter att Ungern har utsatts för
sådana orättvisa och ideologiskt motiverade attacker inför ordförandeskapet. Hela frågan
om medielagen visar på hyckleriet i dessa attacker. Det finns ett identiskt medieråd i Polen,
som domineras av det styrande partiet och det bär skulden i dag för att dussintals människor
– journalister med konservativa tendenser – kastas ut från de polska statliga medierna.
Ingen i Europa, allra minst Martin Schulz, försvarar dem. Så är det, helt enkelt.

Det bisarra brevet som publicerades för en vecka sedan som attackerade ungrare och som
undertecknades av Tjeckiens och Ungerns tidigare presidenter samt chefen för tidningen
Gazeta Wyborcza i Polen, visar på hyckleriet i attacken. Detta är samma Gazeta Wyborcza
som ser till att personer som uttrycker avvikande åsikter får sina fastigheter konfiskerade.
Sanningen bakom dagens attack på Ungern är att den är en hämnd för att man börjat
praktisera en framgångsrik konservatism. Jag hoppas att ordförandeskapet, herr Orbán,
blir lika framgångsrikt som...

(Talmannen avbröt talaren.)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru talman! Den 1 januari tog den ungerska regeringen över
EU:s ordförandeskap, vilket har påmint oss om det som kan kallas en kulturmatta. Jag
kommer inte att prata om kartan, herr premiärminister, utan bara om kulturen som du
har tagit till Bryssel.
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Omhuldade symboler, porträtt av personer som ditt folk med rätta känner stolthet inför,
återfinns på marken, under fötterna på allmän plats där de trampas på och smutsas ned av
folk från hela Europa. Tycker du att det är kultur? Är det en värdig presentation av det stolta
Ungern?

Jag vet inte vad som fick ungerska diplomater att förnedra symbolerna för sin egen historia.
De skulle ha kunnat placera dem med värdighet på paneler eller väggarna i denna sal. Har
du sett, herr premiärminister, var de symboler som vi håller så kära har placerats i denna
hall? De har fått en värdig placering och pryder nu talmannens bord.

Jag vet att Ungern brottas med många problem men jag tror bestämt att det stolta ungerska
folket inte förtjänar en sådan respektlöshet inför dessa kända personligheter och symboler
från deras egen regering.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Fru talman, herr premiärminister, mina damer och herrar!
Jag hade tänkt tala om det ungerska ordförandeskapet men tidigare talare har gjort mig så
förbannad att jag nu måste ge efter lite för denna provokation och tala om Ungerns
medielag. Kort och gott, i Ungern kritiserades språklagen till och med av Jobbik-rörelsen
för ett bättre Ungern. Vi instämde inte heller. Att se så många kappvändare och hycklare
på en och samma plats är dock otroligt. Var befann ni er, ni som kallar er själva försvarare
av rättigheter, när den slovakiska språklagen instiftades? Var befann sig Daniel Cohn-Bendit
när ungrare i Vojvodina terroriserades av serbiska extremister? Var befann sig Martin Schulz
när gravar i Vojvodina, ungerska gravar och begravda ungrare i Transsylvanien skändades?
Det är därför jag kallar det för dubbelmoral. Jag kan inte acceptera den kritik som ni tillåter
av den ungerska regeringen och av det ungerska ordförandeskapet.

Till skillnad från det tomma kraxandet från MSZMP eller MSZP har Jobbik alltid kommit
med positiva förslag. Ja, vi måste ta upp frågan om den slovakiska språklagen. Ja, vi måste
ta upp frågan om att upphäva Beneš-dekreten. Ja, vi måste ta upp den territoriella autonomin
hos befolkningen i Székely. Ja, vi måste ta upp frågan om att motverka och stoppa romsk
brottslighet i Ungern och i hela EU och det skulle vara välkommet om den ungerska
regeringen kunde fokusera lika mycket på sin inhemska uppgift att genomföra viljan hos
miljoner ungerska väljare och äntligen sätta den tidigare ungerske diktatorn, Ferenc
Gyurcsány, bakom lås och bom. Detta är de verkliga problemen och jag önskar dig lycka
till med ordförandeskapet.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Fru talman, herr Orbán! Du har två svåra uppgifter framför
dig. Den första är att få bukt med åtta år av socialistiskt vanstyre, återinföra en politisk och
ekonomisk dynamism och stabilitet i Ungern och sänka skuldnivåerna. Väljarna har gett
dig ett tydligt mandat för att göra detta.

Din andra uppgift är att leda EU i din roll som rådets ordförande under dessa svåra tider
och att göra allt i din makt för att lösa den ekonomiska och finansiella krisen. Du kommer
att ha det aktiva stödet från Europaparlamentet och min grupp. Vi gläder oss över att du
inte har presenterat en önskelista för oss i dag, som många socialistiska tidigare ordförande
för rådet gjort under de senaste åren, utan att du istället har presenterat tydliga prioriteringar.

För det tredje gläder vi oss över att Ungern har varit EU-medlem sedan 2004 och att det
styrande partiet i Ungern tillhör gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater).
Kampanjen mot den nya medielagen, som innefattar krav på att upphäva rösträtten i
enlighet med artikel 7 och som startades här i kammaren, inte av dig utan av de partier
som förlorade valet 2010 i Ungern, de som satt här och fortfarande sitter här längst fram,
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åtminstone de som inte har sprungit raka vägen till tidningarna, är hycklande och
oacceptabel. Bedömningen kommer att visa att medielagen i Ungern inte skiljer sig från
den i många andra medlemsländer.

När det gäller Martin Schulz, som krävde att lagstiftningen skulle återkallas, kan jag bara
säga att han uppenbarligen inte läste den lagstiftning som röstades fram av en majoritet
under den socialistiska och gröna regeringen förbundslandsregeringen i
Nordrhein-Westfalen. Den inkluderar bestämmelser för fastställandet av en
mediemyndighet, sanktioner och mångfald i åsiktsbildningen. Det är exakt vad du gör.
Denna hycklande inställning får inte få majoritet i denna kammare.

(Applåder)

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Fru talman, herr Werner Langen! Är det så att
medielagen som instiftats av förbundslandet Nordrhein-Westfalens regering placerar
ansvaret för att övervaka medierna i händerna på ett parti? Är det så att den
övervakningsmyndighet för medierna i Nordrhein-Westfalen kommer att användas av
regeringen i nio år? Är det så att ett parti i Nordrhein-Westfalen bestämmer om bevakningen
är balanserad eller inte? Är det så att situationen är densamma som den är i Ungern? Jag
tror inte att detta är vad du vill ha. Jag skulle också vilja veta varför Angela Merkel kritiserar
den ungerska lagstiftningen, eftersom hon är medlem av…

(Talmannen avbröt talaren.)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Fru talman! Jag är säker på att du ger mig fem minuter.

(Talmannen avbröt talaren.)

För det första frågade Angela Merkel om lagstiftningen följde EU:s bestämmelser i alla
avseenden och Viktor Orbán gick med på att ändra lagarna om det behövdes, i enlighet
med kommissionens bedömning. Jag anser att detta är en strategi som är riktig, ärlig, öppen
och rättvis för alla inblandade.

Min andra kommentar handlar om medielagen i förbundslandet Nordrhein-Westfalen. I
radioprogram är det inte tillåtet att endast presentera en åsikt eller rapportera om endast
ett parti, grupp, lobby, religiös inriktning eller filosofi i enlighet med bestämmelserna i
punkt 31.

(Häcklande)

Enligt lagstiftningen kan regeringschefen för förbundslandet Nordrhein-Westfalen ge
instruktioner till landets mediemyndighet och döma till böter på upp till 500 000 euro.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Fru talman! Jag vill vända mig till Ungerns
regeringschef. Välkommen till Europaparlamentet Viktor Orbán.

Ungern har tagit över ordförandeskapet vid en inte helt oproblematisk tidpunkt och
verksamhetsprogrammet som du har presenterat för oss är fullt av stora utmaningar. Du
uppmanade Europaparlamentet flera gånger att hjälpa till att uppfylla detta program och
tro mig herr Orbán, vi är verkligen här för att stödja vad som är bra och europeiskt i ditt
program.
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I ditt anförande uppmanade du dock också till ett starkt EU och jag måste säga att jag inte
tycker att det är tillräckligt tydligt var det europeiska börjar och var det slutar i ditt program.
Annars kan jag inte förklara varför din regering har börjat sitt ordförandeskap med att
presentera en icke-existerande territoriell enhet istället för att, i egenskap av ordförandeland,
presentera en ny vision för EU.

Därför hoppas jag att det goda europeiska i ditt program fortsätter att utvecklas på ett
positivt sätt och att det även kommer att finnas en positiv ungerskhet i dig.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Fru talman! Under en lång tid har EU haft strategin
att sätta upp mål efter mål utan att kontrollera om dessa mål uppnås eller genomförs
ordentligt. Tillväxt, sysselsättning, ett medborgarvänligt EU: de har alla en tendens att bli
eviga mål. Vi befinner oss faktiskt vid den punkten att vi borde erkänna vårt misslyckande
när det gäller åtminstone vissa av våra strategier och patentlösningar som så ofta tillämpas.

För att stimulera EU:s ekonomiska tillväxt kanske vi borde börja tänka utanför ramarna
och acceptera de olika intressena och egenskaperna hos våra 27 medlemsstater.

Kommissionen föreslår och ordförandeskapet godkänner en ren samordning av vår
ekonomiska politik. Detta kan visa sig bli en fälla för precis den ekonomiska tillväxten som
vi önskar, med endast makroekonomiska samt ekonomiska mål och strategier. Samtidigt
som vi har en ofullständig gemensam marknad, byråkrati som är en börda för företag och
entreprenörer och en stökig arbetsmarknad, kan tillväxten i EU visa sig vara som en val i
en bassäng med barracudor – eftersom det är så den globala marknaden ser ut i dagens
krissammanhang.

Med tanke på övriga eviga mål som presenteras i ordförandeskapets verksamhetsprogram,
som att uppnå en gemensam energipolitik, behöver vi identifiera energiintressen och behov
som är gemensamma för samtliga medlemsstater. Jag är inte övertygad om att använda
miljarder euro på gigantiska infrastrukturprojekt är lösningen.

Viktor Orbán talade också om utvidgningen. Jag hoppas att detta inte innefattar den
ungerska strategin om att bevilja medborgarskap till samtliga ungerska etniska medborgare
i grannländerna. Är utvidgningen av EU i en euroskeptisk kontext och under en ekonomisk
kris verkligen realistiskt?

Sammanfattningsvis vill jag önska oss alla lycka till.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Fru talman! Det ungerska ordförandeskapet har fått en
dålig start. Det intryck som Ungerns regering gjort i EU i och med dess nya medielag har
inte varit positivt. Den nya lagstiftningen ger en medieövervakare väldigt omfattande
befogenheter, vilket kastar en oroande skugga över inledningen av det ungerska
ordförandeskapet. Denna lagstiftning är endast en del i en rad oroande utvecklingar i
Ungern.

När ett enda parti dominerar tystas andra röster. Redan den franske
sextonhundratalsförfattaren Rochefoucauld har varnat oss: ”Få är tillräckligt kloka för att
föredra nyttig kritik framför falskt beröm”. Mitt råd till ordförandeskapet är att ta
Rochefoucaulds ord på allvar både i egenskap av ordförandeland för EU och Ungerns
regering.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Välkommen till Strasbourg
herr Orbán. Som Daniel Cohn-Bendit påpekade, älskar alla här Ungern men inte alla tycker
om den ungerska regeringen, som du säkert har märkt.
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Vi å andra sidan älskar Ungern, har höga tankar om Ungerns regering och stöder oblygt
ditt parti. Varför stöder vi Fidesz-partiet? För att det partiet har varit en avgörande faktor
i Ungerns återkomst till ett demokratiskt liv efter en lång och hemsk diktatur.

Vi stöder Fidesz eftersom under åren, under alla dessa år, har det eftersträvat samma
värderingar om demokrati och frihet, både i regeringsställning och i opposition. Vi stöder
Fidesz eftersom Fidesz i dag är det enda vettiga alternativet till den populistiska trenden
som verkar finnas i så många av EU:s medlemsländer.

Vi stöder också Fidesz på grund av de prioriteringar som du har nämnt, Fidesz får oss att
inse att kampen för ett enat och fritt Europa ännu inte är över. Vi stödjer dig och uppmuntrar
dig, eftersom det innebär att vi hejar på Ungern och i förlängningen EU.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Herr talman, mina damer och herrar! Sedan grundandet
av EU har en av dess viktigaste frågor och utmaningar varit energitrygghet. Under en lång
tid trodde vi att det viktigaste var ett minskat beroende av energikällor. Den ekonomiska
krisen har dock tydligt visat att det som är viktigast är tillgänglighet och överkomlighet.
Detta var det första året i Ungern som fler människor frös ihjäl i lägenheter utan
uppvärmning än ute på gatorna. För några dagar sedan bad boende i ett hyreshus att deras
värme skulle stängas av eftersom de inte längre hade råd att betala den. Det är väldigt viktigt
att vi tar itu med frågan om energitrygghet som en av effekterna av den ekonomiska krisen
och vi måste göra detta mot bakgrund av vår omoderna energiinfrastruktur.

Den viktigaste uppgiften för det ungerska ordförandeskapet vid energitoppmötet kommer
att bli att besluta om grunderna för den nya infrastrukturen, inte bara när det gäller gas,
utan även elledningar. Vår uppgift blir inte att uppgradera de tidigare nätverken utan att
garantera att det finns investerare och kapital för de intelligenta energinätverken i framtiden.
Den ungerska regeringens uppgift blir att övertyga samtliga medlemsstater att enhälligt
stödja en ökad säkerhet i kärnavfallshanteringen. Vi måste garantera att allt detta hamnar
inom ramarna för det överkomliga. Herr talman, vi kan inte närma oss den här frågan
kallblodigt och oöverlagt. Det krävs ett klart huvud, ett rent hjärta och en tydlig vision. Vi
kommer att vara era partner när det gäller att lösa dessa frågor.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Fru talman! EU:s befolkning genomgår nu en allvarlig
och destabiliserande kris. Jag anser att det är precis vid sådana här tidpunkter som vi behöver
gå tillbaka till EU:s grundläggande värderingar.

Den första av dessa värderingar är kampen mot alla former av nationalism. Jag är mycket
oroad över att du nu, efter att ha erbjudit magyarerna ungerskt medborgarskap, även
framför möjligheten att ge dem rösträtt, vilket strider mot internationella konventioner.

Den andra av dessa europeiska värderingar är försvaret av demokrati och friheter. Sedan
du tillträdde har ett antal åtgärder vidtagits som oroar oss och som du nu kan förklara för
oss. Författningsdomstolens befogenheter har begränsats, Europeiska centralbankens
oberoende har underminerats – i strid med anslutningsfördraget – och du har fått folk att
rösta på en medielag som, under förevändningen att du införlivar ett EU-direktiv, i själva
verket är en lag som förstör pressfriheten, vilket Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE) nyligen visade.

Du säger att lagen liknar den i andra medlemsstater men även om några av länderna – och
jag tänker särskilt på mitt hemland – tydligt har en hel del arbete kvar att utföra. Men i
vilket annat EU-land riskerar medier att bötfällas med 700 000 euro för att de kränker
moraliska standarder? Saken ligger nu hos Europeiska kommissionen, som måste uttala
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sig om den huvudsakliga frågan, och utöver endast rättsliga frågor, om denna lag kränker
yttrandefriheten. Om så är fallet har EU instrument för att garantera respekten för de
grundläggande rättigheterna. Detta är det tydliga budskap som vi förväntar oss.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Fru talman, herr premiärminister! Ungern är ett EU-land.
Ni tycker om Europaparlamentet. Ungern har valt en av våra allra finaste tidigare kolleger,
Pál Schmitt, till republikens president och ni har varit kloka nog att välja som en av era
ministrar en väldigt fin kollega till oss, Enikő Győri, som jag vill hylla.

Demokrati fungerar. Du har blivit vald. Bra jobbat! EU fungerar. En av era lagar ifrågasätts
och du svarar, ”Jag ska ändra den”. Tillämpningen av värderingar ifrågasätts och du har
sagt när du reformerar författningen, som är den tidigare kommunistiska författningen,
att du ska anta hela EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Bra jobbat! Politik
fungerar. Om någon skulle tvivla på detta så har vi ett politiskt EU. Det är goda nyheter!

Du står inför ekonomiska utmaningar. Du håller på att ordna upp Ungerns ekonomi. Du
är förmodligen den premiärminister vi behöver vid denna tidpunkt. Det är dock inte första
gången som du har gjort detta. Du gjorde det redan 1998 då du också var premiärminister.

Jag vill avsluta med att fästa din uppmärksamhet på Kroatien. Du vill att landet ska ansluta
sig. Vi är för detta. Jag vill rikta din uppmärksamhet på den oro som vissa delar av EU:s
befolkning känner och föreslå att du ska genomföra en bred informationskampanj som
kan visa för EU:s medborgare att Kroatien uppfyller samtliga krav för medlemskap. Vi
tillämpar nämligen inte längre blockmedlemskap som vi gjorde efter Berlinmurens fall.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Fru talman, herr Orbán! På de spanska
socialdemokraternas vägnar skulle jag vilja välkomna det ungerska ordförandeskapet, det
tredje ordförandeskapet i den första trion av ordförandeskap under den nya dynamiken
upprättad i och med Lissabonfördraget. Det kräver konsekvens med det gemensamma
protokoll som fastställts av de tre länderna – Spanien, Belgien och Ungern – men även,
och allra viktigast, konsekvens med de principer, värderingar och mål som fastställts i
själva Lissabonfördraget, eftersom den absoluta prioriteringen är att genomföra och uppfylla
det.

Några av dessa gemensamma värderingar och principer är fastställda i artikel 2 i
Lissabonfördraget: respekt för friheterna, skyddet av minderåriga och mångfald, vilket
inkluderar mångfald i informationen. Jag delar därför den oro som du uttryckte om att
sådana viktiga mål för det ungerska ordförandeskapet kan förvanskas av nationella debatter
eller egenheter istället för av det som enar oss.

Den ungerska medielagen kan inte och får inte ses som en fråga om den inre marknaden
i det nationella införlivandet av direktivet om audiovisuella tjänster. Det är en debatt som
inte bara påverkar den inre marknaden eller enbart Ungern. Den påverkar de grundläggande
rättigheterna och hela EU och därför sällar jag mig till dem som är övertygade om att den
enda vägen framåt för att komma ur krisen är integration och inte konkurrerande
nationalism.

Ordförandeskapet kommer att bedömas utifrån dess vilja att gå i täten för att uppfylla
Lissabonfördragets värderingar och mål samt förbli lojal med de åtagande som gjordes vid
inträdet i EU.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)
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Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Fru talman! Jag lyssnade mycket noggrant till vad
Juan Fernando López Aguilar hade att säga och jag skulle vilja påminna honom om att den
spanska regeringen – som leds av hans parti – just nu håller på att skapa ett statligt medieråd
och en lag mot orättvis behandling och diskriminering som hänger över varje tänkbar
politisk motståndare som Damokles svärd och skulle kunna lägga sig i mediernas innehåll.

Därför vill jag säga till Juan Fernando López Aguilar att innan han kritiserar andra – och
jag tänker inte gå in i detalj på den ungerska lagstiftningen – tänk på att det inte är bra att
använda två olika mått eller dubbelmoral. Glöm inte att du var justitieminister.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Fru talman! Det är inte första gången som
vi har hört helt olämpliga jämförelser uttalas mellan en lag som har gett upphov till oro
över EU och även hos framstående representanter av din egen politiska familj, Alejo
Vidal-Quadras, och lagar som respekterar rätten till yttrandefrihet, fria opinionsbildandet
hos allmänheten i ett pluralistiskt samhälle och självklart mediernas mångfald. Det senare
upprättar audiovisuella råd, vars uppgift det är att inte på något sätt hindra mångfalden i
medierna och absolut inte att förutbestämma innehållet i medierna.

Så är fallet i Spanien, liksom i flera andra länder som tagits upp i denna kammare, och det
har inte någonting att göra med den fråga som har skapat så mycket oro under denna
diskussion.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Fru talman! Det ungerska ordförandeskapet har en
unik möjlighet att skapa energitrygghet i EU. Det kommer att vara två ordförandeskap i
rad – Ungern och Polen – med stark politisk beslutsamhet om att använda alla möjligheter
som finns till buds. Problemen som vi står inför än så länge är konsolidering eller monopol
på tillgång och överföring, brist på en sammanlänkad gemensam marknad och särskild
sårbarhet på EU:s östra flank.

Vi förväntar oss av det ungerska ordförandeskapet att det ska använda EU:s geometri i
form av en triangel: en nord-sydlig axel eller korridor från Östersjön till Adriatiska havet,
med energihamnar i Polen och Kroatien, kompletterad av den kaspiska gasledningen som
försörjer EU direkt, separat och oberoende, inledningsvis från Azerbajdzjan och
Turkmenistan. Den södra gaskorridoren bör självfallet innefatta Nabucco-projektet.

Den yttersta utmaningen för det ungerska ordförandeskapet är en ny källa för energisäkerhet
i EU. De tre viktigaste målen är att bygga länkar, garantera tillräcklig finansiering och att
stärka den externa dimensionen i EU:s energipolitik eftersom energi är en allmännyttig
tillgång för EU, den behöver europeiseras, politiken måste grunda sig på solidaritet och
vår politiska vilja bör garantera dess genomförande.

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Fru talman! Detta är en tidpunkt när vi borde diskutera
frågor om ekonomisk styrning, arbetsrättigheter och miljö, alla står högt upp på vår agenda.
Det är en tidpunkt när vi ska fira Ungerns enastående bedrift som för första gången har
fått äran att bli ordförandeland och jag beklagar att det ungerska folket – som stod emot
förtryck och kämpade så länge för demokrati – nu får denna demokrati utmanad av de nya
medielagarna i Ungern och den protektionistiska politiken som används för att attackera
utländska företag, vilket kastar en skugga över en period som borde vara fylld av stolthet
för det ungerska folket.

Detta är ett kritiskt skede för våra medborgare och vi måste fortsätta med vårt
reformprogram. Vi måste dock också vara vaksamma och se till att EU inte faller tillbaka
till ett mörkt förflutet. Vi måste fortsätta stå emot och uppmärksamma varje form av statlig
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censur och protektionistisk politik. Vi måste gå det ungerska folket till mötes men utan
att kompromissa om vår framtida demokrati.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Fru talman, herr premiärminister, mina damer och herrar! En
EU-strategi för romerna presenterades första gången för Europaparlamentet i början av
2008 och under de tre åren som har passerat sedan dess har en hel rad EU-åtgärder och
dokument visat betydelsen av att bekämpa segregationen och fattigdomen som drabbar
de 12 miljoner romer som finns i EU. Som medlem i Fidesz och som enda romsk ledamot
i Europaparlamentet är jag stolt över att den nya ungerska regeringen var det första
ordförandeland som helt antog åtagandet och uppdraget att tillhandahålla en lösning på
EU-nivå.

Den sociala integrationen av romerna är en av de mest allvarliga utmaningarna i EU i dag
och samtidigt en av de mest lovande möjligheterna för våra åldrande samhällen.
Integrationen av romerna är faktiskt inte bara en människorättslig skyldighet utan också
en ekonomisk nödvändighet. I egenskap av Europaparlamentets föredragande i denna
fråga hoppas jag innerligt att det ungerska ordförandeskapet ska lyckas skapa en strategi
baserad på parlamentets betänkande och kommissionens kommande meddelande som
verkligen är i gemenskapens anda och som kommer att definiera denna målgrupp utifrån
ekonomiska snarare än etniska grunder samtidigt som den förstärker genomförandet av
direktiven om lika möjligheter samt beaktar segregationens territoriella natur och dämpar
nackdelarna för medborgare som lever i mikroregioner.

Denna process handlar om så mycket mer än EU:s strategi för romer: den handlar om ett
ömsesidigt förtroende och EU:s förmåga att bygga en gemenskap av värderingar och
överkomma utmaningarna som ligger framför oss. Jag önskar dig lycka till med dessa
oerhörda uppgifter. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Pressen i EU har
ingen skyldighet att tillämpa en balanserad rapportering. I EU har vi tryckfrihet och
pressfrihet. Om det inrättats en myndighet i EU som ska skapa en så kallad balans med
hjälp av böter som inte kan följas upp, ta bort källskyddet och skapa en atmosfär av rädsla
så förväntar jag mig att kommissionen, som är satt att skydda gemenskapslagstiftningen,
reagerar. Kommissionen bör dock inte reagera tveksamt, halvhjärtat och defensivt. Den
bör istället vidta snabba, bestämda och effektiva åtgärder. Den har ännu inte gjort detta.

Herr Orbán, jag är inte övertygad av det aggressiva och oresonliga försvaret från dina
allierade. Vi trodde att du var liberal. Jag kan tänka mig att detta inte alltid känns bra. Jag
skulle dock vilja fråga dig hur du känner dig nu, när du nu ses som någon som leder sitt
land bort från demokrati och mot totalitarism?

(Häcklande)

Hur känns det att vara någon som behöver försvaras av de personer som sitter däruppe,
herr Orbán? Det är vad jag skulle vilja veta.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Fru talman! För det första vill jag säga att när vi i dag diskuterar
det ungerska ordförandeskapet, utan att det påverkar vår förmåga att diskutera samtliga
avsedda ämnen, borde Europaparlamentet fokusera på EU:s problem, vilket inte sker just
nu. För att kunna koncentrera oss på EU:s problem är det dessutom nödvändigt att läsa
detta noggrant och diskutera om det överensstämmer med det ungerska ordförandeskapets
prioriteringar istället för att diskutera punkter och frågor som gäller Ungerns inre
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angelägenheter, vilka istället kan regleras i en normal och hälsosam relation mellan
kommissionen och den ungerska regeringen samt parlamentet om så behövs.

Därför vill jag säga att förutom den prioritering som det ungerska ordförandeskapet
naturligtvis kommer att ge aktuella ekonomiska och finansiella frågor gläder det mig
oerhört att den ungerska planen för de kommande sex månaderna är väldigt tydlig och
ambitiös samt fokuserar på och prioriterar tre frågor som kommer att bli avgörande för
EU:s framtid: livsmedel, som nu befinner sig i en allvarlig global kris; energi, som är central
för vår säkerhet och ekonomiska hållbarhet; samt vatten, som det inte har talats om så
mycket här men som kommer att bli nästa utmaning för EU:s medborgare efter livsmedel.

Jag hoppas att du lyckas med dina målsättningar.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Fru talman, herr premiärminister! År 2011 är första
gången som EU kommer att ha två ordförandeländer från Central- och Östeuropa, Ungern
och Polen. Dessa två länder har gjort en särskild insats för den demokratiska utvecklingen
och den europeiska integrationen. Jag anser att ländernas meriter inte ska kastas bort på
det sätt som antytts i dag.

Herr Orbán, lösgör dig från den skugga som fallit över ditt ordförandeskap. Då kommer
vi i slutet av ditt ordförandeskap kunna säga att du uppfyllde dina prioriteringar. Det är
dem jag önskar att vi kunde koncentrera oss på istället för det ungerska parlamentets
resolutioner och åtgärder, som inte uppfyller de grundläggande demokratiska principerna.

Du kommer att få socialdemokraternas och demokraternas fulla stöd när det gäller att
avsluta förhandlingarna med Kroatien under ditt ordförandeskap.

I ditt anförande hörde jag inget om en översyn av grannskapspolitiken. Jag hoppas att du
kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna och kunna övertala Vitryssland att återgå till
en demokratisk utveckling.

Jag håller inte med Daniel Cohn-Bendit. Jag anser inte att Viktor Orbán kan jämföras med
Hugo Chávez, det finns andra premiärministrar i EU som passar mycket bättre för en sådan
jämförelse.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Fru talman, herr Orbán! Det är sant att ditt land har lidit
mycket och att ditt land, du själv och ditt parti har gjort ett stort bidrag till fred och ett enat
EU. I egenskap av en god granne och österrikare, vill jag vara tydlig med detta vid en tidpunkt
som är av stort historiskt värde för dig.

Att skapa sysselsättning, främja tillväxt och öka tryggheten är prioriteringarna under det
ungerska ordförandeskapet och vi stöder dem med glädje. Andra prioriteringar inkluderar
att stärka den inre marknaden, göra framsteg inom energipolitiken, Donaustrategin och
slutföra förhandlingarna med Kroatien. Detta är samtliga områden där vi vill och kommer
att stödja er.

Jag vill särskilt tacka dig för ditt försvar av religionsfriheten. Kristendomen är en av
hörnstenarna när det gäller europeisk handling och tanke och vi respekterar oerhört att
du har reformerat de kommunistiska medialagarna i Ungern som dateras från 1986. Detta
är viktigt och det är också rätt sak att göra. Vi anser att många av de åsikter som vi har hört
i samband med detta, inklusive i denna kammare, är felaktiga. Ett antal av rösterna påminner
mig om de sanktioner som så orättvist infördes mot den österrikiska regeringen år 2000.
Jag anser att Ungern blir nu precis lika orättvist behandlat som den österrikiska regeringen
blev då.
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Jag skulle vilja tacka dig för allt du har gjort och önska det nya ungerska ordförandeskapet
all framgång.

(Applåder)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Fru talman, herr premiärminister! Som EU-medborgare
och socialist välkomnar jag ditt åtagande att genomföra Donaustrategin, en konsekvent
strategi för romerna på EU-nivå och i egenskap av rumänsk medborgare välkomnar jag
ordförandeskapets stöd för att mitt land och Bulgarien ska anslutas till Schengenområdet.

Inledningen av det ungerska ordförandeskapet har dock överskuggats av de livliga
debatterna om en skamlös lag som fläckar ned EU:s grundläggande värderingar. Denna
lag verkar ha kommit till under det politiska inflytandet från Horthy, Kádár, Antonescu
eller Ceauşescu. Den undergräver Ungerns trovärdighet och prestige som EU-medlemsstat
och är en kränkning av det ungerska folket som är uppskattade för sitt engagemang för
frihet. Denna lag har blivit skarpt kritiserad av två stora regeringar i EU, nämligen Tyskland
och Frankrike, som tillhör din politiska familj. Parlamentsledamöter från gruppen
Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) har kritiserat lagen och förväntar sig inte att bli
exkluderade inom kort från PPE-gruppen.

Vi kan inte acceptera att saker rör sig i den här riktningen. Vi kan inte tillåta att det fortsätter.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Fru talman! Som ett resultat av debatten om den ungerska
medielagen så vet alla i EU vilket land som just nu innehar ordförandeskapet. Så har inte
alltid tidigare varit fallet. Jag anser att det är en positiv utveckling att premiärministern har
låtit lagen granskas av Europeiska kommissionen och det är med tillförsikt som vi inväntar
kommissionens bedömning.

Sedan när det gäller det ungerska ordförandeskapets fyra prioriteringar. Tillväxt och jobb.
För det första, den administrativa bördan för små och medelstora företag. Vilka specifika
åtgärder kommer att vidtas gällande detta? Den digitala agendan: Kina kommer inte att
vänta på att EU hinner ifatt. Den andra prioriteringen är ett starkare EU. I Europa håller vi
på att drunkna. Jag pratar inte om den höjda havsnivån utan om den höjda vattennivån i
floderna Rhen, Po och Mosel. Jag skulle vara tacksam om du även kunde ta itu med den
frågan.

När det gäller vänlighet mot våra medborgare: vad ska vi göra med Schengen, Rumänien
och Bulgarien, och anslutningen av Kroatien?

Slutligen, Ungern har infört en nödskatt för affärsverksamheter från andra länder. Denna
skatt strider mot den inre marknaden. När ska den tas bort?

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

László Tőkés (PPE).   – (HU) Herr talman! Tillåt mig att dra följande parallell i samband
med medielagen: år 1956 fördömde majoriteten av västvärldens kommunistiska partier,
liksom ett stort antal av västvärldens vänsterliberala intellektuella, de ungerska
revolutionärerna och talade illa om dem samtidigt som de försvarade de sovjetiska
bolsjevikerna. I tillämpliga delar äger något liknande rum i dag. Många av våra västerländska
socialistiska och liberala kolleger tar ställning för ett parti exkommunister och kvasiliberala
mot den verkliga kraften bakom regimbytet, den avlidne József Antalls följeslagare, Viktor
Orbáns frihetskämpar. Detta blir tydligt mot bakgrund av medielagen. Mina damer och
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herrar, låt er inte förledas av det förflutnas hjältar och arvtagare, dessa postkommunister,
och missta dem för en verklig och trovärdig vänster. De två är inte samma sak. Då det begav
sig var även Albert Camus tvungen att inse vilka sovjetstalinisterna verkligen var och tog
ställning för den ungerska revolutionen.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Herr talman! Jag håller med Viktor Orbán på tre punkter.
Den första är Kroatien-frågan. Vi har samma inställning och vi hoppas kunna hitta en
lösning tillsammans med Ungerns utrikesminister. Den andra punkten gäller vikten av att
integrera romerna och den tredje är den europeiska betydelsen av den ungerska
revolutionen.

Jag kommer från Österrike och jag föddes nära den ungerska gränsen. Jag var medveten
om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen. Jag skulle undervisa två
av mina klasskompisar i tyska. Jag vet allt om revolutionens ideal. Det var dock en revolution
mot maktambitioner, mot ett maktens monopol. Dess syfte var att kräva frihet, inklusive
tryckfrihet och pressfrihet.

Herr Orbán, tänk igenom ännu en gång om denna lag verkligen är i enlighet med den
ungerska revolutionens ideal, anda och mål. När du jämför den med dessa mål kommer
du att kunna utarbeta en bättre lag. Därför vill jag återigen uppmana dig att beakta hur du
kan lägga fram ett bättre förslag till medielag, som överensstämmer med den ungerska
revolutionen och dess anda.

(Applåder)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Herr talman! Jag skulle vilja rikta några uppmuntrande ord och
mitt stöd till det ungerska ordförandeskapet och Ungern, ett land som är en god granne
till Slovenien och som vi har många saker gemensamt med. Jag vill också stödja
ordförandeskapets huvudprioriteringar som Viktor Orbán presenterade i dag.

Ungern kan vara till stor hjälp när det gäller att ytterligare konsolidera stabiliteten i regionen
där vi båda bor och i synnerhet för att se till att regionen som helhet omfamnar moderna
värderingar och sin framtid.

Därför ska jag säga något som du kanske inte vill höra. Jag anser att det vore bättre om du
lämnade historien om Trianon i det förflutna. Använd den inte som en anledning till att
störa dina grannar eller riva upp gamla sår. Alla måste lära sig att leva med sin historia.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Herr talman! Jag skulle vilja kommentera en fråga
som redan har fått mycket uppmärksamhet denna morgon. Det är Ungerns medielag.
Denna fråga, herr Orbán, handlar inte om Ungern eller om Ungerns inrikespolitik. Vi talar
här om EU:s grundläggande rättigheter och vår trovärdighet gentemot resten av världen.
Tryckfrihet och pressfrihet kommer att äventyras i hela EU om Ungern inrättar ett politiskt
utsett medieråd och behöver betala miljoner i böter.

Herr Orbán, jag tillhör den unga europeiska generationen som kanske har tagit tryckfrihet
och pressfrihet för givet, men i dag märker jag att det inte är en given sak. Det gläder mig
att du har lovat att se över lagen om den överträder EU:s lagstiftning och fördrag och jag
anser att du redan nu kan återvända hem och se över den. Du är skyldig oss det, vi som
kämpade för grundläggande rättigheter samt tryckfrihet och pressfrihet, och du är skyldig
min generation detta, som aldrig har upplevt något annat. Vi måste bygga upp demokratin
i EU och inte montera ned den.
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Othmar Karas (PPE).   – (DE) Herr talman! Att stärka EU innebär också att stärka
kommissionen och utvidga säkerhetsnätet, både när det gäller dess ekonomi och dess
innehåll. Det innebär att stärka demokratin i EU och det innebär en europeisk gemenskap.
Processen med att göra EU starkare börjar hos oss själva. Hjälp oss att ”europeisera”
inrikespolitiken och se till att EU inte försvagas av nationalism.

Om vi vill stärka EU måste vi stärka vår gemensamma grund och minimera våra svagheter.
Våra styrkor inkluderar samma rättssystem, samma värderingar, samma friheter,
gemenskapsmetoden, den inre marknaden med de fyra friheterna och den gemensamma
valutan. Partier är helt enkelt demokratins instrument och inte tvärtom. Våra svagheter är
nationalism, egoism, polarisering och protektionism. Låt oss använda dessa sex månader
till att stärka EU och gemenskapen.

Maroš Šefčovič,    kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag vill först tacka
premiärminister Viktor Orbán för att han presenterat ett väldigt ambitiöst program. Jag
vill också tacka ledamöterna för en givande debatt och ett intensivt utbyte av åsikter.

Jag anser att den demokratiska debatten är ett utmärkt sätt att hitta de bästa lösningarna
för EU. Det finns dock en förutsättning och det är att interlokutörerna har ett gemensamt
mål. Jag anser att vi har ett sådant mål eftersom de flesta av oss i denna kammare vill ha
ett starkare EU. Det motto som det ungerska ordförandeskapet har valt är väldigt lämpligt
och bra. Å kommissionens vägnar vill jag därför betona att vi måste stödja det ungerska
ordförandeskapets mål.

Som debatten tydligt visat har vi ett jättejobb framför oss under denna period. Vi måste
införa ekonomisk styrning, hitta lösningar för skuldkrisen samt snabba på genomförandet
av Europa 2020-strategin – för att nämna några av målen på det ekonomiska området. Vi
välkomnar dock det ungerska ordförandeskapets fokus på att hitta en bättre lösning för
integrationen av romerna och Donaustrategin.

Jag vill kommentera frågan om hur man mer effektivt ska kunna integrera romerna i EU.
Som ni vet, startade vi ett väldigt brett program för att öka medvetenheten och främja en
samordnad dialog i medlemsstaterna om de möjligheter som finns med hjälp av EU-medel.
Efter Ungern 2009 och Rumänien 2010 kommer Slovakien och Bulgarien hamna i fokus
nästa år. Jag anser, tillsammans med dig och det ungerska ordförandeskapet, att vi i april
kommer att kunna presentera EU:s nya ramar för nationella integrationsstrategier för
romerna.

Jag vill kommentera Daniel Cohn-Bendits anförande eftersom jag anser att det är väldigt
viktigt att vid denna tidpunkt tydligt visa att EU stöder Tunisien och dess folk. Jag vill
särskilt hylla det mod som det tunisiska folket visat under de senaste dagarna. Jag är
övertygad om att EU kommer att stödja tunisiernas i deras fredliga och demokratiska
strävanden.

Den nya samlingsregeringen bör verkligen representera det tunisiska samhällets önskningar.
Den bör leda landet genom en fredlig och demokratisk övergång och organisera tidiga val.
Jag vill försäkra denna kammare om att vi står beredda att tillhandahålla omedelbart stöd
när det gäller att förbereda och organisera valprocessen och att erbjuda ett varaktigt stöd
för en verklig demokratisk övergång. Om det krävs är vi även beredda att ge det nödvändiga
stödet för att hjälpa de tunisiska myndigheterna med akuta behov.

Efter kraven på snabba åtgärder från kommissionens sida i fråga om medielagen vill jag
upplysa ledamöterna om att vår diskussion med de ungerska myndigheterna på politisk
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nivå och expertnivå är intensiv och pågående. Kommissionen kommer att skicka en
klargörande skrivelse till Budapest i denna vecka för att få ytterligare förklaringar. Jag vill
ännu en gång betona att vi agerar mycket snabbt med tanke på komplexiteten i denna
fråga. Jag vill även upprepa vad kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade om
att vi gläder oss över premiärminister Viktor Orbáns politiska åtagande om att korrigera
lagstiftningen om så behövs.

Vi är helt övertygade om att Ungern kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna för att se
till att den nya medielagen genomförs med fullständig hänsyn till EU:s värderingar om
mediernas frihet och den relevanta unionslagstiftningen samt Europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kommissionen
kommer i detta avseende att agera helt i egenskap av fördragens väktare.

Jag vill avsluta med att säga att vi har fullt förtroende för det ungerska ordförandeskapets
åtagande och entusiasm. Vi har bevittnat de ungerska myndigheternas gedigna förberedelser
inför denna uppgift att vara ett väldigt kraftfullt ordförandeskap under denna viktiga period.
Vi anser att tillsammans kan vi utveckla det europeiska projektet. Jag är säker på att
Europaparlamentet kommer att stödja detta arbete och axla sin roll i en anda av lojal
samarbetsvilja. Vi behöver verkligen göra ordentliga framsteg i våra huvudprioriteringar
under denna period.

Jag vill önska ordförandeskapet lycka till under de kommande sex månaderna. Vi ser fram
emot att få arbeta tillsammans för EU:s bästa.

(Applåder)

Viktor Orbán,    rådets ordförande. – (HU) Herr talman! Låt mig först av allt tacka
parlamentets ledamöter som hedrat oss med sina inlägg i dagens spännande och värdefulla
debatt. Debatten har varit alltför värdefull för att vi ska kunna ta upp alla de argument som
framförts i ett kort svar på en minut. Jag kommer att hålla tidsfristen, men det är några
frågor jag inte kan låta bli att svara på.

Först vill jag i egenskap av Ungerns premiärminister uttrycka min förvåning över att så
många allvarliga och aktningsvärda personer, som de som har kommenterat här i dag,
faktiskt har fel. Det vore oförtjänt och pinsamt, inte bara för er utan även för mig, om jag
skulle ge en fullständig lista över alla de faktafel som folk, och till att börja med du, Martin
Schulz, har kommit med beträffande den ungerska medielagen och demokratin i Ungern.
Låt mig bara för att klargöra omfattningen av era fel ge ett exempel: den ungerska
medielagen kan inte sanktionera obalanserad rapportering och inte heller medföra
ekonomiska påföljder för detta. Så vad är det ni protesterar mot? Listan kan göras hur lång
som helst. Jag vill därför klargöra att ni tyvärr blivit vilseledda och lurade. Det är nu
uppenbart att jag inte kan hoppas på en rättvis behandling i den här debatten, utan i stället
måste förlita mig på att Europaparlamentet kan bilda sig en opartisk, objektiv uppfattning
som jag personligen i själva verket ser fram emot, och att parlamentet kommer att fortsätta
enligt det fastställda förfarandet.

Men jag vill ändå säga att jag högt värderar Martin Schulz tanke att det ungerska
ordförandeskapet inte kommer att bedömas på grundval av det framlagda programmet,
utan på grundval av resultatet. Jag kan bara rekommendera er att följa samma princip i
fråga om den ungerska medielagen, som har varit i kraft i flera veckor nu. Jag ska gärna
skicka er utdrag från ungerska tidningar på tyska och ni kommer se att Daniel Cohn-Bendits

51Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



brinnande tal är en mild västanfläkt jämfört med vad den ungerska pressen skriver. Det
var det om korrekta fakta.

Å andra sidan skulle jag vilja påminna medielagens kritiker om att vi lever på 2000-talet.
Hur kan man tro att någon i Ungern, eller i något annat EU-land, skulle kunna undertrycka
yttrandefriheten i Internets tidevarv? Under den ungerska valrörelsen vann vi i stort sett
valet genom ett fritt Internet och Facebook. Hur kan ni tro att man på 2000-talet skulle
kunna begränsa det fria flödet av åsikter? Det är chockerande att se i vilken grad ni lever i
det förgångna.

Likaså vill jag bara notera, som en fråga av intresse, att den medielag som ni kritiserar
upphäver tryckfrihetsförordningen som antogs 1986, under den kommunistiska regimen,
som fram till antagandet av den nya medielagen medgav att tidningar kunde läggas ned
genom att helt enkelt avregistreras. Ingen har klagat på detta under de senaste tjugo åren,
trots att det var högst antidemokratiskt. Jag föreslår därför att vi fortsätter debatten om
medielagen i en anda av förnuft och rationella argument.

Samtidigt, mina damer och herrar, vill jag informera er om att Ungern – i motsats till vad
en del påstår här – är på väg att återuppbygga en rättsstat. Jag vill påpeka att även om det
inte har debatterats här under de senaste åren så har den ungerska säkerhetstjänsten använts
för politiska syften under dessa år, vilket nu prövas inför rätta. Polisen i Ungern har beordrats
att använda våld mot fredliga folkmassor, och detta är nu föremål för straffrättsliga
förfaranden. I Ungern har information av allmänt intresse förfalskats, och det är vad som
har lett till det aktuella läget i vår ekonomi. I dag stärks rättsstatsprincipen i Ungern, efter
att man i många år fört en politik för att montera ned den, vilket av någon anledning aldrig
föranlett någon kritik från er. När jag lyssnade på dagens debatt om medielagen kunde jag
tyvärr konstatera att det egentligen inte är medielagen ni har problem med, utan med det
faktum att det ungerska folket i en solidaritetshandling utan motstycke i Europa röstade
med två tredjedelars majoritet för en politisk kraft i Ungern. Detta är utan tvekan en mycket
spännande och intressant fråga och jag är övertygad om att detta kan användas till Europas
bästa.

Eftersom Alexander Graf Lambsdorff också gjort en personlig iakttagelse vill jag gärna
svara på den också. Jag vänder mig därför till dig, Alexander Graf Lambsdorff, som en
europé till en annan europé, som en ungrare till en tysk. Er medielag är inte ett dugg mer
demokratisk än den ungerska, och om du bestrider det så var snäll och gör det i en objektiv
debatt. Jag kommer inte att acceptera, varken från tyskarna eller från någon annan, att
någon, bara för att vi har levt under en diktatur i fyrtio år, ska ifrågasätta det ungerska
folkets engagemang för demokrati.

Medielagen kan och bör så klart kritiseras, och det kan jag acceptera som något naturligt,
men man får inte förolämpa en hel nation. Och jag vill göra det helt klart att ett
ifrågasättande av det ungerska folkets och den ungerska regeringens engagemang för
demokratin är en förolämpning mot det ungerska folket ... (avbrott, applåder). Låt mig
hänvisa till uttalandet där Ungern anklagas för att ta steg mot att bli en diktatur. Jag var
här och jag hörde det med egna öron. Vad är det ni protesterar mot? Jag var här och jag
hörde det med egna öron! Ni hotade mig och påstod att Ungern var på väg att bli en diktatur.
Vad är det om inte en förolämpning mot det ungerska folket? Och det vill jag göra helt
klart, jag kommer alltid att stå upp för att skydda mitt hemland, Ungern. Detta är inte en
fråga om medielagar!
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När det gäller EU-frågor kommer jag nu att ta på mig min andra hatt, som rådsordförande.
Jag anser att frågan om obligationsmarknaden, som Guy Verhofstadt tog upp, är mycket
viktig, och det ungerska ordförandeskapet ser upprättandet av en obligationsmarknad som
något nödvändigt och oundvikligt på lång sikt. Vi stöder därför en EU-politik som styr
Ungern, EU:s medlemsstater inom euroområdet och hela EU i denna riktning. En sak som
jag skulle vilja framhålla är att vi bör övertyga våra egna regeringar, de nationella
regeringarna, om att inte utnyttja upprättandet av EU:s obligationsmarknad som en ursäkt
för att spara på strukturella reformer. Vi måste därför först genomföra de nödvändiga
strukturreformerna, och först därefter kommer det att vara möjligt att införa
obligationsmarknaden.

I fråga om Tunisien vill jag påpeka att vi är i ständiga konsultationer med utrikestjänsten,
att vi stöder alla demokratiska ansträngningar och rörelser även utanför EU:s gränser och
att vi tillsammans med utrikesrepresentanten kommer att visa detta med tillräckligt
eftertryck. Vi bör dock inte ställa denna fråga i kontrast till de globala tendenserna i
förföljelsen av kristna. Båda problemen måste tas itu med.

Slutligen, mina damer och herrar, har det i ett antal kommentarer uttryckts oro över den
turbulenta inledningen på det ungerska ordförandeskapet, och farhågor om att detta kan
vara skadligt för vårt EU-ordförandeskap. Låt mig säga er att det beror helt på er. Vi är för
vår del redo, och jag personligen är redo att följa och vårda båda trådarna i denna dubbla
debatt under det ungerska ordförandeskapet. Så om ni känner att ni under det ungerska
ordförandeskapet vill debattera både Ungerns och EU:s politik, vill jag bara säga att vi är
redo för det och att vi inte kommer att tycka att situationen är det minsta obekväm. Vi är
naturligtvis inte glada över det. Vi är inte glada över att kritiska åsikter mot Ungern blandas
ihop med frågor om EU-politiken, men vi ser det inte som något onormalt. Europeiska
unionen styrs också av demokrati, och vi har demokratiska debatter.

Jag förväntade mig inte att det ungerska ordförandeskapet skulle vara någon enkel
segerparad, som en skönhetstävling där modellerna bara visar upp sig och alla applåderar.
Det har jag aldrig inbillat mig! Jag är väl medveten om att vi kommer att ha allvarliga
politiska debatter. Jag är redo för detta, oavsett vad debatten kan gälla, och var förvissade
om att Ungern och det ungerska ordförandeskapet har styrkan att föra debatten om såväl
Ungern som EU-frågorna med det allvar och den styrka som krävs och att inga attacker
gällande den interna politiken eller de ungerska frågorna kommer avskräcka oss från att
genomdriva våra EU-program och prioriteringar och göra detta till ett framgångsrikt
ordförandeskap. Mitt mål är att göra det här halvåret, som nu ser ut att bli det svåraste
någonsin för Europeiska unionen, till ett av de mest framgångsrika. Tack för att ni hedrar
mig med er uppmärksamhet.

Talmannen.   – I enlighet med arbetsordningen får personliga uttalanden göras i slutet av
debatten. Martin Schulz har bett att få ordet för ett personligt uttalande.

(Sorl av missnöje)

Mina damer och herrar, vi följer arbetsordningen som vi har antagit gemensamt.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Herr talman! Viktor Orbán, du tilltalade mig personligen.
Du har även direkt tilltalat en del andra ledamöter. Jag vill ge dig några tankar att ta med
dig inför de kommande sex månaderna angående kommentarer om det ungerska folket
och om dig som företrädare för det ungerska folket. Daniel Cohn-Bendit har i sin biografi
beskrivit sin relation med det ungerska folket. I min grupp finns parlamentsledamöter som
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har varit inlåsta i kommunistiska fängelser. I min grupp finns det en ledamot, Miguel Angel
Martínez Martínez, som utsatts för tortyr i Spanien på grund av sitt motstånd mot
Francoregimen. Vi har alla en gemensam uppgift, du och alla vi som sitter här, och det är
att försvara demokratin, till exempel mot den sorts människor som häcklar oss här i dag.

Ingen som kritiserar en lag förolämpar det ungerska folket. Du kan vara säker på en sak.
Ledamöterna till vänster här i kammaren och i synnerhet i min grupp, lovar dig att värden
som frihet, demokrati och rättvisa är våra gemensamma värderingar. Om vi anser att en
lag inte lever upp till dessa värderingar så kommer vi att kritisera lagen, men det betyder
inte att vi kritiserar det ungerska folket.

(Applåder)

Om vi alla tar detta till våra hjärtan, så kommer något att hända som både vi och du, Viktor
Orbán, behöver. Vi kan inte skapa ett framgångsrikt EU genom att uppdelning. Europeiska
unionen kan bara lyckas om de suveräna medlemsstaterna och unionen som en gemenskap
samarbetar. Spela inte ut dem mot varandra. Du har tagit på dig rollen som rådets
ordförande under de kommande sex månaderna. Vi vill att du tillsammans med oss försvarar
de europeiska värderingarna och inte spelar ut Ungern mot Europeiska unionen.

(Applåder)

Talmannen.   – Tack Martin Schulz. Herr premiärminister, tack för ert anförande och för
er närvaro. Daniel Cohn-Bendit, vill du också göra ett personligt uttalande?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Det finns
tillfällen i historien – och det kan jag säga på alla språk – när man helt enkelt inte får
överträda en viss punkt.

Viktor Orbán, du är stolt över det ungerska folket och det har du rätt att vara, men
demokratin, från Tocqueville till alla demokratiteoretiker, säger oss en sak: ”Sanningen
finns inte alltid på majoritetens sida.”

(Talmannen avbröt talaren)

Talmannen.   – Daniel Cohn-Bendit, uttalandet måste vara personligt.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Men kan ni hålla tyst däruppe? När Viktor
Orbán här i kammaren påstår ...

(Sorl)

Mobiliserar ni extremhögern? Det gör ni rätt i.

När han här i kammaren påstår att vi har talat illa om det ungerska folket, så är det
nationalpopulism, det är att vägra diskutera innehållet i någonting och i stället försöka
sätta upp folk mot folk. Detta är ovärdigt Europeiska unionen, Viktor Orbán. Du bjöd in
oss att äta med dig. Jag har tappat aptiten nu, jag vill inte sitta till bords med dig. Det du
har gjort är skamligt!

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Herr talman! Jag begär ordet enligt samma artikel, oavsett
vilken, som Daniel Cohn-Bendit nyss använde. Du är mycket mer insatt i arbetsordningen
än jag, och jag vill gärna ha ett klargörande. Den enda artikel jag kan hitta om personliga
uttalanden är artikel 151 som säger att ledamoten måste begränsa sig till att bemöta
yttranden om den egna personen. Enligt vilken artikel fick Martin Schulz ordet? Enligt
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vilken artikel fick Daniel Cohn-Bendit ordet under dessa omständigheter? Är alla ledamöter
jämlika eller är vissa ledamöter mer jämlika än andra?

(Applåder)

Talmannen.   – Mina damer och herrar! Viktor Orbán riktade sig faktiskt till Martin Schulz
direkt – detta är faktum – och uttryckte sin oro över att detta kunde väcka anstöt hos den
ungerska nationen. Det var hans ord.

De frågor som väckts här i kammaren har klargjorts. Låt oss behålla värdigheten. Det
ungerska ordförandeskapet har gjort en viktig presentation. Vi har antagit det ungerska
ordförandeskapets program och godkänt det och vi har hört några mycket positiva inlägg
om vad Ungern kommer att göra under de kommande sex månaderna. Detta är mycket
viktigt för oss alla. Låt oss visa vårt godkännande än en gång och lugnt skiljas åt efter
debatten, för det har varit en mycket allvarlig debatt. I enlighet med arbetsordningen gav
jag ordet till de ledamöter som begärde att få göra personliga uttalanden. Jag vill tacka dig,
Viktor Orbán, för ditt anförande och för att du deltagit i detta sammanträde och för
presentationen av det ungerska ordförandeskapets program.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Dominique Baudis (PPE),    skriftlig. – (FR) Under de kommande sex månaderna kommer
du att inneha ordförandeskapet i rådet, och många utmaningar väntar. Du har gjort
utgången ur krisen till din högsta prioritet. Jag är övertygad om att institutionerna och
medlemsstaterna kommer att fortsätta sitt goda samarbete under ditt ordförandeskap. Det
är vår skyldighet att trygga den långsiktiga överlevnaden för mekanismerna för solidaritet
och stabilisering, som redan har visat sitt värde.

För att uppnå våra mål måste vi också fokusera på att reformera det internationella
finanssystemet. Vi här i EU har varit föregångare när det gäller reglering och tillsyn av
finansmarknaderna. Det franska ordförandeskapet för G20 är en möjlighet som måste tas
tillvara. Ett enat EU bör vara en förebild för sina utländska partner.

Den europeiska grannskapspolitiken är ett viktigt instrument i unionens utrikespolitik.
Tack vare den har vi stabila förbindelser med våra närmaste grannar. Det östliga
partnerskapet, som också är en av dina prioriteringar, bör inte främjas på bekostnad av
Medelhavspartnerskapet. Unionen för Medelhavsområdet tappar fart och förtjänar också
vår uppmärksamhet. Den är mycket viktig för EU. Vad tänker du göra för att återuppliva
den?

Ivo Belet (PPE),    skriftlig. – (NL) Det är positivt att Ungerns premiärminister så tydligt
har betonat sin vilja att anpassa den nya medielagen om EU begär det. Europeiska
kommissionen måste nu få möjlighet att göra sitt arbete helt oberoende. Det är det enda
sättet att frigöra sig från det partipolitiska spelet. Mediernas mångfald och pressfriheten
är grundläggande europeiska värderingar. Alla EU-medlemsstater, inte bara Ungern, har
formellt åtagit sig att respektera dem. De är inskrivna i EU-fördraget, och Europarådet har
formella avtal om saken. Vi är övertygade om att den ungerska regeringen inte kommer
att lämna något utrymme för tvetydigheter i frågan.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag vill välkomna Ungern som nu har inlett
sitt första ordförandeskap i Europeiska unionen. Ungern har tagit över ordförandeskapet
från den gamla medlemsstaten Belgien och inleder sitt ordförandeskap i en ganska svår
tid, eftersom återhämtningen efter den ekonomiska och finansiella krisen inte är lika
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framgångsrik i alla EU-medlemsstater. Dessutom kommer det att behövas ännu fler insatser
för att fullständigt övervinna krisen, och därför håller jag med om de prioriteringar som
Ungern fastställt angående den ekonomiska stabiliseringen i EU samt frågorna om EU:s
utvidgning, energipolitiken och romernas integration. Jag vill framhålla att direktivet om
föräldraledighet, som förkastades av medlemsstaterna, snarast bör ses över, för att inte tala
om de osäkra utsikterna för direktivet mot diskriminering, som fortfarande är blockerat i
rådet. Dessa lagar är mycket relevanta för EU:s medborgare, och därför måste deras framtid
avgöras så snabbt som möjligt. Jag vill också uppmana ordförandelandet att ägna mer
uppmärksamhet åt moderniseringen av högre utbildning, eftersom den påverkar
sysselsättningen bland ungdomar. Det gläder mig att Ungern i sitt program listar kampen
mot barnfattigdom som en av sina prioriteringar, men jag vill uppmana ordförandelandet
att vidta konkreta åtgärder på detta område och samarbeta med Europeiska kommissionen
genom att ta initiativ till en strategi eller lagstiftning om barnfattigdom. Jag önskar alltså
Ungern ett framgångsrikt ordförandeskap under det kommande halvåret, med förbättring
av situationen för EU:s medborgare och skydd för deras rättigheter och friheter.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Den medielag som antagits av det ungerska
parlamentet strider helt klart mot artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna som garanterar yttrandefrihet och informationsfrihet. Den
nya ungerska lagen tillsätter en vakthund som ska se till att den journalistiska rapporteringen
är ”balanserad”. Detta kan allvarligt hämma pressfriheten och bana väg för godtyckliga
avgöranden. Dessutom består vakthunden av valda medlemmar av det enda partiet i
regeringen. En sådan sammansättning gör ingenting för att garantera objektiviteten i
vakthundens beslut eller dess oberoende som en ungersk regeringsmyndighet. Jag uppmanar
Europeiska kommissionen att omedelbart inleda en rättslig granskning av denna lag och
dess tillämpning och, om så krävs, vidta åtgärder gentemot Ungern för att se till att lagen
ändras och anpassas till Europeiska unionens grundläggande värderingar.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Tyvärr har premiärminister Viktor Orbán
startat den här debatten på värsta möjliga sätt, genom att inleda sitt anförande med ett
antikommunistiskt utfall i ett försök att avleda uppmärksamheten från den skuld han själv
har i försämringen av Ungerns ekonomiska situation och i den exponentiella ökningen av
arbetslöshet och fattigdom som landet för närvarande genomgår. Samtidigt undviker han
att erkänna kränkningarna av demokrati, yttrandefrihet, fackliga rättigheter, annan
arbetsrätt, sociala rättigheter, och inte minst av pressfriheten och de grundläggande
mänskliga rättigheterna.

Vi ser med stor oro på utvecklingen i Europeiska unionen. Det ungerska ordförandeskapet
har inte gett något trovärdigt svar på dessa problem, som också finns i andra EU-länder.
Tvärtom har Viktor Orbán bekräftat de auktoritära ståndpunkterna, insisterat på avreglering
av de finansiella marknaderna och på de strukturreformer som krävs för att fullständigt
uppnå de kapitalistmål som EU strävar mot.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) Under 2011 kommer vi
att arbeta med många viktiga frågor, t.ex. direktivet om konsumenträttigheter, lagstiftning
på området för finansiella tjänster och immateriella rättigheter och förberedelserna inför
budgetplanen för 2014–2020. Med detta i åtanke hoppas jag att det ungerska
ordförandeskapet, och det polska ordförandeskapet som avlöser det ungerska, kommer
att bidra till genomförandet av dessa specifika projekt och utnyttja vår mångåriga vänskap
till ett fruktbart samarbete inom ramen för EU.
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Tyvärr har inledningen på det ungerska ordförandeskapet verkligen förstörts och dominerats
av den kontroversiella medielag som landet nyligen antog. EU-institutionerna har inte
kunnat ignorera denna fråga efter den skrivelse till Bryssel som undertecknades av ett stort
antal europeiska intellektuella. Utifrån den information vi har i dag verkar det som vissa
bestämmelser i den ungerska lagstiftningen, t.ex. de som gäller förfarandena för utnämning
och avsättning av den nationella myndigheten för medier och telekommunikation samt
bestämmelserna om myndighetens befogenheter, kan ge upphov till tvivel om de ungerska
mediernas oberoende.

Den starka reaktionen från min politiska grupp, gruppen Progressiva förbundet av
socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet, är dock inte menat som kritik mot
den ungerska nationen, utan mot den stat som nu har ordförandeskapet i EU. Frågan är
brådskande. Det ligger i både Ungerns och hela EU:s intresse att reda ut det här så fort som
möjligt så att vi kan koncentrera oss först och främst på de mycket allvarliga frågor som
hela EU har att kämpa med.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Viktor Orbán påstår sig vara demokrat. Varje
demokrat med självrespekt måste kunna ta emot kritik mot sina politiska åtgärder. Men
när Ungerns premiärminister beskriver varje kritik mot hans politik som en attack mot
det ungerska folket begår han ett allvarligt misstag. Med detta nationalistiska försök att
kapa debatten misstänkliggör han bara sig själv som demokrat.

Kinga Göncz (S&D),    skriftlig. – (HU) Ingen kan förneka att det ungerska ordförandeskapet
haft en turbulent start. Jag hoppades att en övertygande presentation av den ungerske
premiärministern i Strasbourg skulle skingra farhågorna. Tyvärr var så inte fallet. Viktor
Orbán har inte presenterat sig för Europaparlamentets politiska grupper som en EU-politiker
som söker samförstånd och kompromiss, utan som en ”fighter” som slår an populistiska
och nationalistiska toner och som ska ”skydda det ungerska folket” från ”attacker”. Men
parlamentets ledamöter har varken förolämpat det ungerska folket eller den ungerska
regeringen. Däremot har en hel del kritik riktats mot de oroväckande åtgärder som vidtagits
av Fidesz, och då bland annat medielagen. Det är främst EU-skeptiker och talare från yttersta
högern som anslagit en förolämpande ton och farit ut i misstänksamma ordalag mot dem
som kritiserat den ungerska regeringen. Det vore sorgligt om genomförandet av det
ungerska ordförandeskapets program skulle äventyras av regeringens angrepp på rättsstaten.
Händelseutvecklingen efter denna turbulenta start kommer, tvärtemot Viktor Orbáns
varning, inte att bero på Europaparlamentet utan på om Fidesz och dess ledare kommer
att vilja och kunna engagera sig i en politik som respekterar EU:s värderingar både hemma
och på den europeiska scenen. Premiärministern kan i själva verket inte ha två hattar – en
för hemmabruk som regeringschef och en för EU som rådets ordförande – utan bara en,
nämligen den som bärs av en politiker som håller våra gemensamma principer och
värderingar lika högt var han än befinner sig.

Zita Gurmai (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag är stolt att mitt land för närvarande är ordförande
i rådet. En sak jag vill framhålla, snarare än Orbán-regeringens brist på demokratiskt
engagemang, är den totala avsaknaden av jämställdhetsfrågor bland ordförandeskapets
prioriteringar.

Det finns bara eventuell hänvisning till det problemet och det är verkligen inte mycket, i
en tid då kvinnor i EU hotas av efterdyningarna av en förödande ekonomisk kris, då
arbetslösheten bland dem är skyhög, då konservativa regeringar skär ned på sociala tjänster
och inför ofördelaktiga skattesystem. Social integration, demografiska utmaningar osv. är
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viktiga frågor, men kvinnornas situation måste bedömas separat, eftersom deras problem
och behov skiljer sig från mäns såväl på arbetsmarknaden som i förhållande till
pensionssystem, hälso- och sjukvårdssystem, skattesystem osv.

Jag ber Ungern att inte tveka att använda det roterande ordförandeskapets inflytande till
förmån för kvinnorna. Se till att rådet antar direktivet om föräldraledighet i den form
parlamentet röstade för det, arbeta för rätten till sexuell och reproduktiv hälsa (med början
i Ungern, förstås), arbeta för ett genusmedvetet genomförande av Europa 2020-strategin,
och sträva efter en genussensitiv EU-budget.

Ivailo Kalfin (S&D),    skriftlig. – (BG) Jag vill gratulera Viktor Orbán till att ha inlett det
ungerska EU-ordförandeskapet. Alla här önskar er ett framgångsrikt ordförandeskap. Det
är förståeligt att denna önskan är särskilt stark bland de nya medlemsstaterna. En av de
prioriteringar som det ungerska ordförandeskapet har fastställt är utvidgningen av
Schengenområdet. Denna fråga är ytterst viktig för de bulgariska socialisterna och alla
bulgariska medborgare. Sedan Bulgariens första dag som EU-medlem, den 1 januari 2007,
har de bulgariska myndigheterna arbetat för att göra Bulgarien till en säker yttre gräns för
EU. Nu, i början av 2011, har uppdraget nästan slutförts. Jag förväntar mig att det ungerska
ordförandeskapet ska se till att Europeiska rådet antar en resolution till förmån för
Bulgariens och Rumäniens medlemskap i Schengen före mitten av 2011. De sista återstående
tekniska kraven kommer att uppfyllas under de kommande veckorna och sedan måste
Europeiska rådet besluta om att inkludera Bulgarien och Rumänien i Schengensamarbetet
utan att ställa fler politiska villkor.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. – (EN) Jag uppmanar det ungerska ordförandeskapet att
ta itu med problemen med fri rörlighet inom områdena utbildning och arbetsmarknad. I
dag finns alltför många hinder mot ömsesidigt erkännande av meriter från
utbildningsanstalter i olika medlemsstater, liksom erkännande av erfarenheter på olika
arbetsmarknader.

Nuläget: medan kommissionen bedömer de framsteg som görs på utbildningsområdet,
uppmanar jag det ungerska ordförandeskapet att se till att problemet också behandlas med
allvar i rådet. Medlemsstaterna behöver övertygas om att enas om enklare förfaranden vid
erkännandet av utbildningsbevis, oavsett i vilket land det har erhållits.

Jag välkomnar det ungerska ordförandeskapets vilja att vitalisera byggandet av ett integrerat
europeiskt gasledningssystem, vilket bör bryta isoleringen för vissa medlemsstater, som
Estland, Lettland och Litauen.

Jag vill också påminna det nya ordförandeskapet om att Europaparlamentet har antagit
två viktiga dokument om energisolidaritet och energisäkerhet, vilka måste genomföras av
rådet. Jag hoppas att Europeiska rådet vid sitt möte i februari kommer att enas om en ny
energistrategi för EU. Den bör också omfatta en plan för nätverket av energianslutningar
kring Östersjön.

Krzysztof Lisek (PPE),    skriftlig. – (PL) Jag stöder till fullo det ungerska ordförandeskapets
prioriteringar på grund av deras pro-europeiska karaktär och överensstämmelse med EU:s
intressen i stort. Jag företräder det land som ska ta över ordförandeskapet nästa period,
och alla ska veta att vi kommer att samarbeta nära med det ungerska ordförandeskapet.
Ett gott samarbete kommer att underlätta ett smidigt överlämnande av ordförandeskapet
till den polsk-cypriotisk-danska trojkan.
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Jag gläder mig särskilt åt Ungerns förklaring om engagemanget för utvecklingen av det
östliga partnerskapet och den europeiska grannskapspolitiken. Jag vill också uttrycka min
glädje över att EU:s utvidgning är en av det ungerska ordförandeskapets prioriteringar. Att
Ungern och Polen har så lika ståndpunkter när det gäller EU:s utvidgning bör bidra till en
kontinuitet i den frågan under det polska ordförandeskapet. Jag hoppas att toppmötet
inom det östliga partnerskapet som ska hållas i maj inte bara kommer att sammanfatta
hur initiativet har genomförts under de två år det har funnits, utan att det också kommer
att ge konkreta resultat i fråga om viseringsfritt resande, handel och energi.

I likhet med det ungerska ordförandeskapet anser Polen att det behövs en gemensam
strategi för frihet och rättvisa, som stärker skyddet av personuppgifter och främjar de
medborgerliga rättigheterna och de gemensamma värderingarna inom hela EU. En av
prioriteringarna är hållbar användning av resurser, vilket bygger vidare på de mål som
uppställdes av de föregående spanska och belgiska ordförandeskapen och återspeglar
kommissionens omfattande insatser på detta område. Det är mycket viktigt att de planerade
åtgärderna tar hänsyn till medlemsstaternas olika förutsättningar och potential.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Jag gratulerar Ungern till ett program
som prioriterar ekonomisk tillväxt och EU:s ställning i världen. En av de viktiga punkterna
på ordförandeskapets agenda gäller utvidgningen av Schengenområdet genom Rumäniens
och Bulgariens anslutning. Anslutning till Schengenområdet är ett åtagande som även
Rumänien har tagit fullt ansvar för. Vi har gjort stora ansträngningar för att säkra EU:s
yttre gränser och som bekräftas i rapporterna om Rumäniens anslutning till
Schengenområdet är mitt land redo att införa Schengenregelverket. Rumänien bör bedömas
rättvist enligt samma kriterier som tillämpats på de stater som anslutit sig till
Schengenområdet före oss. Jag är säker på att vi har det ungerska ordförandeskapets stöd
i denna fråga.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jag tackar dig för att du uttryckt ditt stöd
till att utöka Schengenområdet med Bulgarien och Rumänien. Som du sade har stora
ansträngningar gjorts. Rumänien har gjort stora ekonomiska och personella insatser. De
system som införts med stöd av den fransk-tyska koncernen EADS är de mest avancerade
i Europeiska unionen. Jag är övertygad om att exempelvis Rumäniens kustgräns är
ojämförligt bättre skyddad än motsvarande gränser i andra Schengenländer.

Samtliga utvärderingsrapporter för Rumänien är positiva. Landet uppfyller alla
Schengenregelverkets krav. Det är normalt att förvänta sig ett svar i enlighet med EU:s
regler. Vi behöver det ungerska ordförandeskapets stöd i denna process.

En annan viktig punkt på ordförandeskapets dagordning är främjandet av Donaustrategin.
Donaustrategin är ett gemensamt projekt där alla parter måste fullfölja sina åtaganden för
att se till att den fungerar och når de antagna målen. Ett program måste sättas i verket för
att genomföra de strategiska prioriteringarna utan att öka tilldelningen av medel från
befintliga budgetposter. De avsatta medlen ska kompletteras med bidrag från de berörda
staterna och genom möjligheten att överföra outnyttjade medel från andra segment.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Jag välkomnar att det ungerska
ordförandeskapet för Europeiska unionen i sitt halvårsprogram uttrycker sitt stöd för
Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet som ett viktigt framsteg för
unionens medborgare inom den europeiska integrationen. Enligt de dokument som lagts
fram av premiärminister Viktor Orbán förklarar det ungerska ordförandeskapet följande:
”Vi vill ansluta dessa två medlemsstater till Schengenområdet så snart de uppfyller alla
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nödvändiga villkor”. Detta uttalande görs samtidigt som diskussionen om att ansluta de
båda länderna, som blev EU-medlemsstater 2007, till Schengenområdet verkar växla från
en rent teknisk till en politisk fråga. Det talas redan om att skjuta upp anslutningen, trots
att alla de tekniska kraven är uppfyllda. Därför anser jag att det krävs en insats för att bygga
upp förtroendet. Dialog är då ett viktigt verktyg. Utan dialog kommer européer från
Bulgarien och Rumänien fortfarande att känna sig utestängda och diskriminerade. Behöver
vi verkligen en klassindelning av EU-medborgare?

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Idrotten är en av det ungerska ordförandeskapets
prioriteringar. Detta är mycket viktiga nyheter för idrottsvärlden och framför allt för de
miljontals EU-medborgare som är engagerade i idrott och fysiska fritidsaktiviteter på
gräsrotsnivå. Trots den nya rättsliga ramen har det gjorts få framsteg när det gäller att skapa
bättre finansieringsvillkor för idrottssatsningar i EU. Amatöridrotten förbises i den allmänna
debatten och den sociala forskningen, och dess betydelse för att förebygga sjukdomar och
förbättra EU-medborgarnas livsvillkor och livskvalitet är underskattad. Vinsterna med
regelbunden motion kan beskrivas under fyra rubriker: hälsovinster, samhällsvinster,
ekonomiska vinster och politiska vinster. Amatöridrotten bidrar till många politiska mål,
bland annat främjande av hälsa och kultur, utbildning, social integration, antidiskriminering,
minskad brottslighet och kampen mot narkotikamissbruk. Idrott innebär också lägre
sjukvårdskostnader.

Jag vill därför uppmärksamma det ungerska ordförandeskapet på Europaparlamentets
skriftliga förklaring 62/2010 om ökat EU-stöd till idrott på gräsrotsnivå, som jag är
medförfattare till. Denna förklaring visar vårt engagemang för idrotten och för att förbättra
livskvaliteten för de människor som lever i Europeiska unionen. I förklaringen uppmanar
vi kommissionen att ägna gräsrotsidrotten nödvändig uppmärksamhet i det kommande
meddelandet om idrott och att garantera tillräcklig finansiering inför EU:s idrottsprogram.
Mer EU-stöd till amatöridrotten betyder stöd till en hälsosammare livsstil för miljontals
EU-medborgare.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Det nya ordförandeskapets centrala
motto som helhet är ”Ett starkt Europa”. Krisen och de beslut som fattats hittills på
medlemsstatsnivå har visat att vi behöver mer Europa, inte mindre, för att möta de
utmaningar vi står inför. Det som bör prioriteras är kampen mot krisen, lösningar på
problemen med medlemsstaternas statsskulder, fortlöpande åtgärder för att garantera
stabilitet i euroområdet samt bättre ekonomisk styrning. Det ungerska ordförandeskapet
räknar med en ”mänsklig touch” och, framför allt, med ökad sysselsättning. EU strävar
efter en hållbar tillväxt, vilken bör säkras genom skapandet av arbetstillfällen och social
integration. Med tanke på behovet av bättre tryggad gasförsörjning bör vi vidta åtgärder
för en gemensam energipolitik så snart som möjligt. Verksamhetsprogrammets regionala
aspekt är mycket välkommen. Det inbegriper bl.a. Donaustrategin, strategin för romer och
frågorna som rör det östliga partnerskapet. Det finns också planer på att utvidga
Schengenområdet till att omfatta Rumänien och Bulgarien. Det är en fråga av avgörande
betydelse, eftersom alla medlemsstater bör ha samma rättigheter. Det talas också om att
påbörja anslutningsförhandlingar med Kroatien under det ungerska ordförandeskapet. En
ansvarsfull utvidgningspolitik bör bidra till stabilitet, fred och sammanhållning på den
europeiska kontinenten. Referenspunkten för det arbete som utförts av det belgiska
ordförandeskapet var Europa, i begreppets fulla mening. Det innebär inte att den nationella
strategi som Ungern troligen kommer att välja inte kan harmonisera eller kontrastera med
gemenskapsstrategin.
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Csaba Sógor (PPE),    skriftlig. – (HU) I samband med det ungerska ordförandeskapet har
många kritiserat den matta som skulle bidra till att ge en bild av ordförandelandet, särskilt
den del som visar en karta över händelserna 1848. Kartan i fråga visar Europa år 1848.
Det den ska symbolisera är bland annat att Ungern redan 1848 kämpade för frihet för de
människor som lever i Europa, bland annat för pressfriheten. Som ungrare av transsylvansk
härkomst är jag i dag rumänsk medborgare, och som sådan vill jag kommentera processen
för utvidgning av Schengenområdet. De tolv nyaste medlemsstaterna har åtagit sig att delta
i byggandet av ett gemensamt EU i hopp om att samma rättigheter och skyldigheter skulle
gälla för dem som för de gamla medlemsstaterna. I Rumänien trodde vi också att vi, när vi
uppfyllt alla relevanta tekniska kriterier, kunde bli en del av Schengenområdet, ett område
utan inre gränser, vid det datum som fastställts i förväg. Men nu hör vi prat om att vissa
medlemsstater tänker ställa ytterligare krav på Rumänien, utöver de förutbestämda
kriterierna. Jag ber det ungerska ordförandeskapet göra allt som står i dess makt för att se
till att de gemensamma reglerna efterlevs och påminna dem som uttrycker sitt missnöje
om de omätliga negativa följderna av ett sådant beslut. Att upprätthålla trovärdigheten för
EU ligger i allas vårt intresse, för alla 27 regeringar. Slutligen en sista tanke om mattan.
Mattan är ett användbart tillbehör, och den gör oss en tjänst – man kan till och med torka
sina skor på den. Det innebär att mottot för det ungerska ordförandeskapet – ”Ett starkt
Europa” – står för tjänstvillighet. Vi minoriteter i Rumänien, Slovakien och i Europa kommer
att vara partner i detta.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Det ungerska ordförandeskapet kommer vid en
avgörande tidpunkt för Europeiska unionen, då vissa medlemsstater fortfarande brottas
med en allvarlig ekonomisk och social kris. Eurons stabilitet måste vara en av det ungerska
ordförandeskapets prioriteringar och jag är övertygad om att rådet kommer att göra sitt
yttersta för att förhindra penningspekulation och att betydande framsteg kommer att göras
inom EU:s ekonomiska styrning.

För det andra räknar jag med att det ungerska ordförandeskapet gör sitt yttersta för att i
samarbete med de övriga EU-institutionerna utarbeta en äkta EU-strategi för integrering
av romer. Genomförandet av en sådan strategi ligger mig särskilt varmt om hjärtat, och
jag vill verkligen se att det ungerska ordförandeskapet tar itu med detta.

Slutligen vill jag uttrycka min solidaritet med den ungerska regeringen inför den kontrovers
som präglat ordförandeskapets första dagar, i synnerhet vad gäller medielagen. Ingen tvivlar
på att Ungern är en demokrati, och Viktor Orbán har påpekat att han är beredd att ändra
lagen om kommissionen finner att den inte överensstämmer med EU-rätten. Jag uppmanar
alla att ta sitt ansvar och sätta stopp för dessa onödiga kontroverser.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Ungern tar över ordförandeskapet för EU vid en
tidpunkt då den ekonomiska och finansiella krisen fortsätter. De stora punkterna i det
program som lagts fram av det sista landet i trojkan med Spanien, Belgien och Ungern är
ekonomisk återhämtning, integration av romer, en energistrategi, utvidgningsprocessen
samt allmänhetens delaktighet i EU-projektet. När det gäller ekonomisk återhämtning
beskrivs i programmet en institutionalisering av den finansiella stabiliseringsmekanismen
och den europeiska terminen som väsentliga. Jag anser att förstärkt samarbete och
samordning på det ekonomiska planet är extremt viktiga verktyg för att främja EU:s
konkurrenskraft och innovationsförmåga, och därmed även för att förebygga och/eller
förutse framtida kriser. Den nya strategin 2011–2020 för transportsektorn kommer att
antas, liksom ändringarna av direktivet om transportnät som krävs för att skapa den inre
marknaden och en social, ekonomisk och territoriell sammanhållning. Vägtransporter,
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sjöfarten på EU:s floder och genomförandet av Galileo-systemet är andra frågor som
kommer att debatteras. Regionalpolitiken tycks som sagt vara grundbulten i hela ungerska
strategin. Den kan ge integrerade lösningar på den ekonomiska krisen och regionala
obalanser. Fördelningen av den fleråriga budgetramen för perioden efter 2014 verkar vara
den centrala debattfrågan för det ungerska ordförandeskapet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Ungerns ordförandeskap för EU:s
ministerråd har som sitt övergripande mål åtagit sig att stärka Europeiska unionens
institutionella, ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Rådets ungerska ordförandeskap
har också åtagit sig att anta och inleda genomförandet av EU:s Donaustrategi. Detta kommer
att vara särskilt viktigt för alla länder längs Donau och det kommer att bidra till att befästa
den europeiska integrationsprocessen i västra Balkan.

Vi väntar med intresse på vitboken om Europeiska unionens transportpolitik 2011–2020,
ett centralt område för ekonomisk utveckling och unionens ekonomiska och sociala
sammanhållning.

Diskussionerna om de ekonomiska framtidsutsikterna har börjat, och vi uppmanar därför
det ungerska ordförandeskapet att påskynda diskussionerna om detta dokument i rådet
så att resultatet kan beaktas vid översynen av TEN-T.

Med tanke på att en av sex personer i EU riskerar fattigdom uppmanar vi rådet att överväga
minskning av fattigdomen som en huvudprioritering och att vidta särskilda åtgärder i detta
syfte.

Jag välkomnar också det ungerska ordförandeskapets avsikt att utarbeta en politisk
överenskommelse om en EU-ram för romernas integrering, samt dess avsikt att inleda
genomförandet av EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning.

Rafał Trzaskowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Ett starkt Europa, upprättandet av en effektiv
ekonomisk förvaltning i EU, närmande till EU:s grannar – vi vill ge det ungerska
ordförandeskapet vårt stöd i arbetet för dessa prioriteringar. Vi fäster också stor vikt vid
att det ungerska ordförandeskapet räknar med ett nära samarbete med Europaparlamentet.
Det finns ytterligare en fråga jag vill lyfta fram som ledamot som behandlar institutionella
frågor, och även som företrädare för det land som kommer att ta över rodret i Europeiska
unionen efter Ungern. Det ungerska ordförandeskapet är oerhört viktigt, inte bara på grund
av dess prioriteringar, som sammanfaller med Polens, utan också för att det fortfarande är
ett ordförandeskap i en övergångsperiod. Lissabonfördraget har försvagat ordförandeskapets
roll, men dess gränser har ännu inte helt fastställts och nu är sista chansen att göra det. De
olika instrument som Polen kommer att få tillgång till som ordförandeland kommer att
bero på vilken plats det ungerska ordförandeskapet lyckas hitta åt sig i EU:s institutionella
pussel. Jag kommer därför att följa Ungerns arbete med största intresse.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Ungern tar över ordförandeskapet från
Belgien. Två medlemsstater kunde inte vara mer olika. Den ena är sinnebilden av en
traditionell EU-stat och den andra är ett land som fortfarande söker sin väg in i unionen.
Jag hoppas att det ungerska ordförandeskapet kommer att följa den rutt som Belgien slagit
in på med fokus på Europeiska unionens gemensamma intressen. Det ungerska
ordförandeskapet har lagt fram en omfattande lista över prioriteringar. För att föra EU
närmare medborgarna har Ungern satt som mål att genomföra stadgan om de
grundläggande rättigheterna. Detta är intressant om man betänker att Ungern för närvarande
är föremål för massiv internationell kritik på grund av den nya medielagen och att denna
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lag klart strider mot artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna. Som ordinarie ledamot av budgetutskottet är jag särskilt intresserad av
utvecklingen inom området för ökad finansiell tillsyn och permanent krismekanism.
Belgien har varit ett gott föredöme och gått i spetsen för att sätta fokus på sociala frågor.
Låt oss hoppas att Ungern tar samma väg.

ORDFÖRANDESKAP: Wallis
Vice talman

6. Omröstning

Talmannen.   – Nästa punkt är omröstningen.

(För omröstningsresultat och andra uppgifter som rör omröstningen: se protokollet)

6.1. Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
(A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (omröstning)

6.2. Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (omröstning)

6.3. Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen (A7-0371/2010, Yannick Jadot)
(omröstning)

6.4. Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen (A7-0370/2010, Yannick
Jadot) (omröstning)

6.5. Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (omröstning)

6.6. Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (A7-0365/2010,
David Martin) (omröstning)

6.7. Internationella adoptioner i Europeiska unionen (omröstning)

6.8. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Serbien (B7-0021/2011)
(omröstning)

– Före omröstningen om ändringsförslag 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (EN) Fru talman! Jag har ett muntligt ändringsförslag till
ändringsförslag 4 av Margareta Brantner och mig, i syfte att stryka den sista delen. I stället
ska det stå: ”Parlamentet uppmanar Serbien att inleda en dialog med Kosovo utan att
återigen hänvisa till nya förhandlingar om status.”

Jag hoppas att jag har ert stöd för det.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Fru talman! Jag vill bara under dessa omständigheter
rekommendera att vi röstar för detta.

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades)

– Före omröstningen om ändringsförslag 8:
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Jelko Kacin (ALDE).   – (EN) Fru talman! Med tanke på de mänskliga rättigheternas
betydelse vill jag ha en omröstning med namnupprop om ändringsförslag 8. Det tar upp
den serbiska regeringens överraskande och olyckliga beslut att inte delta vid utdelningen
av Nobels fredspris i Oslo. Samtidigt lovordar ändringsförslaget den serbiska
ombudsmannens beslut att närvara vid ceremonin på det serbiska folkets vägnar. Det är
ett budskap till Serbien och alla framtida kandidatländer att vi inte accepterar köpslående
om de mänskliga rättigheterna.

För att få ett bredare stöd för detta ändringsförslag, har jag också ett mycket kort muntligt
ändringsförslag – i stort sett en kompromiss – som ursprungligen utarbetats av Maria Eleni
Koppa. Jag vill lägga till ordet ”ursprungliga” mellan ”regeringens” och ”beslut”, så
formuleringen blir ”Europaparlamentet beklagar regeringens ursprungliga beslut att inte
närvara vid utdelningen av Nobels fredspris i Oslo den 10 december. Samtidigt välkomnar
parlamentet ombudsmannens ansvarsfulla och berömvärda beslut att närvara vid
prisutdelningen”.

Jag uppmanar alla mina kolleger att stödja detta ändringsförslag.

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte)

(Talmannen godkände begäran om omröstning med namnupprop)

6.9. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(omröstning)

6.10. Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
(A7-0366/2010, Marisa Matias) (omröstning)

6.11. Astmainhalatorer (omröstning)

6.12. Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och
återuppbyggnad (B7-0023/2011) (omröstning)

6.13. Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen
(omröstning)

Talmannen.   – Omröstningen är härmed avslutad.

7. Röstförklaringar

Talmannen.   – Vi kommer nu till röstförklaringarna.

Muntliga röstförklaringar

Andrabehandlingsrekommendation: Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Fru talman! Vi har i dag uppnått en historisk kompromiss
med direktivet om patienträttigheter. Jag anser att detta är det mest historiska avtal som
vi har slutit under min tid i parlamentet. En historisk kompromiss som har cementerats
mellan två parter som alltför länge har stått alltför långt från varandra, nämligen parlamentet
och rådet. Nu har vi genom hårt arbete lyckats säkra en kompromiss som kommer att
gynna patienterna, då de skyddas mot orimligt långa väntetider, samtidigt som vi hittat en
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balans som kan garantera att medlemsstaterna kan övervaka vad som händer ur både
medicinsk och ekonomisk synvinkel.

Det är ett mycket gott resultat vi har uppnått här i dag, för både patienterna och
medlemsstaterna. Det finns anledning att för det första gratulera förhandlarna, och sedan
naturligtvis, och viktigast av allt, gratulera EU:s medborgare till det resultat som har röstats
fram här i dag.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Det har fram till nu
funnits alltför många frågetecken kring tillgången till vård och ersättningen för kostnader
vid gränsöverskridande vård. Det direktiv som vi har godkänt i dag kommer äntligen att
göra det möjligt för alla patienter att dra nytta av ett antal rättigheter på hälso- och
sjukvårdsområdet i hela EU.

Syftet är inte på något sätt att uppmuntra gränsöverskridande hälso- och sjukvård i sig,
utan syftet är att göra den möjlig, säker och högkvalitativ när den kan vara till nytta eller
rentav nödvändig. Vi behöver bättre information och större tydlighet i de rättsliga
bestämmelserna om hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat än patientens
försäkringsmedlemsstat.

Den rådande situationen är otillfredsställande. Direktivet ger patienter möjligheter att göra
viktiga val som grundar sig på deras behov, inte deras resurser, och val som är välgrundade
och inte framtvingade.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Fru talman! Den spanska delegationen från
gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet
röstade för förslaget, liksom resten av vår grupp, men jag vill inte gärna lämna kammaren
utan att uttrycka min oro angående frågan om organtransplantationer som ingår i detta
direktiv. Detta har tagits med trots bedömningen från utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet, på grund av rådets envisa beslutsamhet att få med
organtransplantationer i detta direktiv.

Jag hoppas att detta inte urholkar effekten av en sund lagstiftning som vi antagit i
parlamentet, med andra ord, direktivet om organtransplantationer eller den handlingsplan
som antogs helt nyligen och nästan enhälligt. Vi kommer att vara vaksamma och se till att
inkluderingen av organtransplantationer inte undergräver det utmärkta arbete som utförs
av framgångsrika organisationer som den spanska nationella
transplantationsorganisationen, och naturligtvis den strävan att rädda 20 000 liv som legat
till grund för både direktivet om organtransplantationer och handlingsplan som vi, som
sagt, har antagit.

Jag vill vara helt tydlig och framhålla att vi kommer att fortsätta att se till att direktivet
respekteras i detta avseende.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru talman! Nu står vi här i dag igen med en fråga
som har drivits igenom av människor som inte är folkvalda, nämligen EU-domstolen, som
med hjälp av en rad avgöranden har satt press på de faktiskt folkvalda institutionerna att
även utarbeta det direktiv som röstades igenom i dag.

Jag skulle säga att det naturligtvis är i grunden tilltalande att förbättra möjligheterna för
EU-medborgare att få ordentlig vård. Men de problem som detta direktiv kommer att skapa
överskuggar helt de fördelar som det innehåller. Vad gör vi exempelvis om det blir så stor
press på ett visst lands hälsosystem att väntelistorna blir ohanterliga? Vad gör man om
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läkarna börja skicka folk en masse till ett visst land – med förhandstillstånd visserligen, men
ändå? Det skulle kunna vara Danmark, som jag kommer från, eller Tyskland, Nederländerna
eller något annat EU-land där hälso- och sjukvården är känd för att vara av hög kvalitet.
Det skulle innebära att landets egna medborgare hamnar längst bak i kön eller i varje fall
att de inte får särbehandlas, trots att det är de som genom sina skatter har betalat för att ha
en ordentlig sjukvård.

Jag vill därför framhålla att de nackdelar och den potentiella katastrof som detta direktiv
kan leda till i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen helt klart överskuggar de fördelar
som mina kolleger här har nämnt.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru talman! Morten Messerschmidt har rätt. Den här frågan
har domstolen dumpat på oss, men jag välkomnar den och jag vill berömma Françoise
Grossetête för ett utmärkt betänkande. Med detta direktiv kommer nämligen patienterna
att kunna få fullständig och tydlig information när de väljer gränsöverskridande hälso- och
sjukvård. Det är mycket tydligt vad detta innebär.

Patienter med sällsynta sjukdomar kommer att kunna dra nytta av den kompetens och
den diagnostik som kan fås i andra länder om behandlingen inte är tillgänglig i deras egna
medlemsstater. Syftet med direktivet är att erbjuda patienter ett val som grundas på deras
behov, inte deras resurser, ett välinformerat val som inte tvingas fram, och det är verkligen
mycket positivt. Det medger också ett samarbete mellan medlemsstaterna.

Jag välkomnar det faktum att direktivet helt utesluter något som skulle kunna missbrukas
och det är hela området vårdturism. För mig är detta ytterligare ett steg i rätt riktning,
ytterligare ett steg mot att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och skapa en större
sammanhållning inom unionen. Jag anser att detta är en bra dag för patienter i Europeiska
unionen.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Fru talman! Jag ville också rösta för betänkandet av min
kollega Françoise Grossetête, om direktivet om tillgång till gränsöverskridande hälso- och
sjukvård.

Jag välkomnar de framsteg som denna text innebär för patienternas rörlighet i hela EU.
Efter många år av osäkerhet, i synnerhet rättslig osäkerhet, och ett omfattande arbete från
Europaparlamentets sida erbjuder denna text förenkling, förtydligande och kodifiering av
villkoren för att EU-medborgarna ska kunna utnyttja vård i en annan EU-medlemsstat än
den man är bosatt i, både vad gäller tillgång och återbetalning. Jag tänker framför allt på
alla de patienter som lider av sällsynta sjukdomar som nu äntligen till slut kommer att
kunna få tillgång till lämpliga specialbehandlingar som kan möta deras behov.

Jag vill understryka att detta direktiv är en konkret EU-åtgärd som är inriktad på folkets
EU och som ger EU-medborgarna nya rättigheter. Det är därför helt avgörande för
medborgarnas rörlighet inom unionen.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru talman! Jag röstade för direktivet som presenterats av
Françoise Grossetête, så att principen om gränsöverskridande vård i EU nu äntligen, efter
många års förhandlingar, kan omsättas i praktiken. Direktivet i dess nuvarande form är en
bra kompromiss som grundas främst på patienternas rättigheter, men som också skyddar
medlemsstaternas nationella sjukkassor.

För medborgare i länder som Polen innebär möjligheten att få vård utomlands lika
möjligheter att få åtnjuta modern hälso- och sjukvård. Patienter nekas ofta tillgång till
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snabb och adekvat vård på grund av överbelagda sjukhus, långa vårdköer och kölistor till
vissa centrala förfaranden. Tiden är en viktig faktor i vissa fall. Direktivet gör det möjligt
för medborgarna att själva bestämma om de vill vänta flera månader för att få behandling
i sitt eget land, eller om de vill välja att få behandling någon annanstans. Det blir lättare för
medborgarna att avgöra hur de vill behandlas om de vet att kostnaderna för behandlingen
också kommer att ersättas – åtminstone till stor del, och ibland helt – om den utförs i en
annan EU-medlemsstat.

Förenklingen av reglerna för vård utomlands kan naturligtvis också ses som ett sätt att
mobilisera marknadskrafterna när det rent allmänt gäller tillgång till hälso- och sjukvård.
Jag anser därför att dessa lösningar kommer att bidra till ökad konkurrenskraft inom
vårdsektorn och att förbättringarna av dessa tjänster därmed kommer att påskyndas.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru talman! Jag välkomnar detta vårddirektiv, men
jag är försiktig eftersom djävulen finns i detaljerna.

Det är mycket viktigt att medborgarna inser att direktivet inte kommer att träda i kraft
förrän om 30 månader. Under tiden kan de dock ändå passera gränserna för att få vård i
en annan medlemsstat och de kan få ersättning för den vård de får. Det är faktiskt så att
det redan i dag finns medborgare som reser över gränserna för att få hälso- och sjukvård.
Detta är mycket viktigt.

För den som vill ha mer detaljer om detta komplexa direktiv har jag lagt ned en del tid på
att göra en sida med frågor och svar, som finns på min webbplats. Jag uppmanar de
medborgare som ser detta via Internet eller på annat sätt att gå in där och ta en titt, och om
jag inte har ställt rätt frågor så tala om det för mig. Vi måste sprida ordet om denna mycket
positiva utveckling mot gränsöverskridande sjukvård för alla.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru talman! Det europeiska samhället blir allt mer
rörligt. Vi studerar, arbetar, kopplar av och reser utanför våra egna länders gränser.
Medborgare som bor i Europeiska unionen bör ha rätt till gratis akutsjukvård oavsett var
de befinner sig i EU. Självklart ska vi inrätta instrument som förhindrar så kallad vårdturism,
samtidigt som vi ska göra det lättare för de patienter som bäst behöver det att dra nytta av
nya möjligheter. Jag tänker i första hand på behandling av ovanliga och sällsynta sjukdomar
som utförs i specialistcentrum, ofta i ett annat land än patientens hemland. Vi kan dock
inte tillåta ingrepp i utformningen av medlemsstaternas hälsopolitik. Detta faller under
den nationella behörigheten och medlemsstaterna är fria att fatta egna beslut på området.
Direktivet innebär vissa steg i denna riktning. Självklart röstade jag för.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Fru talman! Det var verkligen på tiden att vi etablerade
gemensamma EU-regler för att skydda våra medborgare och patienter. Det var också
utmärkt att vi fick fram ett särskilt direktiv i denna fråga och att det inte bara införlivades
i tjänstedirektivet. Under utarbetandet insåg man nämligen hur många detaljer som
fortfarande helt förbisetts, eller som inte fattats beslut om när tjänstedirektivet antogs.

Patienternas rätt till gränsöverskridande vård kommer att tvinga EU:s medlemsstater att
få bort väntelistorna i sina egna länder.

Systemet med förhandstillstånd är nödvändigt. Utan det skulle många medlemsstater få
svårt att kontrollera kostnaderna för sina egna hälso- och sjukvårdssystem och att planera
och bedöma framtiden. Det skulle också kunna leda till en situation där resurser snarare
än behov skulle ha varit den avgörande faktorn.
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Direktivet kommer i själva verket inte att påverka särskilt många EU-medborgare. De flesta
vill få vård nära hemmet och på sitt eget språk. Men systemet behövs ändå, och om det
finns väntelistor finns möjligheten att få vård i ett annat land.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Fru talman! Även jag är mycket nöjd med den
överenskommelse som vi nått i dag och som jag tror kommer att bidra till att ge patienterna
tillgång till gränsöverskridande vård på ett proportionerligt och rättvist sätt.

Som flera redan har påpekat finns det här förslaget tack vare att en medborgare från ditt
eget land, från södra England, ifrågasatt systemet och fått rätt av domstolen.

Det som vi försöker göra här i dag och det som vi hittills, tillsammans med rådet, har gjort
är att se till att slå vakt om medborgarnas rättigheter och kopplat medborgarnas behov
och rättigheter till lagstiftningen, och det är ju faktiskt vad arbetet här i parlamentet bör
handla om.

Det finns fortfarande några saker som måste redas ut. Det ömsesidiga erkännandet av
recept mellan medlemsstaterna är mycket viktigt eftersom det inte bara handlar om vård
utan också om eftervård, men vi har tid på oss att slutföra denna detalj.

Min sista kommentar är att många medborgare med anledning av den pågående finanskrisen
frågar sig om EU fungerar. Levererar unionen till sina medborgare? Det är en öppen fråga,
men jag tror att vi i dag med viss säkerhet kan svara att EU fungerar.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Fru talman! Jag röstade emot denna rättsakt om
patienträttigheter vid gränsöverskridande vård, eftersom den bara kommer att lägga
ytterligare en enorm börda på de brittiska skattebetalarna och på National Health Service
(NHS).

NHS används redan som en internationell sjukvårdstjänst och missbrukas i hög grad av
icke-brittiska medborgare, vilket kostar Storbritannien hundratals miljoner, om inte
miljarder, brittiska pund varje år. Den bördan faller huvudsakligen på mina väljare i London.
Det nya systemet kommer att innebära att NHS får ännu mer skyldigheter att tillhandahålla
behandling till EU-medborgare som aldrig har betalat en penny i skatt till Storbritannien.
Den så kallade möjligheten att i efterhand få ersättning från patientens medlemsstat kommer
att visa sig ogenomförbar.

Det är rätt att en utländsk medborgare i Storbritannien ska få akutvård vid behov, men
inga utländska medborgare borde släppas in i Storbritannien utan att först ha tecknat en
adekvat rese- och sjukförsäkring. En sådan politik vore rättvis men kan naturligtvis inte
genomföras så länge Storbritannien är medlem i Europeiska unionen. Detta är ännu ett
skäl, om det nu behövs fler, till varför vi bör utträda.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru talman! Det är utmärkt att parlamentet och rådet
äntligen har kommit fram till denna historiska kompromiss. Regleringen av
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdtjänster kan leda till att de väntelistor som har
uppstått i många medlemsstater försvinner. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter
om bästa metoder. I detta sammanhang är det också viktigt att se till att patienternas
intressen och rättigheter är väl etablerade. Det är minst lika viktigt att komma ihåg att
patientsäkerheten är avgörande när vi inleder det gränsöverskridande samarbetet, och
samtidigt att se till att standarden för vård och behandling är korrekt överallt.
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Jag välkomnade därför med entusiasm Françoise Grossetêtes betänkande. Jag hoppas att
det kommer att främja folkhälsan i EU och att vi tack vare det kommer att kunna rädda
många människor och påskynda deras tillfrisknande.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru talman! Jag tror det är viktigt att vi inte använder de nationella
skattesystemen för att arbeta mot den inre marknaden. Detta är särskilt nödvändigt när
det gäller gränsöverskridande tjänster, för det är där som lika behandling krävs. Vi har ett
aktuellt negativt exempel på detta i Ungern, där retroaktiva prisgränser används som en
form av krisskatt. Det är oacceptabelt och det kommer att ha en allvarlig inverkan på
finans-, försäkrings- och affärssektorn och på energiindustrin. Jag hoppas att inte samma
sak kommer att hända inom sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster.

Jag skulle vilja be Viktor Orbán att se över dessa bestämmelser, eftersom de strider helt
mot begreppet den inre marknaden.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru talman! Gott nytt år, det är härligt att se dig som
ordförande.

En av de saker som vi på det stora hela är överens om i hela parlamentet – även om jag vet
att det finns en del undantag – är vår tro på en fungerande inre marknad.

Jag har väljare som skriver till mig för att förklara att de är missnöjda med vården i
hemlandet och vill resa till en annan EU-medlemsstat för att få bättre vård, och de är osäkra
på vad de har för lagliga rättigheter. Därför välkomnar jag och många andra dagens
omröstning om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Jag hoppas
på att det vi kommer att få se i de områden där patienter får dålig service är att de utnyttjar
sina rättigheter enligt direktivet och röstar med fötterna, dvs. söker vård i en annan
medlemsstat och därmed sätter press på hälsovårdssystemen att förbättra sin service och
se till att möta patienternas behov.

Vi måste dock underlätta förfarandet för medlemsstaterna att återkräva utgifter som deras
medborgare haft vid utlandsresa eller när de erbjudits tjänster på annat håll. När vi har rett
ut dessa problem borde detta bli ett direktiv som vi alla kan vara stolta över.

Rekommendation: Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Fru talman! Jag röstade för resolutionen om avtalet
mellan Europeiska unionen och Kamerun och mellan Europeiska unionen och Republiken
Kongo om skogslagstiftningen och handeln med skog från dessa länder. Det är viktigt att
bevara de tropiska skogarna för att upprätthålla balansen i våra ekosystem. Det är också
viktigt att skydda skogarnas urbefolkningar, som pressas hårt av de stora multinationella
företagens exploatering av miljön och av avverkningen av de skogar som de är beroende
av för sin försörjning, till förmån för dessa bolags vinster.

Därför lade jag fram ett ändringsförslag som säger att skogar och skogsindustri bör vara
statligt ägda och styras demokratiskt av dem som arbetar i branschen och av de
urbefolkningar som bor i skogarna.

Rekommendation: Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru talman! Frihandel är i själva verket det enda
sättet att uppnå välstånd. Det har vi sett på den inre marknaden mellan EU:s medlemsstater,
och det är ingen tvekan om att detsamma gäller beträffande utvecklingsländerna. Det är
det enda reella utvecklingsinitiativ som vi kan och faktiskt bör sätta i verket.
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Om vi ser hur de andra stora regionerna agerar runtom i världen, ingår avtal och betraktar
sina partner ur strategisk synvinkel, kan vi verkligen se att de alla agerar allt snabbare och
snabbare. Det finns stora frihandelsområden mellan Nord- och Sydamerika, mellan
Aseanländerna, Asien och Mercosur osv. Det enda område som i detta sammanhang står
tillbaka, närmast förlamat av globaliseringens utmaningar, är EU.

Även om jag stöder betänkandet som vi har röstat om i dag, är knappast ett
frihandelsinitiativ med Fiji och Papua Nya Guinea det mest imponerande resultat som vi
kunde ha förväntat oss efter så många års förhandlingar. Vad sägs om Kina? Vad sägs om
Förenta staterna? Indien? Alla de länder som för tillfället tar jobben ifrån oss? Ska EU svika
de europeiska arbetstagarna även i detta avseende?

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Det är en truism att de mest välmående samhällena är de
friaste och de friaste samhällena är de mest välmående, och vi bör erkänna den roll som
frihandeln spelar i detta. När det gäller internationella multilaterala diskussioner om
frihandel har tyvärr WTO:s Doharunda avstannat, och därför följer EU nu Förenta staternas
och andras exempel och undertecknar allt fler bilaterala avtal.

Vi kan låta många av medborgarna i fattigare länder få tillgång till frihandelns fördelar.
Samtidigt måste vi erkänna en del av de övergångsproblem de blir tvungna att hantera
under anpassningen till den ökade konkurrensen. Men i slutänden måste vi flytta fokus
från producenternas intressen till konsumenternas. Många konsumenter, i många olika
utvecklingsländer, frågar mig varför de inte har samma valmöjligheter när det gäller tillgång
till varor och tjänster som vi har här i väst. Ett sätt vi kan hjälpa dem på är genom ökad
frihandel, vilket också ger våra konsumenter ett större urval. Må det fortsätta länge.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru talman! Stillahavsområdet har länge behandlats styvmoderligt
i Europeiska unionens utomeuropeiska utvecklingsinitiativ. Det gläder mig mycket att de
initiativ som tagits av Fiji och Papua Nya Guinea för att inrätta ett ekonomiskt
partnerskapsavtal inte bara kommer att hjälpa oss att handla friare med dem, utan också
kommer att möjliggöra för dem att handla med varandra inom regionen.

Ett av avtalets viktigaste resultat hittills är det faktum att ursprungsreglerna om fiske äntligen
bör ge folket i Stillahavsområdet möjligheter att skapa mervärde för sitt fiske. Vissa av
länderna i Stillahavsområdet importerar fisk trots att deras hav är fulla av fisk! Det som nu
har uppnåtts är att de faktiskt kan bearbeta den fisk som de fångar och borde kunna tillföra
öka värdet av fisken och exportera den till EU. Detta är vägen framåt för utvecklingsarbetet
och vägen framåt för att minska fattigdomen.

Resolutionsförslag (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! I dag har jag röstat för
den muntliga frågan om internationella adoptioner i Europeiska unionen.

Internationella adoptioner har visat sig vara det förfarande som ger de största chanserna
att hitta en permanent familj för barn för vilka en lämplig familj inte kan hittas i
ursprungslandet. Samarbete mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för
internationella adoptioner är viktigt för att se till att adoptioner sker för barnets bästa och
med respekt för barnets grundläggande rättigheter, samt för att förhindra försäljning och
handel med barn.

Förfarandet för internationella adoptioner måste också förenklas, eftersom det alltför ofta
innebär för mycket byråkrati, vilket avskräcker familjer från att försöka adoptera. Slutligen

19-01-2011Europaparlamentets överläggningarSV70



ger Rumänien anledning till oro, eftersom det är det enda landet i EU där internationella
adoptioner är förbjudna enligt lag. Det finns för närvarande cirka 70 000 föräldralösa barn
i landet, varav 40 000 bor på barnhem och 30 000 i fosterhem.

Kommissionen bör granska Rumäniens fall, så att dessa övergivna barn kan välkomnas in
i familjer genom internationell adoption.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Fru talman! Eftersom jag på grund av mina egna barn
inte kunde delta i vad som uppenbarligen var en intressant debatt i måndags, vill jag nu
passa på att uttrycka mitt fulla stöd till denna församling, vilket jag också gjort genom min
röst. Jag hoppas verkligen att de steg som följer på denna resolution dels kommer att leda
till en minskning av byråkratin kring internationella adoptioner av barn, dels göra det
möjligt att bättre övervaka vad som händer barnen och bekämpa handeln med barn.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru talman! En del ledamöter här i parlamentet
kanske inte är medvetna om det mycket obehagliga ordkrig som rasar kring
adoptionsfrågan, och som varken är till någon hjälp eller välkommet. Om vi verkligen vill
sätta barnens rättigheter i centrum för denna debatt, vilket vi har gjort här i kammaren och
vilket denna resolution också gör, så måste vi göra det rätta för alla barn, oavsett vilken
medlemsstat de är födda i.

Det är viktigt att vi inte hackar på någon enskild medlemsstat utan inser att alla länder har
barn som är övergivna eller som inte får omsorg inom det som vi menar med en kärnfamilj,
och som behöver andra former av omsorg. Ja, det finns många familjer som är villiga att
ge kärleksfulla hem till barnen. Och samtidigt som vi kanske behöver se över byråkratin
får vi för den skull inte ge avkall på kontrollen.

Avslutningsvis vill jag säga att i viss utsträckning utsätts de som adopterar och lyckas med
det för betydligt hårdare krav än de som bara föder barn.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Mina tankar går nu till
de tusentals par runt om i världen som varje dag möter de svårigheter som är förknippade
med att adoptera ett barn.

Adoption är en värdefull handling, en äkta gest av kärlek som öppnar dörren till en ny
familj för ett barn som tyvärr inte längre kan räkna med kärlek från sina egna nära. De som
inom sig bär smärtan av att ha övergivits har rätt att växa upp i en lycklig miljö med
människor som kan erbjuda dem ett nytt liv.

Det är därför vår plikt att hjälpa föräldralösa barn så att en ljus framtid inte förblir en
ouppnåelig dröm för dem. Genom att anta denna gemensamma resolution i dag sänder vi
ut ett starkt och viktigt budskap. Vi måste främja unionens politik som syftar till att
övervinna svåra familjesituationer. Byråkratisk letargi och försenad lagstiftning kan inte
och får inte krossa ett barns drömmar och hopp om att få en familj och en lycklig framtid.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Jag välkomnar det förslag till resolution om internationella
adoptioner som vi röstat om i dag. Jag vet flera personer i min valkrets som har genomgått,
eller just nu går igenom denna process och det är en fröjd att se glädjen i både föräldrarnas
och barnens ansikten när det är slutfört. För att komma dit är vägen dock alltför ofta mycket
lång, i många fall tar det flera år. Som anges i förslaget kan byråkratin ofta vara mycket
omfattande och vi gör rätt att som parlament leta efter sätt att minska sådan byråkrati
genom en mer effektiv process.
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Det viktigaste i allt detta är dock barnens behov och säkerhet, och många av dem har stora
behov. Det är rätt att alla skyddsåtgärder måste sättas in för att skydda barn från att placeras
där de kan vara sårbara. Men det verkar som om det ofta händer att potentiella kärleksfulla,
omtänksamma föräldrar får gå igenom för mycket och helt enkelt avbryter processen. I
sådana fall är både föräldrar och barn förlorare.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Problemet med
internationella adoptioner har funnits i Europa i många år och dagens resolution är äntligen
ett försök att ge en strimma av hopp till en situation som blir allt mer komplicerad och
svår.

I stället för att främja internationella adoptioner har anslutningen av nya länder gjort det
ännu svårare för många par att kunna erbjuda ett nytt hem och en familj till barn som har
upplevt svåra lidanden och umbäranden i sina egna länder.

Samtidigt som byråkrati å ena sidan förhindrar adoption av barn så ökar handeln med
organ och barnprostitution å den andra. Vi är därför positiva till detta förslag till resolution.
Vi anser att förfarandena för internationella adoptioner behöver effektiviseras och vi måste
se till att ett europeiskt adoptionssystem äntligen inrättas för att ge alla behövande barn
en framtid.

Julie Girling (ECR).   – (EN) Fru talman! Från er fanklubb här i hörnet vill jag tacka er för
ert effektiva ordförandeskap.

Det här är en viktig fråga. Internationella adoptioner är naturligtvis mycket viktiga. Det är
viktigt att det blir rätt. Jag välkomnar verkligen resolutionen som, precis som många av
de resolutioner vi godkänner här i kammaren, innehåller massor av kloka, skickliga och
välformulerade ord. Det jag verkligen vill säga här – och jag har lärt mig mycket genom
att hjälpa en väljare och jag hjälper för närvarande en väljare – är att det inte räcker med
att bre ut sig om allt detta i en resolution.

Vi i parlamentet är inga skinande ljus när det handlar om att förenkla frågor och se till att
medborgarnas organisationer arbetar för dem. Kan jag få be om att de utmärkta orden i
resolutionen också tillämpas. Att vi faktiskt förenklar saker. Att vi gör oss av med byråkratin
och genomför förbättringar. Annars kommer vi bara att försöka uppfinna hjulet på nytt
för Europa och det slutar med att förfarandet blir ännu svårare.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru talman! Också jag vill gärna säga hur glad jag är över
resolutionen om internationella adoptioner. Jag har haft tillfälle att följa några fall på nära
håll. Jag vet att adoption för närvarande inbegriper en mängd byråkrati och det är bra att
byråkratin kan minskas på det här sättet. Processerna kan därmed påskyndas och göras
öppnare.

Det ligger i allas intresse att adoptioner inte innefattar något som är oetiskt eller kopplat
till människohandel eller handel med barn. Det är mycket viktigt att se till att ett barn inte
blir ett självändamål utan att barnet genom adoptionen får ett kärleksfullt hem och
behandlas som en unik och värdefull person. Det är viktigt att barnet får möjlighet att ha
en far och en mor, att ha den rättigheten, och det är anledningen till att det är viktigt att
beakta hela situationen i en familj, när beslut om adoption fattas.

Dessa är mycket känsliga frågor. Vi vet att vissa studier har visat att vi bär vår kulturella
genotyp i vår DNA men vi måste se till att ett barn kan åtnjuta ett bra och kärleksfullt hem
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och en kulturell miljö där han eller hon kan växa och utvecklas till en välbalanserad person
och medborgare.

Resolutionsförslag: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Fru talman! Serbien är sannolikt det europeiska
land som de senaste tusen åren har belägrats mest, först av turkarna, sedan tyskarna och
till slut ryssarna. Nu har vi möjlighet att både ur ett långsiktigt historiskt perspektiv och
när det gäller modern historia omvandla det som har varit dåliga tider till en ljus framtid.

Det råder ingen tvekan om att sett från Belgrad är varken Nato, med sin massaker i
huvudstaden, eller EU med sitt barbariska stöd till att slita ut en viktig del ur Serbien,
nämligen Kosovo, särskilt lockande allierade. De är emellertid ändå allierade. De är vänner
och alla är väl medvetna om det. Det är därför viktigt att inleda en rationell förbindelse så
att vi kan lägga det förgångna bakom oss och se framåt. Mitt parti stöder därför en fortsatt
dialog i frågan.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru talman! Stabiliserings- och associeringsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och Serbien skapar en grund för nära och långsiktiga
förbindelser grundade på ömsesidighet och gemensamma intressen och bidrar till politisk,
ekonomisk och institutionell stabilisering både i Serbien och hela Balkan.

För Serbien innebär det också en ny möjlighet att omvandlas och blomstra genom den
övergripande omstruktureringen och moderniseringen av ekonomin. Serbien måste absolut
fortsätta att stärka demokratin och rättsstaten, satsa mer på att reformera rättsväsendet
och den offentliga förvaltningen, tillämpa principerna för rättvisa och samtidigt stärka
administrativa och rättsliga system över hela linjen.

Jag anser att ett grundläggande villkor för att Serbien ska integreras i unionen är att man
måste lösa allvarliga fall av överträdelse av mänskliga rättigheter och den tillhörande frågan
om nära samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru talman! Tack till er personal och alla tolkar för ert
tålamod under denna ovanligt långa sammanträdesperiod.

Inför valet mellan demokrati och överstatlighet väljer Europeiska unionen nästan alltid
överstatlighet och ingenstans är det tydligare än när det gäller politiken för västra Balkan.
Vi bibehåller faktiskt protektorat i Bosnien, i Kosovo och jag vågar påstå till och med i
Makedonien, enbart i syfte att förebygga etnografiska gränser enligt de linjer som
lokalbefolkningen där skulle välja.

Det är mycket svårt att ha en fungerande demokrati om inte människor känner att de har
tillräckligt gemensamt med varandra för att acceptera att styras av varandra. Om man vill
ha styrande för och av folket måste man ha ett folk som alla erkänner viss identitet och
viss lojalitet med.

Med andra ord behöver demokrati ”demos”, en enhet som vi identifierar oss med när vi
använder ordet ”vi”. Jag säger inte att det är enkelt. Människor kan upprätthålla många
lojaliteter, befolkningar kan bli uppblandade, men vår inriktning, allt annat lika, bör vara
nationellt självbestämmande. Om man tar ut dessa ”demos” ur demokratin återstår bara
”kratos” med makten hos ett system som genom lag måste framtvinga sådant det inte vågar
be om i den medborgerliga patriotismens namn.
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Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru talman! Det här är verkligen goda nyheter. När vi tänker på
hur långt Serbien har kommit när det gäller rättsstatens principer och internationell rätt
och med tanke på vad Serbien var för cirka 20 år sedan jämfört med i dag tycker jag att vi
ska rekommendera och hylla den serbiska förvaltningen för de steg den har tagit för att
göra Serbien till ett land som omfattas av rättsstaten. Till och med när det gäller dess
förhållande till Kosovo är rättsstaten nu uppenbarligen dominerande. I sina förbindelser
med Internationella brottmålsdomstolen är rättstatsprincipen dominerande.

Reformeringen av rättssystemet bygger på internationella prejudikat och bästa
internationella metoder. Till och med den oberoende civilförvaltning de inrättar är av hög
kvalitet och de förväntar sig ett motsvarande högt resultat från den. Man ansluter sig till
Köpenhamnskriterierna. Så i alla dess olika avseenden har ett land som genomled ett mycket
svårt krig nu kommit fram som en nation som är redo och passande att vara en bra partner
till andra medlemsstater i Europeiska unionen. Jag gratulerar dem till det.

Rekommendation: Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru talman! Jag skulle vilja säga en sak till i fråga om Serbien.
Det avtal vi röstade om i dag mellan Europeiska unionen och Serbien är en milstolpe på
vägen mot att associera detta land med europeiska system. Tolv medlemsstater har redan
ratificerat fördraget, vars mål är att öppna dörren för Serbiens medlemskap i Europeiska
unionen. Jag instämmer helt i avtalet och jag skulle vilja uppmana de återstående
medlemsstaterna att ratificera det så snart som möjligt. Serbiens integration i europeiska
system kräver fullt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d.
Jugoslavien när det gäller ansvarighet för krigsbrott, och även fortsatt dialog om Kosovo
och vidtagande av alla nödvändiga åtgärder för att förebygga diskriminering av romer.
Alla åtgärder som syftar till att utvidga demokratin och stärka skyddet av mänskliga
rättigheter i Serbien, eller med andra ord, åtgärder som leder till politisk, ekonomisk och
social stabilisering i landet, är icke desto mindre en källa till stor tillfredsställelse för mig
och de har mitt stöd.

Betänkande: Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för detta
betänkande eftersom jag anser att kommissionens meddelande om ett europeiskt initiativ
rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är ett mycket viktigt steg för
att koppla ihop olika nuvarande policyer när det gäller hälso- och sjukvård inom EU för
att hantera den här typen av sjukdom. Jag talar av erfarenhet eftersom min far led av
Alzheimers sjukdom, liksom min farmor, och jag hoppas att den genetiska linjen inte
fortsätter med mig.

Vi avser därför att förnya vårt engagemang för att bekämpa de fragmenterade åtgärder, de
ojämna svar som finns inom EU och de rådande orättvisa villkoren när det gäller tillgång
till behandling av sjukdomen. Vi vill i stället främja tidig diagnos och livskvalitet, förbättra
de epidemiologiska kunskaperna om sjukdomen och samordna den forskning som finns,
samtidigt som vi stöder solidaritet mellan medlemsstaterna genom att dela med oss av
bästa metoder.

I det här betänkandet uppmanar vi till förbättrad samordning mellan medlemsstaterna
och en effektivare och solidaritetsbaserad respons med inriktning på förebyggande och
behandling av människor som lever med demenssjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom,
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liksom människorna omkring dem, vare sig de är sjukvårdspersonal, tjänsteleverantörer
eller anhöriga.

För att en europeisk strategi inom detta område ska fungera är det avgörande – jag ska
sluta här – att de olika länderna prioriterar att utarbeta nationella handlingsplaner.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Fru talman! Jag röstade för betänkandet och jag är glad att det
accepterades så gott som enhälligt. Jag måste säga att jag deltog i hela debatten i parlamentet
men fick inte någon möjlighet att tala. Jag använder därför den här minuten till att ta upp
några saker.

Det viktigaste är att vi snarast behöver forskning för att hitta orsakerna till sjukdomen.
Vilken roll spelar den mat vi äter för sjukdomen? Vilken roll spelar stressen i livet för
sjukdomen? Vilken roll spelar våra gener för sjukdomen? Varför får dubbelt så många
kvinnor som män sjukdomen?

Det här är mycket viktiga frågor. Frågorna kan inte besvaras utan forskning och jag vädjar
till kommissionen att välja ut ett välrenommerat medicinskt centrum för att bedriva
forskningen och besvara frågorna.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru talman! Alzheimers sjukdom är ett lidande som
mänskligheten ännu inte funnit någon bot mot. Uppgifter från medicinskt håll visar på en
alarmerande ökning av antalet diagnostiserade fall och trenden med ett åldrande Europa
kommer att få drastiska konsekvenser inom en snar framtid. Problemet med demens
påverkar inte bara dem som lider av sjukdomen utan även deras närmaste familj och vänner,
som ofta tvingas ägna sitt liv åt att ta hand om sina nära och kära. Vi behöver snarast
betänkanden som detta där ett problem betonas och förslag lämnas till initiativ som
förbättrar vår hälso- och livskvalitet. Det säger sig självt att om vi kombinerar satsningarna
i EU:s medlemsstater, skapar förebyggande program och erbjuder socialt stöd till hela
familjer är det alla projekt som förtjänar vårt stöd i alla hänseenden. Vi måste göra allt som
står i vår makt för att hjälpa dem som lider och minimera det antal som faller offer för
sjukdomen i framtiden.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru talman! Det jag tycker om i det här betänkandet är att det
på ett mångfasetterat sätt hanterar en skrämmande utmaning och det är hela området kring
Alzheimers. Ni talar om förebyggande, diagnos, behandling och bot. Verkligheten är den
att de stora fasorna i form av sjukdomar är cancer och Alzheimers. Vi har gjort massor när
det för det första handlar om att komma överens om att diagnostisera orsakerna till cancer
och för det andra förebygga cancer och för det tredje hantera botemedel. Vi har kommit
långt på den vägen.

Även om Alzheimers sjukdom upptäcktes redan 1906 kännetecknas hela demensområdet
fortfarande av att vi fortfarande inte vet orsaken och fortfarande inte har något botemedel.
Det här betänkandet är ändå mycket välkommet. Samtidigt finns det stora utmaningar:
vad ska vi göra när det gäller att diagnostisera orsakerna så att vi kan förebygga och så
småningom införa någon form av definitivt botemedel?

Resolutionsförslag: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru talman! De av oss som antingen har besökt Haiti eller
sett den fruktansvärda förstörelsen där för en tid sedan och tittat på vad som hände
instämmer i att det var helt rätt att de icke-statliga organisationerna och hjälpsamfunden
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gick samman och tog sig an problemen på fältet när det gäller tak över huvudet, mat, filtar
och alla dessa typer av problem.

Men låt oss nu titta på situationen ett år senare. Vi tittar på några av de problem som belyses
i resolutionen – det faktum att haitierna endast har skyfflar, hackor och skottkärror för att
röja upp i stället för den typ av storskalig utrustning som de behöver. I resolutionen beklagar
man också den allvarliga bostadskrisen i Haiti och talar om behovet av ett markregister
och ägande, men vädjar också till kommissionen, i en anda av samförstånd, om att se till
att avsevärda ansträngningar görs tillsammans med regeringen för att lösa problemet.

Det enda som tycks saknas här är den privata sektorns roll. Om vi på längre sikt ska kunna
tackla några av problemen vi står inför på kort sikt är det absolut rätt att vi samarbetar med
icke-statliga organisationer, men på längre sikt har den privata industrin stor betydelse.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Fru talman! Ett år efter jordbävningen på Haiti har 5 procent av
spillrorna undanröjts, en miljon människor är hemlösa, 230 000 är döda, 300 000 är
skadade och 15 procent av möjlig nybebyggelse inom beboeliga områden har ägt rum.

Varför? Varför har endast 5 procent av spillrorna tagits bort? Vid en jordbävning faller
stora stycken av murar. Vem kan plocka upp dem? Icke-statliga organisationer med skovlar?
Kommissionsledamöter med hinkar? Nej! Det kan bara röjas upp med hjälp av tung
lyftutrustning och endast ett slags människor har tillgång till det, nämligen militären –
flygvapnet, marinen och armén. Men vad hände? När flygvapnen, marinerna och arméerna
kom för att hjälpa till skrek man på parlamentets vänsterkant och vänsterflygeln i hela
världen åt dem att lämna Haiti. Så det gjorde de! Och nu har hela platsen sett likadan ut i
ett helt år.

Det är politiskt häpnadsväckande att ingen har tagit ansvar för denna situation men jag
lägger ansvaret för katastrofen bestämt i knät på vänsterflygeln här i parlamentet och
världssamfundet.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru talman! Jag skulle vilja säga några ord om situationen
på Haiti. Det är mycket viktigt att inse när nu en uppdatering av situationen genomförs att
nivån på samordningen har varit otillfredsställande. Vi behöver bättre samordning, vilket
framgår av det faktum att saker och ting har gått framåt för sakta.

Det är helt sant som Nirj Deva tidigare sade att situationen också delvis har blivit politiserad.
Det ligger inte i någons intresse om situationen blir politiserad. Haiti behöver hjälp och
grundläggande förnödenheter betydligt snabbare än vad som var fallet förra året. Hjälpen
måste nå rätt destination.

När vi tittar på arbetet på gräsrotsnivå har de olika hjälporganisationerna arbetat bra. När
vi granskar Europas bidrag på Haiti har många kristna hjälporganisationer gjort ett utmärkt
arbete på gräsrotsnivå – det vill säga de har hjälpt människor att överleva. Vi bör dessutom
erkänna dessa satsningar och stödja dem för vad de är, men när det gäller krisen på Haiti
behövs det också mer storskaliga och bättre samordnade aktioner på EU-nivå och självfallet
på FN-nivå.

Resolutionsförslag: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Herr talman! Litauen är en suverän medlemsstat. Landets
parlament har diskuterat nya förslag när det gäller sexuell läggning i medier och offentligt.
Litauens demokrati sliter hårt. Landets president har blockerat liknande förslag två gånger
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redan. Den politiska debatten om nya förslag har inletts och det är ännu omöjligt att
förutsäga vad slutresultatet blir.

Ändå har majoriteten av Europaparlamentet tagit fasta på frågan. Det förefaller faktiskt
som om majoriteten i kammaren har en upplyst moralisk kompass som ger dem högre
kunskap om vad som är moraliskt tillåtet och vad som inte är det. Till och med innan man
vet om den nya lagen kommer att godkännas och hur den kommer att se ut är det allseende
ögat hos vårt parlaments höga präster intensivt riktat mot Litauen. Jag kan absolut inte
stödja en sådan arrogans.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru talman! Rätten att godkänna nationella lagar tillhör
det lagstiftande organet i den aktuella staten. Man kan inte inkräkta på en suverän stats rätt
utifrån. Även Litauen har sin suveräna rätt.

När det gäller Europeiska unionen är det också nödvändigt att slå fast att definitionen av
äktenskap och familj hör till familjerätten i enskilda medlemsstater och EU bör inte lägga
sig i det området. Skyddet av familjen, den institution som uppfostrar barnen och förbereder
dem för livet, kan därför inte ses som negativ eller som en form av diskriminering.

När det gäller att skydda minderåriga mot de skadliga effekterna av offentlig information
beslutade även Europaparlamentet nyligen att de olika typerna av annonsering som spridits
via nya kommunikationskanaler de senaste åren har blivit ett socialt fenomen. Denna
företeelse medför avsiktligt missvisande och förvirrande information och risken för
missbruk av förtroende, och staten måste hitta en lämplig lösning på detta.

Forskning visar att minderåriga förtjänar särskilt skydd mot vissa slag av information som
kan få långtgående konsekvenser för en hälsosam utveckling av personen i fråga. Jag säger
detta i min egenskap av läkare.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – (EN) Fru talman! Här kommer mina kommentarer till
resolutionen som fördömer Litauen eftersom inget hände. Den antagna texten saknar den
viktigaste synpunkten. Det jag ville föreslå, utan att lyckas, som ett muntligt ändringsförslag
till skälen skulle vara: ”Europaparlamentets ingripande i nationella parlaments förfaranden
på ett tidigt stadium i arbetet för all föreslagen lagstiftning strider mot den grundläggande
principen om medlemsstaters suveränitet och subsidiaritet och Europaparlamentet riskerar
därför att framstå som ännu mer kopplat till det forna Sovjets tillämpningar” etc. enligt
den antagna texten.

Förevändningen för en sådan resolution var just ett förslag till ändring från en ledamot av
det nationella parlamentet. Jag betonar, ett ändringsförslag. I den parlamentstext som just
antagits presenterades emellertid detta faktum envist och orimligt i plural och det nämndes
sex gånger att det påstods finnas flera dåliga ändringsförslag.

Även resolutionens titel innehöll en absurditet. Det står ”om överskridande”. Det förekom
inget överskridande, endast ett förslag från en parlamentsledamot. Det förelåg inget
parlamentsbeslut som kunde innebära att en överträdelse skedde. Uttalanden som detta
visar på en extremt låg kvalitet på utarbetandet, för att inte säga brist på ansvar från dem
som utarbetade och lade fram denna text för omröstning, en text som åtminstone skulle
ha krävt betydligt intelligentare utarbetande, om den inte bara helt enkelt skulle ha avfärdats
som skräp. Jag röstade därför emot hela saken.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru talman! I årtionden har nu Europeiska unionens
medlemsstater gjort breda och godartade framsteg i riktning mot principerna om likhet
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inför lagen, privatliv och personlig frihet så jag hoppas att det inte uppstår något steg
tillbaka i någon medlemsstat i frågan om jämlikhet grundat på sexuell läggning. Jag tror
inte att det kommer att hända. En punkt som missats i debatten, vilket Vytautas Landsbergis
just har påmint oss om och vilket Peter van Dalen påminde oss om tidigare, är att detta är
ett förslag. Det är ingen lagstiftningsresolution.

Som ni minns hade vi våra egna debatter om detta i Storbritannien. Vi hade våra egna
argument när det gäller avsnitt 28. Jag var mycket ovanlig i mitt parti på den tiden när jag
var emot det. Jag var emot det till och med på det allra tidigaste stadiet när det fortfarande
hette avsnitt 27. Det föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism
för att visa på gillande eller ogillande. När vi gjorde det placerade vi ett otroligt kraftfullt
vapen i händerna på staten vilket senare användes för att fördöma pistoler och jakt och så
vidare.

Men det viktiga är att jag inte är lagstiftare i Litauen. Vi kan här i kammaren ha mycket
bestämda uppfattningar om abortlagstiftning i Polen eller dödshjälpslagar i Nederländerna.
För våra väljare är dessa känsliga frågor som borde fastställas korrekt via respektive
medlemsstats mekanismer. Vi bör vara ödmjuka nog att erkänna rätten till demokrati och
parlamentarisk överhöghet inom de 27 medlemsstaterna.

Skriftliga röstförklaringar

Andrabehandlingsrekommendation: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för detta dokument som
syftar till att stärka patienters rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det
måste sägas i dag att det föreligger alltför mycket osäkerhet kring frågorna om tillgång till
vård, ersättning och ansvar för klinisk uppföljning när det gäller gränsöverskridande hälso-
och sjukvård. Direktivet är avsett att tillåta alla patienter – och inte enbart de bäst
informerade eller rikaste – att åtnjuta en rad rättigheter på hälso- och sjukvårdsområdet
som redan har erkänts av EU-domstolen. Det bör betonas att syftet med dokumentet absolut
inte är att uppmuntra gränsöverskridande hälso- och sjukvård som sådan, utan att säkra
tillgång, säkerhet och kvalitet när den används eller är nödvändig. Europeiska unionens
medborgare måste få bättre information och större tydlighet när det gäller rättsliga regler
för att resa till en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten för att få hälso- och
sjukvård. Jag instämmer i att vi måste bekämpa ”medicinsk turism” men för att skydda
patienters rättigheter måste vi införa ett förenklat förhandstillstånd för patienter, vilket i
vilket fall som helst kommer att innebära att hälso- och sjukvårdsansvariga får besked i
förväg om exceptionella kostnader i anslutning resor till hälso- och sjukvårdsinrättningar
i andra medlemsstater.

Antonello Antinoro (PPE),    skriftlig. – (IT) Denna rekommendation till rådet var
avgörande för att ge patienter största möjliga rättssäkerhet så att de kan utöva sina rättigheter
i praktiken, vilket domstolen också påpekat.

Detta synsätt strider emellertid inte mot medlemsstaternas exklusiva behörighet över
förvaltningen av deras inhemska hälso- och sjukvårdssystem eller de val som gjorts för
den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken, vilket slås fast i fördraget. Huvudpunkterna
som ingår är: sällsynta sjukdomar, kvalitet och säkerhetsstandarder, ersättning av kostnader
samt förfaranden för förhandstillstånd och förskottsbetalning, kontaktpunkters roll som
så kallade one-stop-shops, medlemsstaternas exklusiva behörighet när det gäller
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”shoppingvagnar med hälsotjänster” och etiska val på hälso- och sjukvårdsområdet samt
e-hälsa och samarbete mellan medlemsstater.

I rekommendationen klargörs också patienternas rättigheter enligt specifikationen från
domstolen och förbättringen av den övergripande rättssäkerheten när det gäller
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Målet är att underlätta tillgången till säker,
gränsöverskridande hälso- och sjukvård av hög kvalitet med ersättning av kostnader och
att främja samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller hälso- och sjukvård.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jag röstade för detta betänkande eftersom det
finns en särskild osäkerhet för närvarande när det gäller tillgång till vård, läkemedel och
ersättning av kostnader vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Samtidigt som det är mycket viktigt att inte öka pressen på nationella hälso- och
sjukvårdssystem eller öka obalansen i dessa system måste patienterna ha rätt och frihet att
söka gränsöverskridande hälso- och sjukvård och måste få information om dessa rättigheter.
Den rättsliga osäkerhet som föreligger när det gäller rätt till gränsöverskridande hälso- och
sjukvård och ersättning av kostnader måste undanröjas, och patienterna måste få tillgång
till korrekt och tydlig information om när och hur medicinsk behandling i andra
medlemsstater täcks.

Jag välkomnar betänkandets innehåll när det gäller att tillhandahålla kontaktpunkter i alla
medlemsstater för att informera patienter om tillgänglig medicinsk behandling, hur man
ansöker om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och hur man klagar eller överklagar.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för detta viktiga dokument.
Europeiska unionens medborgare förväntar sig att medlemsstaterna ska erbjuda säker och
effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Medlemsstaterna är själva behöriga för sina
egna hälsovårdssystem och därför varierar tillgänglighet och kvalitet något. Patienterna
kan inte alltid erhålla lämplig behandling i den egna medlemsstaten och detta strider
huvudsakligen mot de friheter som garanteras i EU-fördraget. Frågan om erkännande av
ordinationer i unionen återstår också att lösa vilket orsakar stora problem för människor
som reser. Jag anser inte att den fria rörligheten för patienter och rätten att välja behandling
i en annan medlemsstat kommer att uppmuntra medicinsk turism. Jag tror att det kan vara
en positiv signal till medlemsstaterna om att vidta lämpliga reformer när det gäller hälso-
och sjukvårdstjänster och se till att den vård som erbjuds är så skiftande och av så hög
kvalitet som möjligt så att patienter vid behov kan erhålla behandling i en annan
medlemsstat.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Direktivet om tillämpning av patienters rättigheter
vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård är ett avgörande steg i riktning mot rörlighet
inom Europeiska unionen. Det syftar till att klargöra och bidra till tillgång till
gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet, tillsammans med patientens rätt
till ersättning av kostnaderna från försäkringsmedlemsstaten, och därmed främja samarbete
mellan medlemsstaterna. Det ger dessutom tydliga fördelar för patienterna, särskilt de som
lider av sällsynta och komplicerade sjukdomar, eftersom det kommer att vara möjligt att
diagnostisera och behandla dem i den lämpligaste medlemsstaten. En sådan rörlighet
kommer också att göra det möjligt för patienter att ha rätt att undvika nationella väntelistor
och dra nytta av de medicinska tjänster som erbjuds i andra EU-länder. Det blir helt enkelt
möjligt för alla patienter att dra nytt av ett antal rättigheter som domstolen redan har
erkänt. Detta är definitivt ett steg framåt i processen med den europeiska integrationen,
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för att stärka solidariteten, och i ett Europa som är inriktat på sina medborgare. Av dessa
skäl röstade jag för betänkandet.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för detta betänkande och skulle vilja tacka
föredraganden för det arbete hon har lagt ned och för förslagen. Jag stöder idén att
patienterna ska göra val baserat på sina behov och inte utifrån sin ekonomi, på en
fullständigt informerad grund och inte under tvång. Rörlighet för patienter i stället för
nationella väntelistor är en brådskande fråga för europeiska medborgare, men särskilt för
dem i de nya medlemsstaterna, bland annat Rumänien. Jag röstade också för idén att inrätta
ett förenklat system för förhandstillstånd för patienterna.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Allt fler européer söker hälsovård i en
annan medlemsstat än den egna men de gör det ofta utan att först ha tagit reda på sina
rättigheter på området. Människorna måste ta sig igenom en rad besvärligheter för att få
sina kostnader för behandling utomlands ersatta, och det är mycket svårt för dem att hitta
den information de behöver.

Under denna första sammanträdesperiod 2011 har vi antagit ett direktiv som klargör
rättigheterna för de europeiska patienter som väljer att söka vård utomlands. Texten, som
antogs med stor majoritet, innebär att patienter kan få sina kostnader för den behandling
de får i en annan medlemsstat ersatta. Det här är goda nyheter för alla patienter som står
på långa väntelistor och kämpar för att få behandling i sin egen medlemsstat.

Det är vårt mål att uppmuntra rörlighet som ett sätt att förbättra behandling för europeiska
patienter. Det kommer också att finnas ett närmare samarbete om sällsynta sjukdomar för
att förbättra behandlingen av patienter som kräver högt specialiserad vård.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom detta
förslag till direktiv syftar till att ge alla patienter rätten och möjligheten att erhålla viktig
hälso- och sjukvård i andra medlemsstater så snabbt som möjligt. Det anger dessutom i
vilka fall dessa tjänster kan användas – för närvarande är reglerna för ersättning av kostnader
vid utnyttjande av dessa tjänster nämligen inte alltid tydliga och begripliga. Jag vill betona
att detta direktiv måste rikta sig till alla patienter – och inte enbart de bäst informerade
eller rikaste – och att det bör garantera säkerhet för alla patienter. Redan vid den första
behandlingen var parlamentet positivt till direktivet men tyvärr tog rådet inte hänsyn till
parlamentets alla ändringsförslag. Rådet bortsåg exempelvis från den mycket viktiga frågan
om behandling av sällsynta sjukdomar. Omkring 25 miljoner européer lider emellertid av
sällsynta sjukdomar och de bör därför få möjlighet till hälso- och sjukvård i andra
medlemsstater. Jag instämmer dessutom i parlamentets ståndpunkt att, för att undvika
diskriminering av människor med lägre inkomster, måste den ursprungliga medlemsstaten
betala sjukhuset i den andra medlemsstaten som ger behandlingen direkt, utan att kräva
att medborgarna ska betala i förväg, eller också ska patientens alla kostnader ersättas
omedelbart. Det är också mycket viktigt för alla medlemsstater att bibehålla nationella
kontaktpunkter för att ge patienterna all nödvändig information, exempelvis om tillgänglig
hälso- och sjukvård, förfaranden och begärd dokumentation.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Jag röstade för Françoise Grossetêtes betänkande
eftersom det undanröjer den osäkerhet som har funnits i många år kring frågan om
ersättning av kostnader och den tillhörande frågan om tillgång till gränsöverskridande
hälso- och sjukvård. Hittills har de bättre informerade och mer motiverade patienterna
utnyttjat fördelarna med gränsöverskridande hälso- och sjukvård men nu öppnas den
möjligheten för alla andra. Jag instämmer i den villkorade betalningen av kostnader baserat
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på förhandstillstånd i motiverade och noga definierade fall, när gränsöverskridande hälso-
och sjukvård innefattar minst en natt på sjukhus för en patient och kräver högt specialiserad
och kostsam medicinsk utrustning, eller om det finns en särskild risk för patienten eller
befolkningen i allmänhet. I dessa fall anser jag att förhandstillstånd är ett sätt att förebygga
överdriven hälsoturism.

En ökad hälsoturism kastar en skugga över många europeiska hälso- och sjukvårdssystem.
Om en patient drabbas av en orimligt lång väntetid i sitt hemland bör vi emellertid inte bli
förvånade om han eller hon vill resa till en plats där han eller hon kan få hälso- och sjukvård
snabbare och kanske också av högre kvalitet. I länder till vilka många utländska medborgare
reser för medicinsk behandling och operationer finns det emellertid en risk för att inhemska
patienter behandlas först efter att efterfrågan från utländska patienter har tillgodosetts.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) I direktivet fastställs regler för att
underlätta tillgången till gränsöverskridande hälso- och sjukvård som är säker och av hög
kvalitet och som främjar samarbete inom hälso- och sjukvård mellan medlemsstater,
samtidigt som nationell jurisdiktion respekteras fullt ut. Det innefattar grundläggande
gemensamma värderingar om universalitet, tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet,
likabehandling och solidaritet. Det finns tydliga fördelar för patienterna, särskilt de som
lider av sällsynta och kroniska sjukdomar eftersom de kommer att kunna åtnjuta och få
tillgång till expertcentrum inom den sjukdom de lider av. Direktivet är ytterligare ett
exempel på hur EU ställs till EU-medborgarnas förfogande eftersom det gör det möjligt
för dem att välja den institution som erbjuder lämplig hälsovård, oavsett i vilket europeiskt
land den är belägen.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Medlemsstaterna är ansvariga för att tillhandahålla
säker och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet som medborgarna behöver. Direktivet
får därför inte äventyra medlemsstaternas frihet att besluta om den lämpligaste formen av
hälso- och sjukvård. Vi lever i ett område av frihet, säkerhet och rättvisa där EU-medborgarna
åtnjuter fri rörlighet. Det innebär att vi måste införa tydliga regler om tillhandahållande
av gränsöverskridande hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller frågan om kostnader för
hälso- och sjukvård som ges i en annan medlemsstat. I enlighet med rättspraxis från
domstolen medger detta direktiv den europeiska allmänheten större säkerhet i och med
att det blir möjligt för dem att åtnjuta den hälso- och sjukvård de behöver i en annan
medlemsstat och få kostnaderna ersatta upp till det belopp som fastställts av deras nationella
system. Det är viktigt att skapa ett förenklat system med förhandstillstånd för sjukhusvård
som inte blir ett hinder för patienter som får säker medicinsk vård av god kvalitet. Direktivet
är ett grundläggande första steg i riktning mot rörlighet för patienter inom EU eftersom
standardiserade minimiregler är att föredra framför rättsliga beslut från fall till fall.

Lara Comi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag välkomnar antagandet av direktivet som syftar till
att införa nya regler för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Europeiska unionen tar
ett viktigt steg med den nya lagstiftningen. Det kommer inte bara att underlätta
tillhandahållandet av sjukvård, särskilt i gränsregioner, och öka behandlingsmöjligheterna
för EU:s medborgare – det kommer också att främja allmänna framsteg inom hälso- och
sjukvården, tack vare forskningsincitament från samarbete mellan medlemsstater. Jag
välkomnar särskilt införandet av lagstiftning för att stärka samarbetet när det gäller sällsynta
sjukdomar. Det kommer att göra det möjligt för dem som lider av dessa att åtnjuta
fördelarna med närmare samarbete inom hälso- och sjukvård mellan medlemsstater. Kravet
på att ersättningen av kostnader förutsätter att behandling och kostnader täcks av
hälsovårdssystemet i patientens eget land, liksom kravet på ett förhandstillstånd för
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behandling som kräver sjukhusvård, kommer att bidra till att säkra stabiliteten i den
nationella hälso- och sjukvården. Direktivet möjliggör därmed betydande framsteg för att
förbättra hälso- och sjukvården genom att göra en avvägning mellan behoven i
medlemsstaterna, som är ansvariga för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, och
de medborgare som är de huvudsakliga mottagarna av dessa tjänster.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Förslaget till lagstiftningsresolution om rådets
ståndpunkt vid den första behandlingen i syfte att anta ett direktiv från Europaparlamentet
och rådet om tillämpningen av patienters rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och
sjukvård är ett viktigt dokument, och om vi antar resolutionen skulle det innebära ett stort
steg framåt ur ett socialt perspektiv. Möjligheten för EU-medborgare att behandlas var som
helst inom EU kommer att tvinga stater vars hälso- och sjukvårdssystem befinner sig i ett
betänkligt skick att ändra sina prioriteringar och ägna området berättigad uppmärksamhet.

Den här möjligheten kommer också att innebära att de olika systemen direkt konkurrerar
med varandra vilket tvingar dem att utvecklas och på lämpligt sätt uppmärksamma
patienternas förväntningar och behov.

Samtidigt kommer det att uppmuntra framväxten av gränsöverskridande medicinska
expertcentrum vilka också kommer att fungera som ett nav för att tillhandahålla utbildning
och specialistutbildning för studenter och läkare.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag anser att det är fördelaktigt att man
i direktivet om betalning för hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls utomlands
inför kravet på en förteckning över specifika kriterier och villkor för hur en nationell
myndighet måste motivera sin vägran att ge behandling till en patient utomlands. Dessa
villkor måste ta hänsyn till den möjliga risken för patienten eller för allmänheten i den
situation när ett antal sådana krav ställs. Jag hoppas att direktivet också får grönt ljus från
rådet så att det kan träda i kraft så snart som möjligt, för patienternas bästa.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag stöder förslaget om gränsöverskridande
hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård borde aldrig behandlas som en tjänst på en
kommersiell marknad. Initiativet syftar till att undanröja onödiga hinder för patienter som
söker hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat än den egna. Med initiativet försöker
man genomföra det som domstolen har slagit fast i många beslut. Man försöker dessutom
vara tydlig om en patiens rätt till ersättning från den egna staten. Samtidigt som man
säkerställer säker och effektiv gränsöverskridande hälso- och sjukvård av hög kvalitet är
det också viktigt att åstadkomma en bra balans mellan rätten för patienter inom EU att
söka behandling utomlands, och kapaciteten hos de nationella hälso- och sjukvårdssystemen
och nationella prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Genom direktivet klargörs
ersättningen av kostnader för behandlingar som patienter fått i en annan medlemsstat och
säkerställer att de nationella hälso- och sjukvårdssystemen fungerar väl och är i ekonomisk
balans. Det är viktigt att medlemsstaterna kan besluta att inrätta ett väldefinierat system
för tillstånd i förväg när det gäller att ersätta kostnader för sjukhus- eller specialistvård.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Det är en tydlig signal vi sänder till våra
landsmän genom att föreslå ett system där patienternas behov prioriteras.
Europaparlamentet har bibehållit en enad och bestämd ståndpunkt när det gäller detta
genuina erkännande av patienters behov i Europa, vilket utgör ett första steg i riktning mot
att stärka deras rätt att få tillgång till säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Europa.
Enligt de nya reglerna kommer EU-medborgarna att kunna få kostnaderna ersatta för
behandling de genomgår i en annan medlemsstat, under förutsättning att typen och

19-01-2011Europaparlamentets överläggningarSV82



kostnaden för behandling normalt skulle täckas i deras eget land. Myndigheterna får
befogenheten att kräva att patienterna begär förhandstillstånd för behandling som kräver
att de läggs in på sjukhus eller får specialistsjukvård, och om de vägrar måste det motiveras
tydligt. Att söka hälso- och sjukvård utomlands kan framför allt gynna patienter som står
på långa väntelistor eller de som inte kan finna specialiserad hälso- och sjukvård. Vi måste
nu se till att genomförandet av detta direktiv övervakas korrekt och att det leder till verkliga
resultat inom hälso- och sjukvård för patienter i Europa.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Frågan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
har förhandlats under lång tid och det ledde till ett ramaskri när ett tidigare förslag innebar
en risk för att det skulle skapas hälso- och sjukvård med två hastigheter, som specifikt
främjade medicinsk turism för välbeställda patienter och skadade de medlemsstater som
inte kunde ha planerat sina egna hälso- och sjukvårdsbestämmelser på grund av att
efterfrågan berodde på den kvalitet som erbjöds… Den text vi antog i onsdags innebar
större enhällighet. Den gör det möjligt för europeiska patienter att dra nytta av behandlingar
som inte är tillgängliga i deras egna länder eller för vilka väntelistorna är långa. Kostnaden
för behandling i en annan medlemsstat ersätts i patientens försäkringsmedlemsstat, men
är begränsad till det belopp som skulle ha betalats för liknande behandlingar… Patienterna
måste begära förhandstillstånd för vissa specialistbehandlingar eller sådana som kräver att
patienten läggs in på sjukhus. En eventuell vägran att bevilja tillstånd måste emellertid
motiveras. Detta är ytterligare ett steg i riktning mot ett mer konkret hälso-Europa. Vi kan
inte annat än vara nöjda med det.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Vi ser bristande medvetenhet och en avvisande
inställning när det gäller tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Inom ramen
för EU:s friheter borde alla medborgare kunna utnyttja hälso- och sjukvårdstjänster i en
annan medlemsstat av princip, om terapin eller behandlingen där är av bättre kvalitet eller
snabbare och om patienten betalar för denna behandling eller terapi själv. Att ge människor
tillgång till hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat är därför en prioriterad fråga.
Debatten har pågått i år utan att vi lyckats uppnå några meningsfulla framsteg. Det går att
få behandling i en annan medlemsstat endast i akuta fall. Det är därför inte möjligt att
planera hälso- och sjukvård eller medicinsk behandling i en annan medlemsstat.

Man har fortfarande kravet att ha sjukvårdsförsäkring i staten i fråga, och den kan
naturligtvis endast erhållas av EU-medborgare som bor permanent i den staten. Detta är
helt enkelt orimligt eftersom ingen medborgare kan ansluta sig till en sjukvårdsförsäkring
i två eller fler EU-länder med tanke på att man bara kan ha en huvudsaklig permanent
adress, och det är i det land där man är stadigvarande bosatt. Vi förhindrar därför
lagstiftningsvägen EU-medborgare från att investera i sin hälsa och behandling i större
utsträckning om de försöker göra detta. Rekommendationen utgör åtminstone ett litet
steg i rätt riktning och jag kommer att rösta för att den antas.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Genom förslaget klargörs och underlättas
tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård och utövandet av rätten till ersättning
av kostnader från försäkringsmedlemsstaten, vilket gör det möjligt för alla patienter i EU
att dra nytta av hälso- och sjukvård i andra medlemsstater. Dessa rättigheter har egentligen
redan erkänts av domstolen. Det är ett steg framåt i den europeiska integrationsprocessen
och när det gäller att stärka solidariteten, med minskade väntelistor, förbättrad kvalitet på
hälso- och sjukvård och ett incitament i riktning mot vetenskaplig forskning. Sällsynta
sjukdomar är en prioritet och diagnos och behandling kan nu genomföras i den medlemsstat
som är bäst lämpad för detta. Direktivet är till för alla européer som behöver hälso- och
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sjukvård. Portugals hälsominister har därför fullständigt fel när hon säger att denna
möjlighet är till för bättre utbildade människor och de som har större ekonomiska resurser:
det är vad som händer nu, utan direktivet. Portugal har utmärkt hälso- och sjukvård och
kan inte stå vid sidan av detta viktiga projekt. Landet måste dra nytta av detta direktiv för
att ytterligare modernisera och konkurrera och därmed kunna tillhandahålla tjänster inom
detta område till alla européer som behöver dem.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag välkomnar den nya lagstiftningen om patienters
rätt till medicinsk behandling i en annan EU-medlemsstat. Arbetet i Europeiska folkpartiets
grupp (kristdemokrater) i nära samarbete med övriga politiska grupper var återigen
grundläggande. Godkännandet av vår franska kollega Françoise Grossetêtes betänkande
kommer efter långa förhandlingar med rådet och kommer att möjliggöra betydande
framsteg inom ett område där befintlig lagstiftning inte var tillräcklig. Den nya lagstiftningen
som endast påverkar människor som väljer att behandlas utomlands innebär att
EU-medborgare kan få ersättning för kostnaderna för medicinsk vård som de erhåller i en
annan medlemsstat, under förutsättning att hälsovårdssystemet i försäkringsmedlemsstaten
täcker behandlingen och tillhörande kostnader. Allt detta är särskilt viktigt när vi tänker
på att hälsovård utomlands bäst gynnar patienter som står på en lång väntelista eller som
inte kan få specialistvård.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi röstade emot direktivet om tillämpning
av patienters rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård även om det har gjorts några
ändringar till den ursprungliga texten. Den slutliga texten är resultatet av en kompromiss
med majoriteten av rådet som medger 30 månader för införlivande av medlemsstaterna.

Vår röst emot beror på tillämpningen av principen med fri rörlighet när det gäller hälso-
och sjukvård utan att ta hänsyn till deras särart, inbegripet behovet av en offentlig nationell
hälso- och sjukvårdstjänst vars primära syfte i respektive land är att bemöta sina
medborgares behov.

Vi ska komma ihåg att kommissionens förslag har tillkommit efter att parlamentet 2007
vägrade att tillåta införlivande av hälso- och sjukvårdstjänster i direktivet om tjänster på
den inre marknaden, på grund av arbetstagarnas och allmänhetens avgörande kamp, som
kullkastade den delen av det skamliga förslaget till direktiv från Frits Bolkestein.

Parlamentets slutliga beslut mot vilket vi alltid har kämpat innefattar emellertid ett antal
eftergifter som gör det möjligt för den medlemsstat som så önskar att använda vissa
mekanismer för att skydda sin samhällstjänst.

Även om det gör det svårare att få tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt för människor
som inte har möjlighet att använda privat hälso- och sjukvård eller som inte har råd att
resa utomlands, kommer de praktiska konsekvenserna av dess genomförande fortfarande
att bero på beslut i Portugals parlament och regering.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Det är mycket viktigt att förbättra situationen
när det gäller medborgarnas rätt att erhålla hälso- och sjukvård när de befinner sig i en
annan medlemsstat. Jag hoppas att rädslan för överdriven inblandning från EU-lagstiftningen
i medlemsstaternas inte kommer att bekräftas. Jag tror emellertid att det är bra för
patienterna att kunna åtnjuta rätten till medicinsk behandling i en annan medlemsstat och
få ersättning för kostnaderna till det maxbelopp som är tillåtet i deras eget hälsovårdssystem.
Jag har därför beslutat att stödja Françoise Grossetêtes rekommendation.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jag stöder patienternas rätt att söka
nödvändig medicinsk behandling i ett europeiskt land som inte är patientens eget. Alla
irländska medborgare och naturligtvis alla europeiska medborgare har rätt att resa till ett
annat land i Europeiska unionen för att erhålla medicinsk behandling. Jag vill inte förespråka
”medicinsk turism” men jag är positiv till ett system som hjälper pensionärer som lever
utomlands och de med sällsynta eller ovanliga sjukdomar.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Under tidigare debatter i parlamentsutskotten
har det ofta upprepats att detta direktiv inte är avsett att uppmuntra ”hälso- och
sjukvårdsturism” utan enbart fastställa tydliga regler om gränsöverskridande hälso- och
sjukvård.

Det är viktigt att medicinsk behandling som ges i en annan medlemsstat än där patienten
är registrerad är baserad på ett bevisat, objektivt behov, för att undvika att belasta de
nationella hälso- och sjukvårdssystemen med alltför stora kostnader som oundvikligen
skulle äventyra deras effektivitet. Ett steg framåt har tagits när det gäller sällsynta sjukdomar:
patienterna kommer att lättare få tillgång till högt specialiserad behandling och kan be att
få träffa en specialist i en annan medlemsstat.

Jag anser därför att inrättandet av nationella kontaktpunkter, för att se till att patienter är
fullständigt informerade om den behandling som är tillgänglig i andra länder och om hur
de kan få tillgång till och få ersättning för kostnaderna för gränsöverskridande behandling,
är viktig. Avslutningsvis skulle jag vilja betona att medlemsstaternas exklusiva jurisdiktion
över tillgängliga behandlingar och etiska val på hälso- och sjukvårdsområdet inte under
några omständigheter bör ifrågasättas.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) Direktivet om tillämpning
av patienters rättigheter när det gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård är ett absolut
grundläggande nytt rättsligt instrument som kan medföra betydande förbättringar för
situationen för patienter i Europeiska unionen. Patienter som i dag vill utnyttja medicinska
tjänster i ett annat land än sitt eget ställs inför en rad administrativa och ekonomiska hinder.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands. Som ett
svar på dessa problem innebär förslaget till direktiv att administrativa förfaranden ska
förenklas så mycket som möjligt, exempelvis genom att begränsa skyldigheten till
förhandstillstånd för behandling från den nationella hälso- och sjukvårdsorganisationen,
och genom att säkerställa bättre utbyte av information om medicinska tjänster i andra
länder med hjälp av nationella kontaktpunkter. Det innebär inte att främja ”hälso- och
sjukvårdsturism” som vissa påstår utan att säkerställa rätten till tillförlitlig vård av hög
kvalitet när det behövs. Jag anser också att direktivet på längre sikt kan bidra till att nivån
på medicinska tjänster i de olika medlemsstaterna kan närma sig varandra.

Patientens bästa ska alltid stå i centrum när vi granskar förslaget till direktiv. Lagstiftarens
roll är att anta en lag som minimerar formaliteterna för att få tillgång till läkare och gör
det möjligt för medborgare som lider av dålig hälsa att ha ett stort urval av medicinska
tjänster. Jag är därför helhjärtat positiv till förslaget till direktiv om tillämpning av patienters
rättigheter när det gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård och hoppas att
förhandlingarna, som redan har pågått i sju år, kommer att leda till en överenskommelse
med rådet.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) I slutändan röstade jag för direktivet om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kompromissen mellan parlamentet och rådet är
framför allt acceptabel eftersom den erkänner staternas rätt att vidta åtgärder för att säkra
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den ekonomiska balansen mellan systemen för social trygghet, inte minst genom ett system
med förhandstillstånd för ekonomisk ersättning av kostnader för sjukhusvård i en annan
medlemsstat. Det kommer att förhindra alla former av hälsoturism.

Den tidigare kommissionen var omdömeslös när den ansåg att hälso- och sjukvård bara
var ytterligare en kommersiell tjänst. Vissa parlamentsledamöter misstar sig när de säger
att ”hälso-Europa är nu en realitet”. De allra bästa behandlingarna kommer aldrig att vara
tillgängliga för den vanliga medborgaren utan kommer att bero på kontakter och särskilt
på en rejäl plånbok. Det är tyvärr en verklighet som inte kan skylas över av direktivet.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag välkomnar Françoise Grossetêtes betänkande
om antagande av ett direktiv om tillämpning av patienters rätt till gränsöverskridande
hälso- och sjukvård. Dagens omröstning har fört oss ett steg närmare att kodifiera patienters
rättigheter i EU-lagstiftningen. Det är mycket viktigt att patienterna när direktivet väl träder
i kraft inte får ta på sig den ekonomiska bördan för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
och att ersättningen genomförs snabbt och enkelt. Hög kvalitet, likabehandling, solidaritet
och universalitet inom hälso- och sjukvård måste förbli riktlinjerna under införlivandet
och genomförandet i de olika medlemsstaterna. Dessutom bör regeringarna offentliggöra
tidsplaner och handlingsplaner för hur man bäst kan övervaka och säkerställa detta slags
genomförande.

För att direktivet verkligen ska bli effektivt måste kommissionen slutligen övervaka och
kontrollera samordningen mellan patientens försäkringsmedlemsstat och den medlemsstat
där behandlingen sker, och se till att eventuella olikheter och skillnader när det gäller
patienters tillgång till gränsöverskridande vård och behandling undanröjs.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Eftersom jag kommer från den enda region
i Frankrike som delar gräns med tre andra medlemsstater i EU och företräder en valkrets
som särskilt påverkas av gränsöverskridande frågor är jag mycket intresserad av dessa
problem. Gränser är verkligen fortfarande alltför ofta hinder i områden där
gränsöverskridande pågår varje dag. Europa bygger på principen om fri rörlighet för
personer och denna frihet, denna rörlighet för medborgare, måste även gälla patienter.
Frågan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård är därför mycket viktig. Jag röstade
därför bestämt för betänkandet om patienters rätt till gränsöverskridande hälso- och
sjukvård. Texten kommer att göra det möjligt för patienter att lättare söka vård i en annan
medlemsstat. Framför allt klargör den reglerna som kommer att gälla. Patienter kommer
att kunna få tillgång till mer information (framför allt via kontaktpunkter) om sina
rättigheter och ersättning av kostnader. Detta är därför ett avgörande och mycket konkret
steg som kommer att medföra verkligt mervärde när det gäller att upprätta ett socialt
Europa och ett verkligt hälso-Europa.

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (DE) Jag välkomnar direktivet om patienters rätt till
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster
på kortast möjliga tid och med ett tydligt patientfokus som också kan användas av andra
medlemsstater är ett grundläggande krav för att föra Europa närmare tillsammans.
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är en daglig verklighet i gränsområden som det
jag kommer ifrån. Mot den bakgrunden är jag mycket glad att det kommer att bli lättare
att få tillgång till tillförlitlig, gränsöverskridande hälso- och sjukvård av hög kvalitet och
att få behandlingskostnaderna ersatta. Jag är särskilt positiv till det mervärde vi ger till
patienter som står på väntelistor. De nya bestämmelserna kommer att göra det möjligt för
dem att behandlas snabbare i en annan medlemsstat, i stället för att vänta länge på
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behandling i det egna landet. Att fastställa reglerna för att vägra förhandstillstånd är klokt
och gör situationen tydligare. Vissa gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsproblem är
emellertid olösta, framför allt för dem som under lång tid reser över gränsen och som efter
att de har gått i pension inte får tillgång till eller endast begränsad tillgång till tjänster som
är viktiga för dem i det land där de tidigare arbetade.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för denna text, som när allt kommer
omkring undviker att göra hälso- och sjukvård till vilken handelsvara som helst. Jag vill
dessutom tacka det spanska ordförandeskapet för detta och för att man verkade för ett
återinförande av det tidigare tillståndssystemet för gränsöverskridande sjukvård och
specialistsjukvård.

Ja, Europeiska unionen främjar rörlighet för sina medborgare och har en skyldighet att
lagstifta om hälso- och sjukvård. Men vi måste se till att hälso- och sjukvård fortsätter att
vara en offentlig nyttighet som på bästa tänkbara villkor är tillgänglig för alla, inte en källa
till tillväxt som låter nationella sjukvårds- och socialförsäkringssystem konkurrera med
varandra.

Małgorzata Handzlik (PPE),    skriftlig. – (PL) Direktivet om tillämpning av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård är ett viktigt steg för att
undanröja de hinder som patienter fram till nu har stött på i EU:s medlemsstater. Det
främsta syftet med direktivet är att göra det lättare för européer att få tillgång till vård i
andra EU-medlemsstater, i synnerhet vård som inte finns tillgänglig i deras hemländer. Det
här är särskilt goda nyheter för personer som bor i gränsområden och framför allt för
individer som lider av sällsynta sjukdomar som kräver specialistsjukvård som de inte kan
få i sina hemländer. Det gläder mig också att det finns flera bestämmelser som säkrar vissa
fördelar för patienter, bl.a. det ömsesidiga erkännandet av recept, avskaffandet av kravet
på utländska tilläggsförsäkringar och tillgången till patientjournaler. Idén om nationella
kontaktpunkter som ska ha till uppgift att informera patienter om deras rättigheter är också
viktig.

Patienter måste få utförlig information om hur de kan få tillgång till vård utomlands. De
måste också upplysas om hur de kan få ersättning för kostnaderna för sådan vård, som ska
ersättas utifrån kostnadsnivån i det land där patienten är försäkrad. Jag anser att de lösningar
som man har funnit kommer att göra det lättare för patienterna att få tillgång till en säker
och god sjukvård i hela Europeiska unionen.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) För några år sedan röstade jag för att sjukvård
inte skulle omfattas av tjänstedirektivet och jag röstade mot direktivet om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i första behandling. Den gången fanns det en tydlig
tendens inom kommissionen att betrakta sjukvård som en handelsvara. Det är inte så jag
ser på sjukvård – patienter ska inte bara behandlas som betalande kunder. Rådet har dock
förbättrat lagförslaget avsevärt och ändrat den rättsliga grunden så att det inte är en ren
inremarknadsfråga. Jag har därför röstat för betänkandet och är säker på att det kommer
att stärka patienternas rättigheter i hela EU.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för detta dokument därför att det går
ut på att stärka patienternas rättigheter i samband med gränsöverskridande sjukvård. Det
är beklagligt att det i dag råder så stor osäkerhet om rätten till vård, ersättning och ansvar
för klinisk uppföljning i samband med gränsöverskridande sjukvård. Syftet med direktivet
är att alla patienter – inte bara de mest välinformerade och förmögna – ska kunna dra nytta
av ett antal vårdrättigheter som redan har erkänts av EU-domstolen. Målet är absolut inte
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att uppmuntra gränsöverskridande sjukvård i sig, utan att garantera tillgången till säker
och god sjukvård när den kan vara till nytta eller är nödvändig. Direktivet ska ge patienterna
möjlighet att göra ett val utifrån sina behov, inte sina resurser, ett val som är välinformerat
och inte görs under tvång. För att inte diskriminera personer med lägre inkomster delar
jag också parlamentets uppfattning att ursprungsmedlemsstaten ska betala det sjukhus i
den andra medlemsstaten som erbjuder vården direkt, utan att medborgarna först måste
betala själva, eller åtminstone att patienternas kostnader ersätts utan dröjsmål. Det är också
mycket viktigt att varje medlemsstat inrättar en nationell kontaktpunkt som kan ge
patienterna all nödvändig information om möjligheterna att få tillgång till sjukvård, hur
man går tillväga och vilka dokument som krävs.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Jag röstade av flera viktiga skäl för att
Grossetêtebetänkandet skulle antas. Direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård innehåller många positiva saker. Det undanröjer
hinder för behandling, garanterar likvärdig tillgång till sjukvård i hela EU för alla, sätter
stopp för diskriminering av patienter, inför ett ömsesidigt erkännande av recept, förkortar
väntetiderna för läkarbesök och undanröjer kravet på utländska tilläggsförsäkringar. Att
direktivet innebär att personer som lider av sällsynta sjukdomar får omfattande tillgång
till sjukvård och att funktionshindrade får högre ersättningsnivåer är andra saker som talar
till dess fördel.

Direktivet ska förhindra vårdturism genom att slå fast att vårdkostnader ska ersättas upp
till det tak som gäller i försäkringslandet. Om de faktiska kostnaderna är lägre än detta tak
ska de ersättas fullt ut.

Tillståndsfrågan har lett till en livlig debatt. Godkännande av den nationella
hälsovårdsfonden ska bara krävas för sjukhusvård eller dyra medicinska ingrepp, inte för
några andra behandlingar, under förutsättning att de omfattas av den s.k. korgen av
garanterade tjänster. Om en medlemsstat inte har gett patienter rätt till specialistbehandling
på nationell nivå innebär direktivet inte att patienterna får rätt att få sådan behandling
utomlands eller att kostnaderna för behandlingen kommer att ersättas. Personer med
sällsynta sjukdomar utgör ett viktigt undantag.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Direktivet om EU-medborgares rätt att få sjukvård
i vilken som helst av de 27 medlemsstaterna är ett viktigt steg mot bättre sjukvård i EU.
Det kommer särskilt lägligt med tanke på hur mycket arbetstagarna rör sig inom EU. När
direktivet träder i kraft kommer patienter att få utförlig information om de nya reglerna
så att de blir medvetna om vilka möjligheter de har och kan dra full nytta av dem.
Medborgarna kommer att kunna få initial behandling i vilken medlemsstat som helst och
läkare ska inte kunna vägra behandling. Enligt direktivet ska medborgarna i framtiden
kunna välja i vilken medlemsstat de ska få planerad sjukvård.

De måste emellertid få förhandstillstånd från hemlandet, eftersom vården ska betalas utifrån
priserna i den stat där patienten är bosatt. Det är emellertid ändå ett steg i rätt riktning,
eftersom det kommer att förbättra tillgången till sjukvård. Vi måste komma ihåg att
medborgarna har rätt att få vård i en annan medlemsstat om de inte kan få den där de bor,
vilket är särskilt viktigt när det handlar om komplicerade eller sällsynta hälsoproblem.
Både min grupp och jag stöder därför direktivet, eftersom det är ett viktigt steg från
parlamentets sida som kommer att få positiva effekter för EU-medborgarnas liv.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag stödde Françoise Grossetêtes rekommendation
eftersom förslaget kommer att gynna EU:s medborgare. De nya bestämmelserna om
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sjukvård innebär i själva verket att EU-medborgarna kan få ersättning för vård i andra
medlemsstater, under förutsättning att vården och kostnaderna normalt skulle täckas i
deras hemländer. Detta kommer att gynna patienterna och förkorta de ibland alldeles för
långa väntetiderna avsevärt. Vårt samhälle präglas av allt större rörlighet och jag anser att
det i dag är viktigare än någonsin att underlätta EU-medborgarnas rörlighet, även inom
ett så livsviktigt område som sjukvård. Jag anser också att det är viktigt att uppmärksamma
den nya lagstiftningen om bekämpning av sällsynta sjukdomar, eftersom den syftar till att
stärka samarbetet mellan medlemsstaterna så att patienter i EU kan dra full nytta av sin
rätt till behandling.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Jag anser att direktivet om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård är en
framgång och har därför röstat för att det ska antas. Vår hälsa är vår mest värdefulla tillgång.
Jag vill att européerna ska ha tillgång till bästa tänkbara sjukvård. Direktivet erbjuder
patienter möjligheter och hopp och tvingar sjukvårdssystemen att genomföra ytterligare
reformer. Det öppnar upp de europeiska sjukhusen och klinikerna för bl.a. polska patienter.
Det är en bekräftelse på att EU är ett projekt under uppbyggnad och att vår prioritet ska
vara att förbättra och främja samarbetet mellan EU:s medlemsstater på hälsoskyddsområdet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för betänkandet eftersom det nu har
slagits fast att brittiska patienter bara kan få samma statligt finansierade vård utomlands
som de skulle ha rätt till enligt det brittiska sjukvårdssystemet. Jag välkomnar att
ändringsförslagen om att rätten skulle utvidgas till ”alla behandlingsmetoder som är
tillräckligt prövade och testade av internationell medicinsk vetenskap” eller ”lika effektiv
vård” röstades ned. Ett obegränsat utnyttjande av gränsöverskridande sjukvård hade kunnat
leda till en enorm belastning på det brittiska sjukvårdssystemet.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Det dokument som har lagts fram har sitt
ursprung i en debatt i Europaparlamentet som ägde rum under föregående valperiod. Det
fanns en del brister och risker med det konkreta kommissionsförslaget som hade kunnat
få en negativ inverkan på konsumentskyddet och därmed på medborgarna. Jag välkomnar
kompromissen i ändringsförslag 107, framför allt därför att det ökar garantin för patienter
i samband med gränsöverskridande sjukvård och lyfter fram den positiva utvecklingen
mot ökad medvetenhet hos patienterna. Sist men inte minst anser jag det vara positivt att
det i ändringsförslaget betonas att det är medlemsstaternas ansvar att tillhandahålla en
säker, högkvalitativ, effektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård på sitt territorium. Jag
anser det också vara viktigt att fastställa under vilka omständigheter en medlemsstat kan
vägra att ge förhandstillstånd. Ändringsförslaget innebär också positiva steg mot
interoperabilitet och stöder samarbete inom prevention och diagnostik.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Hur kan vi säkra alla EU-medborgares
grundläggande rättighet att röra sig fritt inom vårt gemensamma område om de inte ges
möjlighet att enkelt få vård i andra medlemsstater än den där de är bosatta? Genom
antagandet av detta direktiv kan patientrörligheten, som är en oupplöslig del av
medborgarrörligheten, äntligen slås fast i en rättsakt. Jag vill gratulera föredraganden till
den överenskommelse som man lyckades uppnå med rådet om denna viktiga text, vars
antagande har dröjt alltför länge. Jag hoppas verkligen att medlemsstaternas införlivande
av denna lagstiftning på sikt kommer att göra det möjligt för EU-medborgarna att verkligen
få tillgång till en god gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
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Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) För de allra flesta européer är det i dag oklart vad som
gäller beträffande rätten till sjukvård, ersättning och ansvar för klinisk uppföljning i samband
med gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Syftet med direktivet är att alla patienter –
inte bara de mest välinformerade – ska kunna dra nytta av ett antal vårdrättigheter som i
och för sig redan har erkänts av EU-domstolen. Direktivet befriar hur som helst inte
medlemsstaterna från deras ansvar för de egna medborgarnas sjukvård. Det handlar bara
om patienter och deras rörlighet inom EU, inte om fri rörlighet för tjänsteleverantörer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Om väntetiderna för operationer i patientens
hemland är långa kommer garantin att kostnaderna för vård utomlands kommer att täckas
av patientens sjukförsäkringssystem att vara en stor lättnad. Bestämmelserna kommer att
möjliggöra rörlighet inom EU för kroniskt sjuka. Men de kommer bara att göra nytta om
de samtidigt kan garantera att det inte kommer att finnas någon vårdturism, vilket skulle
öka trycket ytterligare på de redan ansträngda sjukförsäkringssystemen. Förutom att vissa
medicinska områden i länder med avancerad sjukvård snabbt skulle kunna bli överbelastade
finns det också en risk att fattigare EU-medlemsstater som har satsat mindre på sjukvård
tvingas betala enorma kostnader. Vi får i detta sammanhang inte heller bortse från att det
system genom vilket EU-ländernas sjukförsäkringssystem ska kunna ersätta varandra inte
fungerar och att det under årens lopp har ackumulerats skulder på miljontals euro. Även
om medlemsstaterna i teorin kan utesluta vissa typer av vård om de fruktar att strömmen
av utländska patienter skulle kunna äventyra deras sjukvårdssystem kommer det inte att
vara så enkelt i praktiken. Vi har inte ens lyckats lösa de nuvarande ersättningsproblemen
och det är osannolikt att åtgärderna för att förhindra vårdturism kommer att vara effektiva.
Jag har röstat mot förslaget till resolution för att förhindra att socialförsäkringsutgifterna
skjuter i höjden.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för Françoise Grossetêtes
betänkande eftersom det är en klar förbättring för EU:s medborgare att få tillgång till
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Många av våra medborgare kan inte få vård för
sina sjukdomar i den medlemsstat där de är bosatta. Vi måste därför göra det möjligt för
dem att söka vård var som helst inom EU och att få ersättning för kostnaderna för denna
vård.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    skriftlig. – (PL) Den 19 januari 2011 antog
Europaparlamentet ett direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård som syftar till att förenkla reglerna för vård
utomlands. Jag noterar med tillfredsställelse att Europaparlamentet som medlagstiftare
har spelat en viktig roll när det gäller att utforma tydliga bestämmelser som gynnar
patienterna, bl.a. om ersättning för kostnader för vård i andra länder. Bestämmelserna om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård är desto viktigare som de påverkar varenda
medborgare i EU. Det nya direktivet garanterar ömsesidigt erkännande av recept och gör
det lättare att få information om vård utomlands. De utökar dessutom
behandlingsmöjligheterna för personer med sällsynta sjukdomar och förbättrar
möjligheterna för funktionshindrade att få högre ersättning för sjukvårdskostnader.
Europaparlamentet ska även spela en roll i inrättandet av nationella kontaktpunkter i varje
medlemsstat som ska ge information om allt som rör vård utomlands. Kontaktpunkterna
ska ha ett nära samarbete med varandra. Låt mig avsluta med att säga att det finns ett starkt
behov av det direktiv som vi har antagit, eftersom den nuvarande lagstiftningen om vård
utomlands är otydlig och alltför komplicerad, och att det för alla EU-medlemsstaters skull
är absolut nödvändigt att förenkla dessa frågor.
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Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för rekommendationen om ett antagande
av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, eftersom jag anser det vara helt grundläggande
att garantera god sjukvård som uppfyller höga kvalitets- och patientsäkerhetskrav i hela
EU. När direktivet väl har antagits kommer patienter att behöva ansöka om förhandstillstånd
för att kunna söka vård i en annan medlemsstat. Detta kommer att garantera behandlingens
och vårdens kvalitet och säkerhet. Patienter kommer sedan att kunna begära ersättning
för vårdkostnaderna utifrån kostnadsnivån för likvärdig vård i försäkringsmedlemsstaten.
De kommer också att få skydd, vård och ersättning för alla sällsynta sjukdomar, vars
behandling kommer att främjas genom att medlemsstaterna ska samarbeta inom forskning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Varje medlemsstat har ansvar för att
tillhandahålla sina medborgare sjukvård. I det här direktivet fastställs regler för att göra
det lättare att få tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård som är säker och av
hög kvalitet, och det främjar ett samarbete på sjukvårdsområdet mellan medlemsstaterna
samtidigt som det till fullo respekterar ländernas jurisdiktioner.

Specialistsjukvården har utvecklats i olika takt. Vissa länder har skapat spjutspetscentrum
för sällsynta eller kroniska sjukdomar som inte är vanliga just där men som kräver
specialistvård. Detta är tveklöst ett av skälen till att främja fri rörlighet på detta område.

Direktivet är ännu ett exempel på hur EU verkar i européernas tjänst, samtidigt som det
främjar solidariteten mellan invånarna och gynnar patienterna, särskilt dem som lider av
sällsynta eller kroniska sjukdomar och som kan ha nytta av att få tillgång till
spjutspetscentrum för sina sjukdomar.

Jag har av alla dessa skäl röstat för betänkandet.

Aldo Patriciello (PPE  ), skriftlig. – (IT) Genom direktivet kommer alla patienter att kunna
utöva de rättigheter som redan har erkänts av EU-domstolen, samtidigt som
socialförsäkringssystemen helt och hållet ligger kvar under medlemsstaternas behörighet,
eftersom direktivet handlar om patienter och deras rörlighet inom EU, inte om fri rörlighet
för tjänsteleverantörer.

Jag är positiv till en grundlig översyn av dagens otillfredsställande situation när det gäller
sjukvård, vilken präglas av den konflikt som råder mellan rättspraxis och de nationella
systemen. Låt mig poängtera att parlamentet intog samma ståndpunkt under första och
andra behandlingarna, genom att kodifiera domstolens rättspraxis om gränsöverskridande
vård (EU-medborgare har rätt att få vård i andra länder på samma villkor som i sina
hemländer) och delar rådets önskan att motverka vårdturism.

Förslaget innehåller en särskild skyddsklausul och ett system för förhandstillstånd som är
flexibelt för patienter, men samtidigt gör det möjligt att förvarna om exceptionella kostnader
som kan uppstå. Syftet är alltså att stärka patienternas rättigheter genom att garantera
tillgång till information och samarbete mellan medlemsstaterna.

Försäkringsmedlemsstaten måste se till att dess medborgare har tillgång till information.
Andrabehandlingsrekommendationen går ett steg längre genom att ta vederbörlig hänsyn
till möjligheterna när det gäller e-hälsa.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för betänkandet, som gynnar EU:s
medborgare genom att föreskriva tydligare regler om patienters rättigheter att söka vård
utomlands och ger dem möjlighet att göra ett val baserat på deras behov, inte deras resurser,
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ett val som är välinformerat och inte görs under tvång. Direktivet slår fast följande principer:
patienter ska kunna få den polikliniska vård som de har rätt till i sina egna medlemsstater
i en annan medlemsstat utan förhandsgodkännande och få ersättning för vårdkostnaderna
upp till det tak som fastställs i deras eget sjukvårdssystem. Information är en annan viktig
fråga. Alla medlemsstater ska därför vara skyldiga att ha en nationell kontaktpunkt som
kan informera patienter om rätten till sjukvård, hur man går tillväga, klagomål,
överklaganden och så vidare.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Efter de mål som har prövats i EU-domstolen är syftet
med detta direktiv att förtydliga och stärka användarnas rättighet till säker och högkvalitativ
gränsöverskridande hälso- och sjukvård genom att främja patientrörligheten inom EU och
öka medlemsstaternas samarbete och solidaritet på detta område. Det är därför ett stort
framsteg för den europeiska integrationen och jag har följaktligen röstat för detta
betänkande.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Den lagstiftning som i dag har
antagits är ett viktigt framsteg för patienternas rättigheter i EU. De gröna anser att den
slutliga kompromiss som har antagits idag gör en bra avvägning mellan att garantera
patienternas rättigheter till gränsöverskridande hälso- och sjukvård och att skydda en god
hälso- och sjukvård på nationell nivå. Patienter kommer att ha rätt att få vård på sjukhus
i andra medlemsstater och att få den ersättning som de skulle ha haft rätt till om de hade
fått vården hemma. Denna rättighet får emellertid inte ges på bekostnad av hållbara
nationella hälso- och sjukvårdssystem. De gröna anser att den slutliga kompromissen gör
det möjligt för medlemsstaterna att inrätta ett rimligt system med förhandstillstånd för
ersättning av vårdkostnader, och att parlamentsledamöterna har lyckats hålla nere antalet
skäl för vilka en patient kan vägras vård i ett annat land. Medlemsstaterna kommer framför
allt inte att kunna vägra ersättning om förhandstillstånd har getts, vilket var en viktig fråga.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    skriftlig. – (FR) Det direktiv om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård som ska bli föremål för omröstning i dag är en
revolution, vilket jag välkomnar. EU:s befogenheter när det gäller hälso- och sjukvård är
en mycket känslig fråga och det är inte mer än rätt att varje medlemsstat inrättar sina egna
system för social trygghet och sjukförsäkring utifrån sin egen kultur. Men varför bygga ett
Europa och garantera fri rörlighet om det inte samtidigt är möjligt att få vård inom hela
EU? Parlamentet har i tre år kämpat för att skapa rättslig visshet kring gränsöverskridande
hälso- och sjukvård och klargöra villkoren för ersättning. Ett stort steg kommer nu att tas
och jag vill tacka min kollega Françoise Grossetête för hennes insats. Det här är ett historiskt
ögonblick: hälsans Europa håller på att byggas och den gränsöverskridande hälso- och
sjukvården kommer inte längre att vara en risk, utan en möjlighet. Låt oss se till att vi
omsätter detta i praktiken, så att varje EU-medborgare kan få del av högkvalitativ hälso-
och sjukvård. Det är det pris som måste betalas för hälsa.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag har idag röstat för ökad rättslig visshet
och patientrörlighet i fall där människor är tvungna att resa utomlands för att få vård.
Under idealiska förhållanden skulle ingen patient behöva lämna sitt hemland för att få
medicinsk behandling, men när det är nödvändigt måste de kunna göra det med vetskap
om sina rättigheter i fråga om vård och ersättning. Det är också viktigt att medlemsstaternas
vårdsystem är medvetna om sina skyldigheter och att de har kvar rätten att välja, förvalta
och tillhandahålla sjukvård på det sätt de anser vara lämpligt.
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Betänkandet behandlar dessa två och många andra viktiga frågor, bl.a. behandling av
sällsynta sjukdomar och europeiska referensnätverk för att främja ett utbyte av bästa
metoder. Frågan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård har inte alltid varit lätt och
jag vill tacka föredraganden och skuggföredragandena för deras hårda arbete med denna
fråga.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag är positiv till betänkandet eftersom det tar upp
en del av de nuvarande problemen som staterna inte har tagit itu med. Det är inte, som
vissa påstår, ett direktiv som säger åt medlemsstaterna hur de ska sköta sina sjukvårdssystem.
Det är ett betänkande som Storbritannien anser sig kunna stödja, främst därför att man
har lyckats lösa många av de problem som fanns i tidigare betänkanden. Innebörden av
direktivet om patienträttigheter är att de rättigheter som redan finns förbättras, framför
allt att patienter som inte kan få adekvat behandling i Storbritannien nu kan åka någon
annanstans inom EU enligt redan gällande bestämmelser. Det faktum att det förmodligen
kommer att vara mycket få personer som gör detta beror på den betydelse familjens stöd
har för de sjuka, där närhet är det viktigaste.

Kostnaderna i Storbritannien bör ersättas när det finns rimliga skäl för behandling
utomlands. Det handlar inte om en blankocheck för vårdturism, det handlar om att tillämpa
nu gällande brittiska regler för medborgarna.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Direktivet om gränsöverskridande hälso- och
sjukvård – som jag stöder – ger patienter entydiga rättigheter att söka medicinsk behandling
utomlands och att få ersättning utifrån gällande kostnadsnivåer i deras hemländer. Detta
skapar ökad rättslig visshet för patienter i gränsområden, personer som besöker andra
länder, patienter med sällsynta sjukdomar och patienter som ställs inför långa väntetider.
För att värna vårdens kvalitet och en rättvis tillgång till vård får medlemsstaterna emellertid
kräva att patienter ska ha förhandstillstånd för sådan behandling. Detta kommer att vara
ett krav för inläggning på sjukhus eller mycket dyrbar eller riskfylld behandling.

Ersättning kan dessutom vägras under vissa mycket begränsade omständigheter (t.ex. om
likvärdig behandling finns tillgänglig i patientens hemland) och medlemsstaterna ska ha
rätt att ingripa om det finns bevis för överutnyttjande. Direktivet bevarar således balansen
mellan patienternas rätt till god sjukvård och medlemsstaternas rätt att finansiera sin egen
sociala trygghet och organisera sin egen sjukvård. Jag hoppas dessutom att patienternas
önskan om att söka vård någon annanstans inte ska sätta onödigt tryck på den högkvalitativa
vård som är förstahandsvalet för de allra flesta patienter i de länder där den erbjuds.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Även patienter har rätt att röra sig fritt. Jag har
därför röstat för betänkandet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård. I Alsace är frågan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, precis
som i alla andra gränsområden, mycket viktig om det t.ex. är närmare till vård i utlandet
än i den medlemsstat där man är bosatt.

Betänkandet kommer att göra det möjligt för alla EU-medborgare att få information om
gränsöverskridande hälso- och sjukvård och att få reda på sina rättigheter på detta område
via de nya kontaktpunkter som ska inrättas i varje medlemsstat. Antagandet av denna text
är startpunkten för ett verkligt hälsans Europa som kommer att gynna 500 miljoner
medborgare.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Det krävs vissa åtgärder för att förverkliga målet
att bygga en inre marknad grundad på fri rörlighet mellan medlemsstaterna. Den fria

93Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



rörligheten för personer och tjänster fäster särskilt uppmärksamheten på den vård som
medborgare i en medlemsstat kan få i en annan medlemsstat. EU-domstolen har bekräftat
patienträttigheterna beträffande just rätten till vård för att garantera en säker och god
sjukvård och att patienter får ersättning. Efterfrågan på större rättslig visshet på detta
område innebär att medlemsstaterna måste samarbeta med varandra, särskilt genom att
erkänna recept utfärdade i andra medlemsstater och att garantera en god sjukvård inom
sitt eget territorium. Jag vill särskilt framhålla att kommissionen är skyldig att vidta åtgärder
för att göra det lättare att förstå information som rör recept och instruktioner om hur
läkemedlen ska tas som anger det aktiva ämnet och dosering, vilket kommer att få tydligt
positiva effekter för patienterna. Frågans särart gör att den måste behandlas i ett annat
direktiv än tjänstedirektivet. Jag röstade för betänkandet av min kollega från gruppen för
Europeiska folkpartiet (kristdemokrater), Françoise Grossetête, eftersom jag anser att det
är relevant att bekräfta patienternas rättigheter till gränsöverskridande sjuk- och hälsovård.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (PL) Direktivet om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård är ett
oerhört viktigt dokument för EU:s medborgare och jag har därför mycket uppmärksamt
följt arbetet med denna fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att direktivet ger patienter
rätt att välja var de ska få vård och därmed stärker den gemensamma marknaden, vilket är
huvudsyftet med mitt arbete i Europaparlamentet. Det innebär också att direktivet inför
anpassningar som tar hänsyn till medborgarnas frihet att resa och arbeta i vilken
EU-medlemsstat som helst. Det här direktivet, som skulle kunna kallas ett hälsans Schengen,
tar upp sådana frågor som ömsesidigt erkännande av recept, stopp för diskriminering av
patienter på grund av deras ursprungsland och avskaffande av kravet på utländska
tilläggsförsäkringar.

En annan mycket viktig fråga när det gäller den gemensamma marknaden är den om
förfalskade läkemedel. I direktivet understryks att detta utgör ett allvarligt problem, särskilt
i samband med gränsöverskridande hälso- och sjukvård, vilket även gäller vårdturism.
Direktivet tacklar detta problem genom att se till att vårdkostnaderna ersätts upp till
garantinivån i hemlandet eller, om vården eller ingreppet kostar mindre än detta belopp,
att ersättning utgår för de faktiska kostnaderna. De lösningar som införs kommer att
förbättra situationen för patienter i EU och stärka den gemensamma marknaden. Jag har
därför röstat för till att direktivet ska antas.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jag var glad över att kunna rösta ja till betänkandet,
som efter överenskommelsen med rådet i andra behandling, kommer att medföra stora
förbättringar av den fria rörligheten för patienter inom EU. Poliklinisk behandling kommer
nu inte att vara något problem för medborgarna i EU och vård på sjukhus har blivit mycket
enklare. Det är på sådana här områden som EU kan ge ett väsentligt mervärde. Resultatet
är att hälso- och sjukvårdssektorn gradvis håller på att förvandlas från ett lapptäcke av
enskilda tjänster till en enda enhet.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Det är mycket viktigt för våra medborgare
att ha möjlighet att få nödvändig och högkvalitativ hälso- och sjukvård vare sig de är hemma
eller utomlands. Jag är glad över att betänkandet även talar om patientrörlighet inom EU.
Litauer som lever och arbetar utomlands måste ha möjlighet att få vård om de behöver
det, utan att vara tvungna att betala absurda summor eller vänta i månader i ovisshet.
Information är avgörande. Jag stöder föredragandens förslag att varje medlemsstat ska ha
en nationell kontaktpunkt för att informera patienter om rätten till hälso- och sjukvård
och om hur man går tillväga. Ibland finns det inte någon vård tillgänglig för alla sjukdomar
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i en medborgares hemland och i sådana fall bör vård erbjudas i ett annat land. Vi måste
försöka se till att gränsöverskridande hälso- och sjukvård eller ”vårdturism” (som
föredraganden påpekar i det här fallet) inte försvagar våra nationella vårdsystem. Det är
nödvändigt att finna en perfekt balans. Att priserna är låga och att det är enkelt att resa gör
Litauen särskilt attraktivt för andra EU-medborgare som kan söka sig utomlands för att
hitta billigare behandlingar och billigare operationer. Utan stränga kontroller kan
”vårdturism” leda till ett överskott på tjänster eller onödiga logistiska kostnader, i synnerhet
för nya EU-medlemsstater som Litauen.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Det finns stora skillnader mellan hälso- och
sjukvårdsstrukturerna i EU och jag stöder detta direktiv som drar upp konturerna för ett
enhetligt tillvägagångssätt att finansiera gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Även om gränsöverskridande hälso- och sjukvård bara berör en liten andel av EU:s
medborgare innebär förtydligandet av dessa patienters gällande rättigheter i denna enda
rättsakt att medborgare som vill resa till en annan medlemsstat för att få vård är ekonomiskt
skyddade. Det är viktigt att t.ex. patienter som bor nära nationella gränser och invånare i
mindre medlemsstater som lider av sällsynta sjukdomar får ekonomiskt stöd när de söker
vård på andra håll inom EU.

Överenskommelsen kommer att göra det möjligt att ge patienter ersättning för vård upp
till det tak som fastställs i deras egna nationella vårdsystem för liknande vård. Direktivet
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kommer även att innebära att medlemsstaterna
inrättar kontaktpunkter för att ge tillräcklig information till medborgare som vill resa
utomlands för att få vård.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Den 19 januari antog
Europaparlamentet EU-lagstiftning om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-
och sjukvård.

Jag kan bara stödja rätten till sjukvård för alla EU-medborgare oavsett i vilken stat de är
bosatta. Det är emellertid inte detta som är huvudsyftet med denna text, som först och
främst har som mål att stärka den inre marknaden snarare än att främja en allomfattande
tillgång till hälso- och sjukvård.

I texten sägs att möjligheten att resa utomlands för att få vård särskilt kan gynna patienter
som står på långa väntelistor eller som inte kan få specialistvård.

Patienters viktigaste rättighet är att utan hinder få adekvat och omedelbar behandling där
de är bosatta. Det är motbjudande att lägga fram det som en rättighet att en sjuk människa
ska behöva förflytta sig och bekosta en resa utomlands för att få adekvat vård.

I stället för att hjälpa offentliga hälso- och sjukvårdssystem att garantera lika rätt till god
sjukvård uppmanas patienter välja vård inom EU som vilken annan vara som helst som
får omsättas fritt inom Europeiska unionen.

En sådan syn på hälso- och sjukvård kan jag inte ställa mig bakom.

Resolutionsförslag: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag instämde i denna resolution om
frivilliga Flegt-partnerskapsavtal med Republiken Kamerun och Republiken Kongo. Det
måste understrykas att de frivilliga avtalen om handel med timmer inte får undergräva
EU:s övergripande mål att bekämpa klimatförändringarna och måste garantera en hållbar
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användning av skogsresurser. Jag hoppas att de frivilliga avtalen ska främja, snarare än
motverka, idén om gemensamma insatser för att stoppa handeln med olagligt fällt timmer
och bidra till ansträngningarna att stoppa avskogning och skogsförstörelse, samt de
koldioxidutsläpp och den minskning av den biologiska mångfalden som följer på sådan
avskogning och skogsförstörelse i världen.

Jag stöder därför kraven på att kommissionen ska se till att EU för en konsekvent politik
och fästa största vikt vid att se till att de frivilliga partnerskapsavtalen inte uppmuntrar en
expansion av industriell avverkning till intakta skogslandskap, samt arbeta med alla stater
som undertecknar frivilliga partnerskapsavtal i framtiden för att kontrollera och vidta
åtgärder för att undanröja både direkta och indirekta negativa effekter av kommersiell
avverkning på vilda djur och växter.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag välkomnar de frivilliga
partnerskapsavtalen på grund av vad de representerar i fråga om att bekämpa handeln med
olagligt avverkat timmer i EU. Jag vill understryka deras betydelse för att sätta stopp för
avskogning och skogsförstörelse, samt de för de koldioxidutsläpp och den minskning av
den biologiska mångfalden som följer på sådan avskogning och skogsförstörelse i världen.
Betänkandena främjar på en och samma gång ekonomisk tillväxt, mänsklig utveckling
och hållbara livsmedelskällor. Jag uppmanar kommissionen att se till att EU för en
konsekvent politik som verkligen främjar ett infriande av de internationella åtaganden
som parterna har gjort i de frivilliga partnerskapsavtalen.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Enligt FN är 20–40 procent av världens
timmerproduktion ett resultat av olaglig avverkning. Avskogningen ökar dessutom med
13 miljoner hektar varje år och ger upphov till uppskattningsvis 20 procent av de globala
utsläppen av koldioxid. De frivilliga partnerskapsavtal som parlamentet just har antagit
kommer att bidra till att motverka handeln med olagligt avverkat timmer genom att
förbättra spårbarheten för timmer som har avverkats i Republiken Kongo och Kamerun
tack vare oberoende övervakning och strategier för god skogsförvaltning. Mer generellt
erinrar avtalen om det ansvar som vilar på EU i samband med förhandlingar om
handelsavtal. Europeiska kommissionen måste föra en konsekvent handelspolitik och se
till att handelsavtalen inte leder till en storskalig avskogning för att tillgodose kraven på
fri handel inom timmer- eller biobränsleproduktionen. Parlamentet insisterar därför på
att Europeiska kommissionen regelbundet ska lägga fram en rapport om genomförandet
av dessa avtal.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionsförslaget om frivilliga
Flegt-partnerskapsavtal, eftersom avtalen kommer att göra det möjligt för oss att fastställa
en god praxis för framtida förhandlingar med länder som levererar trä i syfte att utrota
olaglig avverkning samt bevara och använda världens skogsresurser på ett hållbart sätt.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Olaglig avverkning är inget annat än skövling av
naturresurser i länder som levererar trä, vanligtvis utvecklingsländer, och det är ett klart
angrepp på den biologiska mångfalden och människors livskvalitet och framtidsutsikter.
Om de avtal som har ingåtts med Republiken Kongo och Republiken Kamerun visar sig
vara effektiva för att bekämpa detta gissel kan de komma att bana väg för framtida avtal
av samma slag. Jag välkomnar EU:s intresse av att skydda andra länders naturresurser, men
vill samtidigt betona att trots det regelverk som upprättas genom avtalen är varje seger i
kampen mot handeln med olagligt timmer starkt beroende av regeringarna och
myndigheterna i de timmerproducerande länderna. Utan deras inblandning och faktiska
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engagemang blir alla instrument man kommer överens om värdelösa. Denna modell är
därför också en uppmaning till dessa länders motparter i EU att ta sitt ansvar och inse
vikten av att skydda framtida generationers intressen och agera för allas bästa genom att
stå emot lockelsen av omedelbara vinster.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har ansträngt sig för att bekämpa
olaglig skogsavverkning och samtidigt bevara och använda världens skogsresurser på ett
hållbart sätt.

Jag välkomnar därför undertecknandet av de frivilliga partnerskapsavtalen med Kamerun
och Republiken Kongo i syfte att förbättra skogsförvaltningen och om nödvändigt reformera
befintlig lagstiftning för att se till att verksamheten inom skogsbrukssektorn är öppen,
respekterar urbefolkningars rättigheter och inte bidrar till negativa miljöeffekter.

Avtalen är avgörande för att utrota olaglig skogsavverkning och därmed sätta stopp för
avskogning och skogsförstörelse samt de för de koldioxidutsläpp och den minskning av
den biologiska mångfalden som följer på sådan avskogning och skogsförstörelse i världen.
Jag vill därför understryka hur viktigt det är att uppmana kommissionen att regelbundet
sammanställa och lägga fram en lägesrapport till parlamentet om genomförandet av de
olika bestämmelserna i alla nuvarande och framtida avtal.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Det konstateras med rätta i denna resolution
att den storskaliga industriella exploateringen av tropiska skogar är ohållbar, eftersom den
leder till nedbrytning och förstörelse av ekosystem som är mycket viktiga, både ur
funktionell synpunkt och på grund av de naturtillgångar som de skyddar. Vi anser också
att det är rätt och lägligt att resolutionen pekar på begränsningarna och motsägelserna i
de frivilliga Flegt-partnerskapsavtalen. Den innehåller dock inte det som krävs för att
angripa orsakerna till problemet med olaglig och ohållbar skogsavverkning. Det är framför
allt viktigt att nämna att detta problem inte kan skiljas från de enorma bristerna i dessa
länders ekonomier och den utbredda fattigdomen bland deras invånare, och att denna
verksamhet ibland är den enda inkomstkällan för många familjer. Detta leder oundvikligen
till den slutsats som finns med i vårt ändringsförslag, som tyvärr förkastades, att olaglig
och ohållbar skogsavverkning bara kan stoppas om man tar itu med den fruktansvärda
sociala och ekonomiska situationen i dessa länder i syfte att förändra den ekonomiska
modell som bygger på ett starkt beroende av exploatering och export av ett litet antal
råvaror till industriländer, vilket främjar ett nykolonialt beroendeförhållande och
uppmuntrar plundring av resurser från utvecklingsländer och deras underkuvande.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Jag vill än en gång använda Europaparlamentet
som forum för att erinra alla om skogarnas betydelse för klimatet, vattenförvaltning,
jordbruk och kulturen i landet eller regionen i fråga, särskilt i landsbygdsområden. Varor
tillverkade av timmer har också ett avsevärt marknadsvärde. Vi måste därför vara helt säkra
på att timmer från Kamerun, Republiken Kongo eller något annat tredjeland har avverkats,
transporterats och saluförts på lagligt sätt och med respekt för lokalbefolkningarnas behov
och lagstiftningen om skogsförvaltning. Partnerskapet med dessa länder kommer att leda
till en bättre skogsförvaltning och större trovärdighet och konkurrenskraft för exporterande
länder på den internationella arenan.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag välkomnar denna resolution, som läggs fram
i samband med godkännandeförfarandet beträffande de frivilliga partnerskapsavtalen om
skogslagstiftning och handel med timmer med Kamerun och Kongo. I resolutionen betonas
med rätta att tillräcklig finansiering, övervakning och delaktighet för icke-statliga
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organisationer och civilsamhället kommer att vara avgörande för att avtalen ska uppnå
sina syften.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Frågan om skogsförstörelse spelar en
helt avgörande roll i kampen mot skövlingen av den biologiska mångfalden.
Skogsförstörelsen är i första hand ett resultat av de produktionsstyrda argumenten för den
moderna tidens globalisering och är därför fullständigt laglig. Genomförandet av bilaterala
frivilliga partnerskapsavtal för att bekämpa den olagliga exploateringen av skogar är ett
mycket halvdant steg mot inrättandet av den mekanism för att bestraffa alla miljöbrott
som krävs. Dessa avtal, som fortfarande är mycket primitiva, förtjänar dock ändå att
uppmuntras och framför allt förbättras.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Skogsavverkningen i afrikanska länder är ofta olaglig,
vilket har ett starkt inflytande på skyddet av producentländernas naturresurser, förutom
att det är en attack på den biologiska mångfalden och på människors livskvalitet och
framtidsutsikter.

Den här typen av avtal med Republiken Kongo och Kamerun kan, om de är effektiva och
verkligen lyckas sätta stopp för olaglig avverkning i dessa afrikanska länder, bidra till att
stoppa denna trend. Det är anmärkningsvärt att EU använder sig av den här typen av avtal
för att skydda andras naturresurser. För att dessa initiativ ska lyckas är det emellertid mycket
viktigt att även regeringarna och myndigheterna i de producerande staterna sluter upp i
denna kamp.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Vi kan inte räkna med att partnerskapsavtalen om
en hållbar användning av världens skogsresurser ska leda till några underverk. Den olagliga
avverkningen kan bara bekämpas effektivt om de lokala systemen blir mer motståndskraftiga
mot korruption, om de bakdörrar som för närvarande används för att kringgå befintliga
regler stängs till och om slutligen kraftiga böter och påföljder kan utdömas för brott mot
reglerna. När det gäller de skador på miljön som verksamheten inom skogsbrukssektorn
orsakar är det viktigt att inte glömma bort de skador som orsakas av transporterna. Även
om vi inte kan räkna med några underverk är avtalen ett steg i rätt riktning, varför jag har
röstat för betänkandet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionsförslaget
om partnerskapsavtalen om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning och handel med
skog samt import av trävaruprodukter till unionen. Jag röstade ja eftersom jag anser att
förhandlingarna om dessa frivilliga partnerskapsavtal gör det möjligt för oss att få fram
riktlinjer för bästa metoder som kan fungera som en mall för de förhandlingar som är på
gång om andra frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder.

Jag välkomnar i detta sammanhang att EU tar på sig sin del av ansvaret för att utrota olaglig
avverkning och handel i samband med detta, och för att öka ansträngningarna att bevara
och använda världens skogsresurser på ett hållbart sätt. Jag välkomnar att de inblandade
parternas åtaganden för att förbättra skogsförvaltningen är transparenta och respekterar
urbefolkningarnas rättigheter, samtidigt som de säkrar skogarnas biologiska mångfald,
klimatet och en hållbar mänsklig utveckling.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för detta resolutionsförslag om frivilliga
partnerskapsavtal med Kamerun och Republiken Kongo. Jag vill framhålla att det i samband
med förhandlingar om framtida avtal av detta slag måste föreskrivas åtgärder som säkrar
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målen att utrota olaglig avverkning, att bevara och använda skogsresurserna på ett hållbart
sätt samt att respektera lokalbefolkningarnas rättigheter.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Efter en noggrann granskning
tillsammans med flera icke-statliga organisationer har vi beslutat stödja undertecknandet
av de två frivilliga partnerskapsavtalen. De grönas rekommendationer antogs enhälligt i
utskottet. I vår motivering krävde vi dock att kommissionen skulle förklara några detaljer
mer ingående. För att ta upp ytterligare några saker har en muntlig fråga med debatt därför
lagts fram med stöd från alla politiska grupper, i vilken understryks att kommissionen
måste se till att vissa kriterier garanteras, inte bara under undertecknandefasen utan även
under avtalens mest avgörande genomförandefas. Vi begär t.ex. att kommissionen inom
sex månader efter ikraftträdandet av ett frivilligt partnerskapsavtal ska lägga fram en rapport
om de åtgärder som har vidtagits för att fortsätta och bibehålla dialogen mellan de berörda
parterna civilsamhället, inbegripet lokal- och urbefolkningarna under genomförandefasen.
I texten framhålls risken med storskalig exploatering av skogar och både de direkta och
indirekta effekterna av kommersiell avverkning på vilda djur och växter, biologisk mångfald,
avskogning, skogsförstörelse och lokalbefolkningar och urbefolkningar. Vi har också
försökt ta upp det viktiga behovet av att garantera yttrandefrihet och respekt för de
mänskliga rättigheterna, så att klagomål kan framföras i alla länder som omfattas av frivilliga
partnerskapsavtal.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Frivilliga partnerskapsavtal om skogslagstiftningens
efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till
unionen (Flegt) är den europeiska modellen för att bekämpa den olagliga internationella
handeln med timmer som för närvarande befinner sig på förslagsnivå.

De godkända partnerskapen med Republiken Kamerun och Republiken Kongo innehåller
riktlinjer för god praxis som kan fungera som en viktig mall för andra pågående
förhandlingar med timmerproducerande länder. Idén om gemensamma insatser för att
stoppa handeln med olagligt avverkat timmer och produkter tillverkade av sådant timmer,
och att bidra till ansträngningar att stoppa avskogning och skogsförstörelse, samt de för
de koldioxidutsläpp och den minskning av den biologiska mångfalden som följer på sådan
avskogning och skogsförstörelse i världen, är central i den godkända texten. Detta skulle
samtidigt främja en hållbar ekonomisk tillväxt, en hållbar mänsklig utveckling och respekt
för ur- och lokalbefolkningar.

Även om skogar enbart tillhör de stater där de ligger är skogsmiljön ett av mänsklighetens
gemensamma arv och måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det yttersta
målet att bevara den globala biologiska mångfalden och ekosystemens funktioner och
skydda världens klimat mot de förändringar som nu äger rum.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Inom ramen för Flegt har länder som exporterar
tropiskt timmer börjat upprätta frivilliga partnerskapsavtal med EU för att garantera att
timret kan spåras och är lagligt. I avtalen föreskrivs också en oberoende övervakning. De
kan därmed sätta en standard för förvaltning och exploatering av skogar. Jag kan bara
välkomna att kommissionen har ingått avtal med Kamerun och Republiken Kongo. Avtalen
utgör en bra grund för framtida frivilliga partnerskapsavtal med t.ex. vissa asiatiska länder
och med Demokratiska republiken Kongo.

En annan viktig fråga för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen är att kommissionen
har åtagit sig att inom sex månader efter ikraftträdandet av de frivilliga partnerskapsavtalen
lägga fram en rapport om de åtgärder som har vidtagits för att fortsätta och bibehålla
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dialogen mellan de berörda parterna civilsamhället, inbegripet lokal- och urbefolkningarna.
Överexploateringen av skogar hotar inte bara lokalbefolkningen utan även djur- och växtliv
och den biologiska mångfalden. Avtalen kommer att minska den massavskogning som
leder till ökad global uppvärmning.

Rekommendation: Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag stöder målet att skapa en rättslig ram för att
märka och garantera trävaruprodukters spårbarhet, inrätta förfaranden för en statlig och
oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats från Republiken
Kamerun till de europeiska marknaderna har förvärvats, avverkats, transporterats och
exporterats lagligt, i syfte att garantera en laglig exploatering av de kamerunska skogarna
och förstärka tillämpningen av skogslagstiftningen och förbättra förvaltningen. Jag anser
också att avtalet är oerhört viktigt eftersom detta land är Afrikas största exportör av timmer
till Europa och det finns allvarliga problem på flera förvaltningsnivåer, däribland
miljöförstörelse och korruption. Det är också nödvändigt att se till att de internationella
åtaganden som EU och Kamerun har gjorts fullgörs vad gäller miljön, att det införs en
övervakning av civilsamhället och större delaktighet för lokal- och urbefolkningar, så att
de kan utöva sina grundläggande rättigheter.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för denna rekommendation.
Kamerun, som till 40 procent är täckt av skog, är den största afrikanska exportören av
trävaror till Europa. Landet säljer 80 procent av sågat virke till EU. Sektorn har dock
allvarliga problem när det gäller förvaltningen, vilket medför miljöproblem, orättvisor,
fattigdom och korruption. Fram till i dag har undersökningar som har gjorts av icke-statliga
organisationer visat att 20 procent av det kongolesiska timmer som importeras till den
europeiska marknaden är av olagligt ursprung, vare sig det är avsett för produktion,
försäljning, bearbetning eller export. Detta frivilliga partnerskapsavtal mellan Europeiska
unionen och Kamerun är ett bra exempel på hur vi genom att vara ansvarsfulla köpare kan
ha ett positivt inflytande på kvaliteten på miljön i tredjeländer eller världen i allmänhet,
minska föroreningar och bekämpa klimatförändringar, fattigdom och korruption. Jag
anser att principen om ansvarsfulla köp kan bidra starkt till att minska volymen av illojal
och olaglig handel och bidra till att skydda skogar och biologisk mångfald.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag välkomnar de åtaganden som har
gjorts mellan EU och Republiken Kamerun för att förbättra skogsförvaltningen och om
nödvändigt reformera befintlig lagstiftning, för att se till att verksamheten inom
skogsbrukssektorn är transparent, respekterar urbefolkningars rättigheter och inte bidrar
till en negativ miljöinverkan.

Skogsmiljön är världens gemensamma arv och måste skyddas, bevaras och om möjligt
återställas med det yttersta målet att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens
funktioner, samt att skydda klimatet. För att uppnå dessa mål måste partnerregeringar i
Afrika och tredjeländer upprätta planer för resursförvaltning och markutnyttjande. De
måste samtidigt fastställa vilket bistånd från utländska partner och internationella
organisationer som behövs för att uppnå dessa mål.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för ingåendet av ett frivilligt
partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om
skogslagstiftningens efterlevnad, eftersom det kommer att utgöra ett regelverk för en laglig
hantering av exploateringen av timmer i Kamerun och av dess export till EU. Syftet med
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detta är att få bort den korruption som är roten till den olagliga handeln med timmer och
att upprätta ett antal riktlinjer för god förvaltning på detta område.

Civilsamhällets medverkan till avtalet är ett positivt steg och måste fortsätta i syfte att
garantera extern kontroll av framstegen i processen för att få bort bedrägerier och utveckla
en hållbar handel.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade ja till rekommendationen om det frivilliga
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun, eftersom avtalet
föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer som gör det möjligt för
skogssektorn i Kamerun att främja en god förvaltning och transparens, i syfte att bekämpa
bedrägerier och olaglig handel med trävaror.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad,
förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till unionen
är av största betydelse med tanke på de negativa effekter den olagliga handeln med trävaror
med nödvändighet för med sig. Avtalet bör göra det möjligt att spåra trävarornas ursprung
och uppmuntra genomförandet av oberoende kontroller som kan bevisa deras ursprung.
Jag hoppas att man genom att knyta Kamerun till Flegt effektivt kommer att minska de
resurser som smugglarna har tillgång till och därigenom införa ett effektivt och transparent
system för kontroll av trävaruprodukters laglighet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Europeiska unionen har gjort stora
ansträngningar för att bekämpa olaglig avverkning, samtidigt som man försöker bevara
skogsresurser och främja en hållbar användning av dem på global nivå.

Jag välkomnar därför ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet med Kamerun i syfte
att förbättra skogsförvaltningen och när så krävs reformera befintlig lagstiftning och se till
att verksamheten inom skogssektorn är transparent, respekterar ursprungsbefolkningarnas
rättigheter och inte bidrar till negativ miljöpåverkan.

Dessa avtal är av största vikt för att få bukt med olaglig avverkning och därigenom få ett
slut på avskogning och skogsförstörelse och koldioxidutsläpp och minskad biologisk
mångfald på global nivå som följer i deras spår. Jag vill i det sammanhanget betona hur
viktigt det är att kommissionen uppmanas att regelbundet sammanställa en lägesrapport
om genomförandet av de olika bestämmelserna i alla löpande och kommande avtal och
lägga fram den för parlamentet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Även om målen som ställs upp i detta avtal,
som handlar om spårbarhet och kontroll av trävaruprodukter från Republiken Kamerun,
helt klart är lovvärda tar de inte itu med problemet med skogsförstörelsen i den utsträckning
som vi anser vara nödvändig och det därmed förknippade hotet mot resurser som har ett
enormt värde ur ett ekologiskt och bevarandemässigt perspektiv och är viktiga för
lokalsamhällenas och ursprungsfolkens livsstil och existens. Föredraganden inser själv
avtalets svagheter och radar upp en lång rad frågor som inte uttryckligen tas upp i det.
Framför allt förhindras inte möjligheten att storskalig industriell avverkning förvärrar
skogsförstörelsen och avskogningen, även när det gäller urskog med hög biologisk
mångfald. Föredraganden erkänner att överenskommelsen kommer att underlätta import
av trävaror från Kamerun till EU och att det kan leda till konflikter med EU:s mål att bekämpa
klimatförändringar. Man tillstår att lokalsamhällen och ursprungsfolk inte direkt har
involverats i diskussionerna om avtalet. Man erkänner också att det saknas riktad
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finansiering och nödvändig teknisk assistans och personalresurser för att genomföra avtalet.
Det är några av de skäl som gör att vi lägger ned våra röster.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Det faktum att Kamerun är Afrikas största
exportör av lövved till Europa gör det nödvändigt att reglera varuflödet via det
partnerskapsavtal som vi i dag röstar om. Korruptionen och olagligheterna som påverkar
handeln i Kamerun måste verkligen angripas genom utarbetande av
ett laglighetsförsäkringssystem och oberoende övervakning av hela systemet. Trots
kvarvarande tveksamheter kring hur effektivt avtalet egentligen är, anser jag att det är rätt
att stödja Yannick Jadots rekommendation.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag ställer mig bakom detta dokument eftersom
målet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kamerun och Europeiska unionen
(FPA) är att tillhandahålla en rättslig ram för att märka och garantera trävaruprodukternas
spårbarhet, inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla
trävaruprodukter som exporterats från Kamerun till de europeiska marknaderna förvärvats,
avverkats, transporterats och exporterats lagligt, i syfte att garantera en laglig exploatering
av de kamerunska skogarna och förstärka tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra
förvaltningen. Enligt min mening måste vi sätta stopp för den olagliga handeln med trävaror
och för korruptionen, och inrätta ett effektivt och transparent system för kontroll av
trävaruprodukternas laglighet. Det frivilliga partnerskapsavtalet Kamerun–EU har ingåtts
enligt WTO:s regler och föreskriver en serie politiska och lagstiftningsmässiga reformer
som gör det möjligt för skogssektorn i Kamerun att införa en god förvaltning och mer
transparens. Genom FPA inrättas ett innovativt förfarande för att bekämpa bedrägerier
och olaglighet i samband med handeln med trävaror, bland annat en laglighetsdefinition
för handeln med trävaror, utarbetande av ett laglighetsförsäkringssystem samt oberoende
övervakning av hela systemet för en mer hållbar handel med trävaror. Det måste betonas
att dessa frivilliga avtal inte får gå emot unionens mål när det gäller kampen mot
klimatförändringar och att man måste garantera en hållbar användning av skogen och
hejda avskogningen och skogsförstörelsen och dithörande koldioxidutsläpp och förlust
av biologisk mångfald på global nivå.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Resolutionsförslaget i fråga rör det viktiga
partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun. Partnerskapets huvudsyfte är att tillhandahålla
en rättslig ram för att garantera trävaruprodukternas spårbarhet, inrätta förfaranden för
att certifiera alla trävaruprodukter som exporterats från Kamerun till de europeiska
marknaderna och kontrollera att handeln uppfyller alla lagliga och framför allt miljömässiga
krav. Kamerun är Afrikas största exportör av lövved till Europa, som köper 80 procent av
landets produktion. Mot den bakgrunden måste vi beakta behovet av att kontrollsystem
och kontrollförfaranden inom detta marknadsområde i syfte att undvika verksamheter på
marknaden som använder sig av olagliga förfaranden. Jag har bestämt mig för att stödja
denna rekommendation eftersom jag är övertygad om att vi måste ingå avtal med länder
utanför Europa. Jag vill dock betona att dessa partnerskap måste uppfylla de
miljöskyddsbestämmelser vi har antagit och måste underkastas stränga kontroller för att
se till att verksamheten verkligen skapar möjligheter till utveckling och tillväxt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I kampen mot skövlingen av den
biologiska mångfalden är skogsförstörelsen en helt avgörande fråga. Den är i huvudsak en
följd av den moderna globaliseringens produktionsdrivna logik och är därför fortfarande
helt laglig. Genomförandet av det bilaterala partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun
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för att bekämpa den olagliga exploateringen av skogar är ett mycket litet steg mot det den
nödvändiga åtgärden att införa en mekanism för att bestraffa alla miljöbrott.

Offentliga myndigheter måste säkerställa att beslut om godkännande och kontroll av
exportlicenser är oberoende, och främjandet av handeln med trävaror och utvecklingen
av skogsindustrin måste begränsas till vad som är ekologiskt hållbart. Att sådana åtgärder
saknas är särskilt beklagligt. Dessutom måste allvarliga invändningar göras när det gäller
kontrollsystemets tillförlitlighet med tanke på de tjänstefel som begåtts av Kameruns
myndigheter.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) I afrikanska länder sker ofta avverkningen olagligt,
vilket får mycket svåra konsekvenser för skyddet av de skogsproducerande ländernas
naturtillgångar, samtidigt som det är ett hot mot den biologiska mångfalden och människors
livskvalitet och framtidsutsikter.

Jag har förhoppningar om att det avtal som ingåtts med Kamerun verkligen ska motverka
den olagliga avverkningen i landet, och därigenom bidra till att förbättra levnadsvillkoren
för de grupper som försörjer sig på inkomsterna från denna näring samt att det ska förbättra
den biologiska mångfalden och skydda naturtillgångarna i Kamerun.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Även om partnerskapsavtalet med Kamerun inom
skogssektorn är lovvärt och därtill ett mycket lämpligt sätt för EU att bättra på sin image
eftersom det introduceras under det internationella skogsåret är det tveksamt om avtalet
är värt papperet det är skrivet på. Korruptionen hör till tingens ordning i Kamerun. I den
internationella rankning som genomfördes av Transparency International 2010 kom
landet på plats nr 146. Miljöorganisationerna hävdar att Kameruns regering är medveten
om de miljöbrott som begås av skogsindustrin, men att korruptionen förhindrar att
företagen kontrolleras och lagförs. Utländska företag uppges kontrollera drygt 60 procent
av produktionen och förädlingen av trävaror och står för tre fjärdedelar av exporten av
trävaruprodukter. Även om vi inte kan förvänta oss några mirakel av det här avtalet är det
ett steg i rätt riktning och jag har därför röstat ja till betänkandet.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Fyrtio procent av Kameruns yta täcks av skog –
än så länge – eftersom Kamerun är den största exportören av tropiska träslag i Afrika och
inte i något annat land kalhuggs skog i en sådan omfattning. Experter bedömer att de
ekologiskt viktigaste trädarterna i Kongoflodens avrinningsområde kommer att ha
försvunnit inom tio till femton år om avverkningen fortsätter på samma sätt som hittills
– inriktad mot största möjliga avkastning. Detta utgör ytterst ett hot mot Afrikas gröna
lungor, som har en avgörande betydelse för världens klimat, och riskerar att drabba
Kameruns unika växt- och djurliv. För att skydda Kameruns regnskog är det nödvändigt
att bekämpa korruption och mutbrott (inom landets myndigheter men också hos dem
som på lokal nivå förvaltar den statligt ägda skogen), effektiv lagföring, ett hållbart
skogsbruk där man inte avverkar mer skog än det som växer upp igen) och bättre utbildning
av dem som avverkar för att förhindra att marken skadas i samband med avverkningen.
Framför allt måste europeiska bolag ta sitt ansvar, eftersom 80 procent av produktionen
exporteras till Europa. EU måste agera i den här frågan genom att vidta direkta och
beslutsamma åtgärder. Jag har därför röstat ja till det här betänkandet som är ett steg i rätt
riktning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstar ja till undertecknandet av
det frivilliga partnerskapsavtalet (FPA) mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun,
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som syftar till att stärka skogsförvaltningen, främja Kameruns trävaruprodukter och göra
landet mer konkurrenskraftigt på världsmarknaden.

Dessa syften måste följa målen och åtagandena inom ramen för EU-handlingsplanen för
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, nämligen att
stärka gemenskapens rättigheter vad gäller innehav och tillgång till mark och garantera
att det civila samhället på ett effektivt sätt deltar – med särskild uppmärksamhet på
ursprungsbefolkningar – i det politiska beslutsfattandet gällande skogsförvaltning och
därtill relaterade frågor samt öka insynen och minska korruptionen. Dessa mål kommer
inte att kunna uppfyllas om inte Kameruns myndigheter fullt ut och effektivt deltar i arbetet.

Jag instämmer med föredraganden när han betonar behovet av att Europaparlamentet med
tanke på de nya befogenheter som följer av Lissabonfördraget kontrollerar de olika
etapperna i förhandlingen och genomförandet av det frivilliga partnerskapsavtalet, och
när han uppmanar kommissionen att förse parlamentet med beskrivningar av de sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av detta avtal för att kunna utvärdera
genomförandet.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Kamerun (FPA Kamerun–EU, som ingicks den 6 maj
2010) är att tillhandahålla en rättslig ram för att märka och garantera trävaruprodukternas
spårbarhet, inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla
trävaruprodukter som exporterats från Kamerun till de europeiska marknaderna har följt
lagliga kanaler och förstärka tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra förvaltningen.

De flesta kriterierna enligt FPA:s definitioner har uppfyllts. Kamerun täcks till 40 procent
av skog och är Afrikas största exportör av lövved till Europa, och 80 procent av landets
sågade virke går till EU. Det finns emellertid allvarliga problem med förvaltningen
(korruption), vilket resulterar i miljöförstöring.

Man måste därför snabbt komma i gång med att bekämpa den olagliga handeln med timmer
för att bättre analysera och övervaka de ofta komplexa handelsflödena. FPA Kamerun–EU
föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer och kommer att träda i kraft
så snart de utlovade ändringarna i lagstiftningen har genomförts och
laglighetsförsäkringssystemet har införts.

Av alla dessa skäl röstar jag ja till förlaget som gör att parlamentet kan ställa sig bakom
rådets ståndpunkt.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kamerun
och EU föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer som kommer att ge
Kameruns trävarusektor möjlighet att införa en god förvaltning och ökad transparens. Det
är viktigt att garantera att all export av trävaror från Kamerun till de europeiska marknaderna
sker helt lagligt, och att alla reformer som genomförts respekterar de lokala samhällenas
och ursprungsfolkens rättigheter och leder till faktiska resultat när det gäller att bekämpa
korruption och stärka det lokala civilsamhällets roll. Jag röstade därför för undertecknandet
av detta avtal, och jag hoppas att de åtaganden som har gjorts och målen i
Flegthandlingsplanen fullt ut följs när avtalet genomförs.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jag anser att betänkandet, som ställer sig bakom
ingåendet av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Kamerun och EU, är värt att stödja i
omröstningen. Jag anser att det är mycket viktigt att Kamerun, som är Afrikas största
exportör av lövved till Europa, tillämpar strikta regler för sin verksamhet inom detta
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område. Vi får inte tillåta att olagligheter och miljöförstöring fortsätter. Det är nödvändigt
att upprätta ett effektivt och transparent kontrollsystem. Jag är övertygad om att europeiska
politiker måste vara särskilt uppmärksamma på miljön och att de måste stödja alla
ansträngningar som syftar till att värna vår miljö eller bidrar till att göra det, inte bara i
Europa, utan även globalt.

Rekommendation: Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag ställer mig bakom målet att tillhandahålla
en rättslig ram för att märka och garantera trävaruprodukternas spårbarhet, inrätta
förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som
exporterats från Kamerun till de europeiska marknaderna förvärvats, avverkats,
transporterats och exporterats lagligt, i syfte att lägga grunden för en laglig förvaltning och
användning av de kamerunska skogarna och förstärka tillämpningen av skogslagstiftning
och förbättra förvaltningen. Avtalet har en avgörande betydelse eftersom landet exporterar
virke och trävaruprodukter till ett värde av drygt 250 miljoner euro per år, varav mer än
hälften går till EU. Jag instämmer också i att man måste se till att Republiken Kongo uppfyller
sina internationella åtaganden i fråga om mänskliga och miljömässiga rättigheter.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag välkomnar de åtaganden som har
gjorts i det frivilliga partnerskapsavtalet (FPA) mellan EU och Republiken Kongo i syfte att
förbättra skogsförvaltningen och reformera gällande lagstiftning inom området. Det är
nödvändigt att se till att verksamheten inom skogssektorn är transparent, respekterar
människors rättigheter och inte bidrar till skadliga miljöeffekter. Jag vill betona att det
kongolesiska civilsamhällets oberoende organisationer och oberoende externa observatörer
spelar en viktig roll för att kontrollera att avtalet genomförs av alla berörda parter.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade ja till rekommendationen om det frivilliga
partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo, eftersom avtalet
föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer som gör det möjligt för
skogssektorn i Kongo att främja en god förvaltning och transparens, i syfte att bekämpa
bedrägerier och olaglig handel med trävaror.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den olagliga handeln med trävaror är ett problem som
allvarligt påverkar de producerande länderna, däribland Republiken Kongo, och det
äventyrar ekosystemen, människors livsstil och själva ekonomin i utvecklingsländerna.
Tyvärr fortsätter EU att acceptera olagliga trävaror och därför måste åtgärder som syftar
till att förhindra den typen av import till EU välkomnas. I det avseendet är ett
partnerskapsavtal som syftar till att identifiera ursprunget och lagligheten för virke som
når EU självklart en positiv åtgärd. Precis som när det gäller andra produkter ska
konsumenten kunna se varifrån virket kommer och försäkra sig om att det uppfyller
gällande rättsliga krav.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Europeiska unionen har gjort stora
ansträngningar för att bekämpa olaglig avverkning, samtidigt som man försöker bevara
skogsresurser och främja en hållbar användning på global nivå.

Jag välkomnar därför ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet med Republiken Kongo
i syfte att förbättra skogsförvaltningen och när så krävs reformera befintlig lagstiftning,
och se till att verksamheten inom skogssektorn är transparent, respekterar
ursprungsbefolkningarnas rättigheter och inte bidrar till negativ miljöpåverkan.
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Dessa avtal är av största vikt för att få bukt med olaglig avverkning och därigenom få ett
slut på avskogning och skogsförstörelse, och koldioxidutsläpp och minskad biologisk
mångfald på global nivå som följer i deras spår. Jag vill i det sammanhanget betona hur
viktigt det är att kommissionen uppmanas att fortlöpande sammanställa en lägesrapport
om genomförandet av de olika bestämmelserna i alla löpande och kommande avtal och
lägga fram dem för parlamentet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Avtalet syftar till att säkerställa spårbarhet
och kontroll av trävaruprodukter från Republiken Kongo. Dessa mål är utåt sett lovvärda,
men tar inte itu med problemet med skogsförstörelsen i den utsträckning som vi anser
vara nödvändig och det därmed förknippade hotet mot resurser som har ett enormt värde
ur ett ekologiskt och bevarandemässigt perspektiv och är viktiga för lokalsamhällenas och
ursprungsfolkens livsstil och existens. Att föredraganden själv uttrycker oro över detta
räcker för att bevisa avtalets svagheter och förklarar varför vi lägger ned våra röster. Framför
allt är inte avtalet i sig någon garanti för att avskogningen och den storskaliga förstörelsen
av orörd skog kommer att bekämpas, och kan rentav komma att påskynda dem i avsaknad
av ytterligare eller kompletterande åtgärder eftersom avtalet syftar till att uppmuntra
EU-import av trävaruprodukter från Republiken Kongo. Detta kan leda till uppenbara
konflikter med EU:s uttalade mål att bekämpa klimatförändringar och skydda den biologiska
mångfalden. Det bör därtill framhållas, vilket föredraganden också gör, att det saknas riktad
finansiering och nödvändig teknisk assistans och personalresurser för att genomföra avtalet.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Precis som när det gäller bestämmelserna om
Kamerun har jag beslutat att stödja Yannick Jadots rekommendation, samtidigt som jag
beklagar att Lissabonfördraget inte ger Europaparlamentet befogenhet att ändra förslaget,
utan bara vill ha dess godkännande. Årligen exporterar Kongo trävaror till ett värde av
över 250 miljoner euro, varav hälften går till EU. Trots att det precis som i Kameruns fall
fortfarande råder tvivel om huruvida det avtal vi röstar om verkligen är effektivt, har jag
bestämt mig för att stödja det eftersom det utgör ett första steg i kampen mot bedrägeri
och olaglighet i handeln med trävaror.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag ställer mig bakom detta dokument eftersom
målet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kongo och Europeiska unionen (FPA)
är att tillhandahålla en rättslig ram för att märka och garantera trävaruprodukternas
spårbarhet samt inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla
trävaruprodukter som exporterats från Kongo till de europeiska marknaderna förvärvats,
avverkats, transporterats och exporterats lagligt. Enligt min mening måste vi sätta stopp
för den olagliga handeln med trävaror och för korruptionen, och inrätta ett effektivt och
transparent system för kontroll av trävaruprodukternas laglighet. Kongo exporterar trävaror
till ett värde av över 250 miljoner euro, varav hälften går till EU. Fram till nu har de
icke-statliga organisationernas undersökningar visat att 20 procent av de kongolesiska
trävaror som importeras till den europeiska marknaden har ett olagligt ursprung, om det
nu gäller produktion, försäljning, förädling eller export. De många krigen mellan 1993
och 1999 har inte förbättrat situationen utan snarare varit gynnsam för det gissel som
korruptionen är. Man måste därför snabbt komma i gång med att bekämpa den olagliga
handeln med timmer för att bättre analysera och övervaka de ofta komplexa handelsflödena.
Det måste betonas att dessa frivilliga avtal inte får gå emot unionens mål när det gäller
kampen mot klimatförändringar och att man måste garantera en hållbar användning av
skogen och hejda avskogningen och skogsförstörelsen och dithörande koldioxidutsläpp
och förlust av biologisk mångfald på global nivå.
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Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Som vi alla vet kommer mycket av det virke vi
använder inom EU från Republiken Kongo. Undersökningar från icke-statliga organisationer
som arbetar inom området visar att åtminstone 20 procent av virket från Kongo har olagligt
ursprung. Syftet med denna rekommendation om utkastet till beslut om skogslagstiftningens
efterlevnad är att se till att Europeiska unionen ska kunna göra vad som redan har krävts
för Kameruns vidkommande även i Kongo, nämligen att vidta åtgärder för att se till att
marknaden för trävaror inte utsätts för någon olaglig och därmed oacceptabel inblandning.
Enligt vad som föreslås i rekommendationen kan detta uppnås genom att åtgärder antas
som ger EU möjlighet att se till att de politiska reformer som lanseras genom
partnerskapsavtalen verkligen bidrar till en ekonomi som är ren, ur både laglig och
miljömässig synvinkel, i syfte att skydda landet från brottslig verksamhet och en felaktig
användning av landets resurser.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för det här betänkandet. Kongo
exporterar trävaruprodukter för mer än 250 miljoner euro, varav hälften går till Europeiska
unionen. Fram till nu har de icke-statliga organisationernas undersökningar visat att
20 procent av de kongolesiska trävaror som importeras till den europeiska marknaden
har ett olagligt ursprung, om det nu gäller produktion, försäljning, förädling eller export.
De många krigen mellan 1993 och 1999 har inte förbättrat situationen utan snarare varit
gynnsam för det gissel som korruptionen är. Man var alltså tvungen att snabbt komma i
gång med att bekämpa den olagliga handeln med timmer för att bättre analysera och
övervaka de ofta komplexa handelsflödena. Det frivilliga partnerskapsavtalet bör kunna
bidra till att bekämpa korruptionen och avsevärt minska handeln med olagligt timmer.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) I kampen mot skövlingen av den
biologiska mångfalden, är skogsförstörelsen en helt avgörande fråga. Den är i huvudsak
en följd av den moderna globaliseringens produktionsdrivna logik och är därför fortfarande
helt laglig. Genomförandet av det bilaterala partnerskapsavtalet mellan EU och Kamerun
för att bekämpa den olagliga exploateringen av skogar är ett mycket litet steg mot det den
nödvändiga åtgärden att införa en mekanism för att bestraffa alla miljöbrott. Offentliga
myndigheter måste garantera att beslut om godkännande och kontroll av exportlicenser
är oberoende, och stöd måste tillhandahållas för att bekämpa olämplig laglig exploatering
av skogar. Att sådana åtgärder saknas är särskilt beklagligt.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) I afrikanska länder sker ofta avverkningen olagligt,
vilket får mycket svåra konsekvenser för skyddet av de skogsproducerande ländernas
naturtillgångar, samtidigt som det är ett hot mot den biologiska mångfalden och människors
livskvalitet och framtidsutsikter. Jag har förhoppningar om att det avtal som ingåtts med
Republiken Kongo verkligen ska motverka den olagliga avverkningen i landet, och
därigenom bidra till att förbättra levnadsvillkoren för de grupper som försörjer sig på
inkomsterna från denna näring samt att det ska förbättra den biologiska mångfalden och
skydda naturtillgångarna i Kongo.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Den här sortens avtal kommer att få betydelse
först när vi kan vara säkra på att utländska företag inte längre exploaterar lokala företag,
som saknar expertkunnande om skogsbruk och miljövård, och när Republiken Kongo tar
hårdare tag mot korruptionen. Målet måste vara att skapa en skogssektor som agerar
ansvarsfullt och planerar för kommande generationer. Så länge lokalbefolkningen inte är
medveten om dessa frågor kommer alltihop att fortsätta vara ett spel för gallerierna.
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Så länge inte underlåtenhet att uppfylla bestämmelserna om avverkning medför betydande
böter och sanktioner kommer avtalet med EU att fortsätta vara fullkomligt verkningslöst.
Även om ”selektiv avverkning” verkligen tillämpas är det viktigt att komma ihåg hur många
träd som kommer att gå förlorade exempelvis under transportprocessen, för att kunna
anlägga vägar genom skogarna. Vi kan inte förvänta oss några mirakel av avtalet, men det
är trots allt ett steg i rätt riktning och därför har vi röstat ja till betänkandet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag har också röstat ja till det frivilliga
partnerskapsavtalet (FPA) mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av
trävaruprodukter till EU. Jag välkomnar målet att skapa en rättslig ram som bland annat
gör det möjligt att märka och garantera trävaruprodukternas spårbarhet, inrätta förfaranden
för statlig och oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats
från Republiken Kongo till de europeiska marknaderna förvärvats, avverkats, transporterats
och exporterats lagligt, i syfte att lägga grunden för en laglig förvaltning och användning
av de kamerunska skogarna och förstärka tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra
förvaltningen.

Angående FPA Kongo–EU som ingicks den 9 maj 2009 vill jag betona att kriterierna enligt
FPA:s definitioner har uppfyllts, bland annat när det gäller förhandlingsprocessen som lett
till ett innovativt avtal, vars mål är att effektivt bekämpa en dålig förvaltning som är orsaken
till den olagliga handeln med trävaror och korruptionen, samt att inrätta ett effektivt och
transparent system för kontroll av trävaruprodukternas laglighet.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Syftet med det frivilliga partnerskapsavtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Kongo (FPA Kongo–EU) är att tillhandahålla en rättslig
ram för att märka och garantera trävaruprodukternas spårbarhet, inrätta förfaranden för
statlig och oberoende kontroll som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats från
Kongo till de europeiska marknaderna har följt lagliga kanaler och att förstärka
tillämpningen av skogslagstiftning och förbättra förvaltningen.

Icke-statliga organisationers undersökningar har visat att 20 procent av de kongolesiska
trävaror som importeras till den europeiska marknaden har ett olagligt ursprung, på alla
nivåer i hanteringen. Mina damer och herrar, det är skälet till att det finns ett akut behov
av att fastställa förfaranden för att bekämpa den olagliga handeln med trävaror.

FPA Kongo–EU föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer som gör det
möjligt för skogssektorn i Kongo att införa en god förvaltning och ökad transparens. Det
är viktigt att se till att de politiska och lagstiftningsmässiga reformerna bidrar till
en minskning av fattigdomen och en påtaglig förbättring av befolkningens levnadsvillkor.

FPA kommer att träda i kraft så snart de utlovade ändringarna i lagstiftningen har
genomförts och laglighetsförsäkringssystemet har införts. Av alla dessa skäl stöder jag
föredragandens förslag om att stödja rådets ståndpunkt.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Kongo och
EU föreskriver en rad politiska och lagstiftningsmässiga reformer som kommer att ge
Kongos trävarusektor möjlighet att införa en god förvaltning och ökad transparens. Det
är viktigt att garantera att all export av trävaror från Kongo till de europeiska marknaderna
sker helt lagligt, och att alla reformer som genomförts respekterar de lokala samhällenas
och ursprungsfolkens rättigheter och leder till faktiska resultat när det gäller att bekämpa
korruption och stärka det lokala civilsamhällets roll.
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Jag röstade därför för undertecknandet av detta avtal, och jag hoppas att de åtaganden som
har gjorts och målen i Flegthandlingsplanen fullt ut följs när avtalet genomförs.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för dessa resolutioner eftersom jag anser
att vi måste försöka lösa det allvarliga problemet med avskogning och skogsförstörelse.
Det är ett prioriterat mål att bevara skogarnas oskadade tillstånd.

Kommissionen och rådet måste intensifiera sina ansträngningar för att se till att mänskliga
rättigheter respekteras i Republiken Kongo. Ett annat problem där det krävs förebyggande
åtgärder är korruptionen, som väsentligen måste minskas. För att se till att korruptionen
stävjas är det viktigt att stödja åtgärder som utformats för att garantera det lokala rättsliga
systemets oberoende och inrättandet av nya rättsliga förfaranden.

Det är också viktigt att uppdatera lagtexter som utformats för att förbättra den sociala
rättvisan och respekten för lokalsamhällenas och ursprungsfolkens rättigheter. Jag vill
avslutningsvis betona behovet av extra tekniska och finansiella resurser för att stödja
upprättandet av ett system för kontroll av trävaruprodukternas laglighet.

Rekommendationer: Jadot (A7-0371/2010) och (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Europaparlamentets godkännande av det
frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun och
Republiken Kongo har lett till att ett viktigt steg nu tas i kampen mot olaglig avverkning
och olaglig handel med trävaror. Ett certifieringssystem som garanterar en tydlig spårbarhet
kommer att gagna inte bara EU:s ekonomi och den europeiska trävaruindustrin i synnerhet,
utan även ekonomin och trävaruindustrin i Kamerun och Kongo. Jag stöder båda dessa
avtal helhjärtat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Som en del i EU-handlingsplanen
för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) har
länder som exporterar tropisk lövved börjat ingå frivilliga partnerskapsavtal (FPA) med
EU för att garantera trävaruprodukternas spårbarhet och laglighet och inrätta
kontrollförfaranden. Syftet med de båda frivilliga partnerskapsavtalen med Republiken
Kongo respektive Kamerun är att tillhandahålla en rättslig ram för att i) märka och garantera
trävaruprodukternas spårbarhet, ii) inrätta förfaranden för statlig och oberoende kontroll
som intygar att alla trävaruprodukter som exporterats från Kongo till de europeiska
marknaderna förvärvats, avverkats, transporterats och exporterats lagligt, i syfte att garantera
en laglig exploatering av de kongolesiska skogarna och iii) förstärka tillämpningen av
skogslagstiftning och förbättra förvaltningen. Ett frivilligt partnerskapsavtal mellan EU
och Ghana ingicks redan 2009. Genom Lissabonfördraget har Europaparlamentet fått
medbeslutande och måste ge sitt formella godkännande till de båda frivilliga
partnerskapsavtalen för Kamerun och Republiken Kongo. Fler sådana avtal är att vänta
inom den närmaste framtiden, i synnerhet med en del asiatiska länder liksom med
Demokratiska Republiken Kongo.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade ja till dessa resolutioner eftersom jag tror
det är viktigt att bevara naturskog, då exploateringen av sådan skog kan leda till
skogsförstörelse och avskogning och till global miljöförstöring.

Reformen av den rättsliga ramen i skogssektorn är därför nödvändig för att få ett frivilligt
partnerskapsavtal som ligger i linje med målen i handlingsplanen för skogslagstiftningens
efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) och för att se till att de sociala
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och miljömässiga kriterierna uppfylls. Lagtexter som utformats för att förbättra den sociala
rättvisan måste uppdateras så att lokalsamhällenas och ursprungsfolkens rättigheter
respekteras och dessa grupper härigenom garanteras direkt inflytande i utarbetandet av
de nya bestämmelserna och i genomförandefasen av avtalet om transparens.

Kommissionen måste se till att lokalsamhällenas rättigheter respekteras. De är ofta de första
som drabbas av klimatförändringar och miljöförstöring.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Europaparlamentet har godkänt
flera avtal för att bekämpa den olagliga handeln med trävaror mellan EU och Kongo och
mellan EU och Kamerun.

Dessa internationella avtal har utformats för att säkra spårbarheten för trävaror som
exporteras till EU, i syfte att bekämpa kampen mot avskogning och bevara den biologiska
mångfalden, samt skydda ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

Föredraganden Yannick Jadot från Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen har fört in
ett antal ändringsförslag som lagts fram av Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk
grön vänster.

Det återstår nu att genomföra dessa betänkanden, och vi måste se till att kommissionen
verkligen tar Europaparlamentets synpunkter i beaktande.

Betänkandena kan emellertid bli en källa till stöd för alla som kämpar för en annan sorts
förbindelser med länderna i Syd, och i synnerhet med de afrikanska länderna söder om
Sahara.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jag har röstat för att EU ska ingå frivilliga
partnerskapsavtal med Republiken Kamerun och med Republiken Kongo. År 2011 är det
internationella skogsåret. Välmående skogar är viktiga för att bevara den lokala biologiska
mångfalden och de bidrar väsentligen till de klimatmål vi själva har ställt upp eftersom de
fungerar som naturliga koldioxidsänkor. Överallt i världen förstörs växtlighet och skogar,
så även i Centralafrika. Satellitbilder visar att cirka 25 000 km² av Afrikas skogar och annan
växtlighet har gått förlorade de senaste 30 åren. De nya partnerskapsavtalen kommer att
främja en ansvarsfull förvaltning av skogssektorn i båda dessa länder, något EU har ett
indirekt ansvar för på grund av sin trävaruimport. EU accepterar nu sitt ansvar. Den
nödvändiga transparensen kommer också att säkerställas genom införandet av system för
spårbarhet och laglighetsförsäkring för trävaruprodukter.

Resolutionsförslag: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    skriftlig. – (EN) Resolutionen handlar visserligen om
arbetsviseringar, men det är högst osannolikt att medborgare från Stillahavsstaterna väljer
att söka jobb på Malta, och inte inom resten av EU. Därför röstade jag ja till den ursprungliga
texten.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) I resolutionen förklaras varför Europaparlamentet
ställer sig tveksamt till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap. Man redogör för
avtalets mål (utveckling, att stärka handelsförbindelserna mellan EU och Stillahavsområdet)
och betonar de problem som uppstått till följd av att bearbetade fiskprodukter undantagits
från ursprungsreglerna. Jag kan inte godkänna avtalet och röstade följaktligen mot
resolutionen, eftersom jag inte tycker att den tillräckligt betonar problemen med att
bearbetade fiskeriprodukter undantas från ursprungsreglerna, i synnerhet tonfisk.
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Jag ser fram emot att Europeiska kommissionen ska förse oss med den konsekvensanalys
som föreskrivs enligt avtalet. Den ska innehålla en analys av avtalets konsekvenser för
sysselsättningen inom EU och i Stillahavsstaterna liksom för EU:s fiske och
beredningsindustri. Det är omöjligt att kontrollera ursprunget för beredd tonfisk som
kommer in på den europeiska marknaden. Jag kommer att följa förhandlingarna om det
slutliga partnerskapsavtalet mellan EU och Stillahavsstaterna, och jag ska se till att avtalet
inte innehåller några undantag från ursprungsreglerna för bearbetade fiskeriprodukter
från Papua New Guinea.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag välkomnar de ansträngningar som
har gjorts för att fördjupa handelsförbindelserna mellan Stillahavsstaterna och EU, i syfte
att stödja regional integration och främja en successiv integrering av AVS-staternas
ekonomier i världsekonomin.

EU kan spela en viktig roll för att främja en hållbar social och ekonomisk utveckling och
bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdomen i dessa länder.
Handelsförbindelserna mellan denna region och EU måste därför främja och öka handeln,
hållbar utveckling och regional integration, och samtidigt bidra till ekonomisk diversifiering
och minskad fattigdom.

Den rådande finansiella och ekonomiska krisen innebär att handelspolitiken är viktigare
än någonsin för utvecklingsländerna, och jag uppmanar parterna att genomföra
förhandlingarna om ett fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap med alla
14 AVS-stater i Stilla havet så snabbt som möjligt.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose och Britta Thomsen (S&D),
skriftlig. – (DA) När det gäller ändringsförslag 6, punkt 23.3, anser vi att det alltid ska vara
den enskilda medlemsstatens sak att besluta om en visering ska utfärdas till
tredjelandsmedborgare. Om det är fråga om en arbetsvisering ska arbetet alltid ske på
samma villkor som om det hade utförts av en EU-medborgare i medlemsstaten i fråga. Vi
vill också ha en mer exakt definition av vad som avses med ”anhörigvårdare och inom
liknande yrken”.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Den rådande finansiella och ekonomiska krisen
tydliggör att handelspolitiken är viktigare än någonsin för utvecklingsländerna.
Stillahavsregionens särskilda karaktär, som bygger på fiske och fiskerirelaterade
verksamheter och branscher, uppvisar en stor potential för framtida exportökningar,
förutsatt att fisket bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt.

När det gäller Aid for Trade (handelsstöd) syftar det till att stödja utvecklingsländers förmåga
att ta vara på nya handelsmöjligheter.

George Sabin Cutaş (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag röstade ja till resolutionen om
interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna med
beaktande av att det bara är ett steg från att förhandla om ett nytt och mer omfattande
partnerskapsavtal.

Samtidigt måste Europeiska kommissionen ha i åtanke att det kommande avtalet måste
förhandlas med ett större antal stater i regionen för att undvika att avtalet blir en källa till
splittring i regionen. Avtalet får inte heller leda till att företag från tredjeländer gynnas av
undantag från EU-tullar på bekostnad av lokala industrier, arbetstagare och inkomster.
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Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade ja till det här resolutionsförslaget eftersom
jag tror att partnerskapsavtalet kommer att stödja regional integration och främja en
successiv integrering av AVS-staternas ekonomier i världsekonomin, och därigenom främja
en hållbar social och ekonomisk utveckling i dessa stater och bidra till de övergripande
insatserna för att utrota fattigdomen.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Även om det bara är Papua Nya Guinea och Fiji som
har undertecknat interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med EU anser jag att avtalet
förtjänar vårt stöd eftersom det gör att de europeiska marknaderna kan öppnas för lokala
produkter och å andra sidan gradvis öppnar de ländernas marknader för europeiska
produkter. Jag hoppas att handelsförbindelserna mellan Stillahavsstaterna och EU ska växa
och bli starkare, samtidigt som man respekterar vissa områdens särdrag och tar hänsyn
till de särskilda behoven hos de sämst ställda. Handelsmekanismen måste därför användas
med beaktande av utvecklingsbehoven i de länder som har undertecknat avtalet, och
användas som ett verktyg för att möta de behoven. Det fullständiga avtal som kan komma
att ingås får inte blunda för de tre huvudfrågor som anges i resolutionen: förhandlingar
om immaterialrätt, insyn i offentliga upphandlingar och arbetsviseringar.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Av min resolution, som åtföljer godkännandet av
interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna, framgår
tydligt att parlamentet visserligen välkomnar detta interimsavtal som enbart omfattar Fiji
och Papua New Guinea, men anser att alla steg som syftar till att ingå ett fullständigt avtal
måste omfatta samtliga 14 Stillahavsstater. Det är viktigt för den regionala solidariteten,
för sammanhållningen och integrationen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Målet med de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan
EU och Stillahavsstaterna måste vara att öka handeln och gynna hållbar utveckling och
regional integration, samtidigt som ekonomisk diversifiering främjas och minskad fattigdom
eftersträvas. Även om det än så länge bara är Papua Nya Guinea och Fiji som har
undertecknat avtalet är det ett viktigt steg mot den framtida ekonomiska utvecklingen i
regionen, som omfattar 14 länder och har avgörande betydelse för världshandelns
utveckling.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den breda övertygelsen om att ett
främjande av handelsförbindelserna mellan Stillahavsregionen och EU kommer att öka
handeln, gynna en hållbar utveckling och regional integration och samtidigt främja
ekonomisk diversifiering och minskad fattigdom, är en viktig utgångspunkt för
Europaparlamentets resolution om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan
EG och Stillahavsstaterna. Genom detta interimsavtal kommer millennieutvecklingsmålen
att kunna nås.

Tillsammans med upprättandet av en verklig regional marknad utgör den frågan en viktig
förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av avtalet om ekonomiskt partnerskap
(EPA). Detta gäller även möjligheterna att i framtiden ingå ett fullständigt EPA. Regional
integration och regionalt samarbete har avgörande betydelse för den sociala och ekonomiska
utvecklingen i Stillahavsstaterna.

Jag röstade ja eftersom jag är övertygad om att avtalet kan bidra till Stillahavsregionernas
ekonomiska utveckling och jag instämmer i det som sägs i resolutionen om att en sådan
utveckling måste kompletteras med en politik för miljömässig hållbarhet och integration.
Det är parlamentets uppgift att övervaka genomförandet av detta avtal, som en del av de
befogenheter parlamentet tilldelas genom Lissabonfördraget.
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Maurice Ponga (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag välkomnar Europaparlamentets beslut om att
godkänna interimsavtalet mellan EU och Stillahavsstaterna. Avtalet är ett uttryck för
Europeiska unionens engagemang för den här delen av världen och skickar en stark politisk
signal till länderna i regionen. Det gläder mig. Den politiska resolutionen som åtföljer
beslutet om att godkänna avtalet erbjuder oss ett tillfälle att föra fram våra krav. Vi vill
upprätta balanserade och rättvisa förbindelser med Stillahavsstaterna – förbindelser som
gör att dessa länder kan utvecklas samtidigt som våra egna medborgares intressen värnas.
Interimsavtalet omfattade särskilda bestämmelser om ursprungsreglerna för fiskeriprodukter
och det var viktigt att reglera det undantaget. För att se till att det här undantaget, som ska
göra det möjligt att skapa sysselsättning och välstånd, verkligen gynnar lokalbefolkningen
och inte skadar den europeiska fiskberednings- och konservindustrin, var det viktigt att
föreskriva en utvärdering av dess konsekvenser så snart som möjligt och göra det möjligt
att slopa undantaget om så skulle visa sig nödvändigt. Nu finns det garantier för att avtalet
blir rättvist och för att åtgärder kommer att vidtas för att skydda våra intressen om så krävs.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för den här resolutionen om interimsavtalet
om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna i hopp om att detta avtal – som för
närvarande enbart omfattar två länder: Papua Nya Guinea och Fiji – kan lägga grunden till
ett mer omfattande avtal. Ett sådant avtal skulle bli ett verktyg för att främja en hållbar
social och ekonomisk utveckling i Stillahavsregionen, minska fattigdomen och stärka
regional integration och regionalt samarbete i linje med millennieutvecklingsmålen.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Interimsavtalet om partnerskap mellan Papua Nya
Guinea, Fiji och Europeiska gemenskapen paraferades den 14 december 2007.

Dessa båda länder var de enda i Stillahavsregionen som ingick avtalet eftersom de var mest
aktiva i att upprätthålla handelsförbindelser med EU, och framför allt för att de var
intresserade av att skydda sina socker- och tonfiskindustrier. I fråga om marknadstillträde
skulle avtalet garantera skattefritt och kvotfritt tillträde, och därmed generera investeringar
och sysselsättningsmöjligheter.

Genom att få ökat tillträde till Europamarknaden vill dessa länder också dra fördel av nya
investeringsmöjligheter, vilket kommer att få positiva effekter på sysselsättningen. I avtalet
om ekonomiskt partnerskap föreskrivs att en ad hoc-kommitté senare ska inrättas för att
övervaka genomförandet och med jämna mellanrum utvärdera hur avtalet påverkar
lokalsamhället och den lokala ekonomin.

Tokia Saïfi (PPE),    skriftlig. – (FR) I resolutionen förklaras parlamentets tveksamhet till
interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap. Målen med avtalet anges (utveckling, att
stärka handelsförbindelserna mellan EU och Stillahavsregionen) och man betonar de
problem som uppstår genom att bearbetade fiskeriprodukter undantas från
ursprungsreglerna. Därför röstade jag ja till resolutionen och därför stödde jag de
ändringsförslag som lagts fram av De Gröna, och som ligger helt i linje med vår uppfattning.
Jag ser fram emot att Europeiska kommissionen ska förse oss med den konsekvensanalys
som föreskrivs i avtalet, och jag kommer noga att följa förhandlingarna om det slutliga
partnerskapsavtalet.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag ställde mig bakom detta interimsavtal om
ekonomiskt partnerskap med Papua Nya Guinea och Fiji eftersom det är viktigt att utveckla
starka förbindelser med exporterande länder i Stillahavsregionen. Trots den oro som vissa
ledamöter uttryckt anser jag att vi måste främja ett närmare samarbete med dessa länder
eftersom det ger EU möjlighet att övervaka fångsterna av tonfisk och annan fisk som
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konserveras på Papua Nya Guinea. Den industrin har också skapat hundratals jobb för
lokalbefolkningen i detta fattiga land.

Rekommendation: Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade ja till den här resolutionen eftersom
jag tror att den bidrar till att sluta nya handelsavtal med Fiji och Papua Nya Guinea som är
förenliga med Världshandelsorganisationens regler. Interimsavtalen om ekonomiska
partnerskapsavtal (EPA) är avtal om varuhandel avsedda att förhindra ett sammanbrott i
handeln mellan länderna i AVS-länderna och Europa. Även om interimsavtal i rättslig
bemärkelse kan ses som ett första steg i processen, är de helt oberoende internationella
avtal som inte med nödvändighet leder fram till ett fullständigt avtal om ekonomiskt
partnerskap. Jag välkomnar rekommendationerna om undertecknandet av slutgiltiga avtal
varifrån EU-medlen för att finansiera dessa avtal bör komma, det vill säga inte från
Europeiska utvecklingsfonden, behovet av en parlamentarisk kommitté för att övervaka
genomförandet av avtalet samt en översynsklausul som föreskriver en övergripande
konsekvensanalys inom tre till fem år.

Bastiaan Belder (EFD),    skriftlig. – (NL) Ekonomiska partnerskapsavtal ska främja handeln
mellan EU och Papua Nya Guinea och Fiji och bidra till handel, utveckling, hållbar tillväxt
och fattigdomsminskning. Regional integration är avgörande för dessa länders utveckling.
Därför måste kommissionen förklara hur dessa interimsavtal ska bidra till utvecklingen.
Det är viktigt att vi undertecknar ett slutligt avtal med länderna i regionen. De uppmjukade
ursprungsreglerna ger Papua Nya Guinea stora möjligheter att främja den lokala ekonomin.

Det är emellertid viktigt att vi ser till att de fattigaste länderna inte bara används som
transitländer för produkter från andra länder som inte är berättigade till detta särskilda
tillträdessystem. Den lokala ekonomins intressen är här av stor betydelse. Kommissionen
måste övervaka genomförandet och vidta lämpliga åtgärder så fort allvarliga snedvridningar
på marknaden påvisas i konsekvensanalyserna.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Det här är ett avtal som garanterar varor från
Stillahavsregionen gynnsamma tillträdesvillkor till den europeiska marknaden. Jag är
positiv till en utveckling av regionen, men anser att undantaget från ursprungsreglerna för
bearbetade fiskeriprodukter är oacceptabelt. Undantaget skapar nämligen en situation med
orättvis konkurrens för EU:s konservindustri och gynnar egentligen inte lokalbefolkningen.

Dessutom har importen av tonfisk från Papua Nya Guinea fördubblats under de båda
senaste åren och vi har skäl att befara att den trenden kommer att bli än starkare framöver.
Som vice ordförande i fiskeriutskottet beslutade jag att rösta nej till avtalet eftersom det
bortser från det yttrande som fiskeriutskottet har antagit där det föreslogs att undantaget
från ursprungsreglerna för bearbetade fiskeriprodukter skulle upphävas efter det att
förhandlingarna om interimsavtalet om partnerskap avslutats.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Trots att så få länder har godkänt interimsavtalet om
ekonomiskt partnerskap är detta avtal ett bevis för EU:s engagemang att stödja utvecklingen
i Stillahavsländerna genom att använda en mekanism som går utöver rena stödförfaranden
och försöker mobilisera den lokala ekonomin, vilket förhoppningsvis leder till skapandet
av företag och sysselsättning, och till ökad rörlighet av personer och varor. Även om jag i
princip ställer mig bakom ett sådant instrument kan jag inte dölja att jag känner mig
tveksam till avtalets effekter för fiskeindustrin. Jag vill därför att kommissionen särskilt
noga granskar den frågan och jag anser att det är motiverat att kommissionen lägger fram
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en rapport om fisket i Stilla havet och förvaltningen av regionens fiskebestånd till
parlamentet, såsom föredraganden har begärt.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag stöder detta utkast till rådets beslut
om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och två
Stillahavsstater – Papua Nya Guinea och Fiji – och det av följande skäl: för det första är
dessa länder regionens största ekonomier och har tidigare undertecknat ekonomiska
partnerskapsavtal med EU, för det andra har det inte varit möjligt att utsträcka partnerskapet
till att omfatta andra länder trots att det kanske hade varit bra, för det tredje är detta ett
interimsavtal som kammaren måste utvärdera om vi avser att omvandla det till ett
fullständigt avtal, för det fjärde har Fiji gjort åtaganden om mänskliga rättigheter,
demokratiska principer och rättsstaten gentemot EU, och för det femte kan partnerskapet
bidra till den strategiska utvecklingen i dessa länder, trots den kritik som medlemmar av
det civila samhället och politikerna i regionen har framfört.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi har under lång tid kritiserat undertecknandet
av dessa avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna. Oavsett syftet med avtalen
och den retorik med vilken de presenteras är deras mål i grunden frihandel med alla de
ytterst negativa konsekvenser som följer av detta. Vid den gemensamma parlamentariska
AVS–EU-församlingens senaste sammanträde, som ägde rum i december 2010, uttryckte
AVS-ländernas råd sin oro över det faktum att kommissionen inte respekterar deras
invändningar i frågor som handlar om att skydda deras ekonomier. Dessutom finns det
en motsägelse mellan den flexibilitet som kommissionen påstår sig tillämpa och den
bristande flexibilitet den visar prov på när det gäller de tekniska förhandlingarna. I fråga
om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med Fiji och Papua Nya Guinea har
samhällsorganisationer och politiska organisationer i Stillahavsområdet dessutom framfört
allvarlig kritik mot EU p.g.a. de påtryckningar som dessa två länder utsatts för i syfte att
förmå dem att underteckna avtalet. Länderna har hotats med att de kommer att förlora sin
privilegierade tillgång till de europeiska marknaderna. Kritiker menar även att solidariteten
mellan länderna i Stillahavsområdet har minskat avsevärt sedan detta avtal undertecknades
och att motsättningar har uppstått vilket har lett till att vissa regionala grupper har splittrats
p.g.a. de påtryckningar de utsatts för i syfte att förmå dem att underteckna interimsavtalen.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Det finns inget som är viktigare än
barns hälsa och skyddet av barns rättigheter och välmående. Barn måste även ha rätt att
leva i en familj och man måste se till att de inte tvingas att bo långa perioder på barnhem.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Genom avtalet mellan EU och Stillahavsstaterna
beviljas Papua Nya Guinea ett allmänt undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter,
framför allt tonfisk. Denna klausul innebär att dessa varor kan anses ha sitt ursprung i
Papua Nya Guinea och därmed befrias från alla tullar och kvoter, även om fiskarna,
fiskezonerna och de fabriker som producerar konserverad fisk inte kommer från Papua
Nya Guinea.

De som gynnas av detta är de kinesiska, australiensiska och thailändska fiskeflottorna och
andra fiskeflottor som lastar av sin fångst i hamnar i Papua Nya Guinea. Andra som gynnas
är konserveringsfabrikerna som tillhör dessa länder och som har anläggningar i Papua Nya
Guinea, men som anställer utländska medborgare under tvivelaktiga förhållanden. Det är
uppenbart att det är den europeiska, och i synnerhet den franska industrin som främst
känner av denna orättvisa och olagliga konkurrens.
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Inom EU ökade importen av tonfisk från Papua Nya Guinea med 76 procent mellan 2008
och 2009. Enbart i Frankrike ökade den med 1 500 procent under samma period. De
negativa ekonomiska och sociala effekterna av detta undantag är välkända och oron över
regionens fiskbestånd är välgrundad. Därför röstade jag mot detta avtal.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Stillahavsstaterna utgör ett unikt område
som främst består av östater som i stor utsträckning präglas av etnisk mångfald och vars
kultur skiljer sig mycket från den europeiska kulturen. För dessa stater krävs andra politiska
och ekonomiska prioriteringar. Genom att ingå ett avtal med dessa stater vill vi underlätta
det fria flödet av varor och tjänster, vilket bör medföra kommersiella fördelar för båda
sidor. Vi måste emellertid även se till att vi samtidigt som vi strävar efter
marknadsliberalisering inte uppfattas som inkräktare som bara vill säkra tillgång till resurser
och försvaga den regionala solidariteten under processen, vilket kritikerna vill få oss att
tro. Låt oss ingå avtal, öppna marknaderna och främja konkurrenskraften, men låt samtidigt
våra handlingar styras av sunt förnuft och ömsesidiga fördelar i alla instanser, i synnerhet
när vi hjälper regioner som Stillahavsstaterna som ofta drabbas av naturkatastrofer.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Interimsavtalet om partnerskap mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och två av AVS-länderna, närmare bestämt Papua
Nya Guinea och Fiji, å andra sidan bör betraktas som ett steg mot ett fullständigt avtal.
Interimsavtalet om partnerskap täcker alla viktiga områden av ett handelsavtal, men skulle
så småningom även kunna täcka immateriell äganderätt och utveckling i fråga om offentlig
upphandling. Jag stöder avtalet, men samtidigt är jag i allra högsta grad medveten om den
inverkan som det kan ha på den europeiska fiskerisektorn och när det gäller detta förväntar
jag mig att kommissionen genomför den typ av konsekvensanalys som beskrivs i punkt 15
av den resolution som antagits av parlamentet.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Genom det initiativ som parlamentet i dag har
godkänt upprättas ett avtal som utan tvekan kommer att stärka handeln mellan EU och
vissa Stillahavsstater. Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna ingick interimsavtalet
om partnerskap framför allt i förhoppningen om att kunna skydda sina socker- och
tonfiskindustrier. Enligt min mening är detta ett steg mot utveckling och välfärd. Tack vare
ursprungsreglerna kommer avtalet dessutom tillföra verkligt mervärde till fiskeriindustrin
och exporten från dessa regioner. Jag måste även betona att avtalet kan få stora konsekvenser
för förbindelserna med de andra Stillahavsstaterna, däribland Australien och Nya Zeeland.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag är mycket glad över parlamentets överväldigande
stöd till min rekommendation om att vi bör godkänna interimsavtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna. Interimsavtalet mellan Papua Nya Guinea,
Fiji och Europeiska gemenskapen paraferades den 14 december 2007. Dessa två länder
var de enda länderna i Stillahavsregionen som anslutit sig till avtalet, medan de övriga
länderna i den regionala Stillahavsgrupperingen, som har en liten varuhandel med EU,
valde att inte underteckna avtalet. Fiji och Papua Nya Guinea ingick avtalet framför allt i
förhoppningen om att kunna skydda sina socker- och tonfiskindustrier, som skulle ha
drabbats svårt av det allmänna preferenssystemet. Interimsavtalet omfattar frågor om
ursprungsregler och marknadstillträde. I fråga om ursprungsregler omfattar avtalet regler
som hänför sig till fiskeri-, textil- och jordbrukssektorn och som medför investeringar och
sysselsättningsmöjligheter. I fråga om marknadstillträde skulle avtalet garantera skattefritt
och kvotfritt tillträde, och därmed generera investeringar och sysselsättningsmöjligheter.
Handels- och utvecklingsfrågor bör behandlas inom en bredare regional ram.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Det interimsavtal om partnerskap
mellan EU och Papua Nya Guinea och Fijiöarna som undertecknats är resultatet av skamliga
påtryckningar. I avtalet fastställs gradvis avskaffande av tullar i en omfattning som är
ohållbar för dessa stater, förbud mot kvantitativa begränsningar när det gäller export och
import samt avskaffande av exportsubventioner vid export av jordbruksprodukter till
Stillahavsstaterna för Papua Nya Guinea och Fijiöarna. Avtalet innehåller
rendez-vous-klausulen om att ”framgångsrikt avsluta de pågående förhandlingarna om
ett heltäckande avtal om ekonomiskt partnerskap”. Dessa avtal är ytterligare ett bevis på
EU:s nykolonialism. Jag röstade emot.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Målet med avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan
EU och Stillahavsstaterna måste vara att öka handeln, främja hållbar utveckling och regional
integration samtidigt som man främjar ekonomisk diversifiering och minskar fattigdomen.
Även om det för närvarande endast är Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna som
har undertecknat avtalet är detta ett viktigt steg mot den framtida ekonomiska utvecklingen
i denna region som består av 14 stater och som har en avgörande betydelse för den
internationella handelns utveckling. Detta är det första steget mot en utvidgning av avtalet
till andra länder i regionen, och mot ett kraftigt uppsving för deras ekonomier och ökat
välstånd för deras befolkningar.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för interimsavtalet om partnerskap
mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna eftersom jag anser att det är viktigt
för Europa att ha partnerskapsavtal om handel med tredjeländer som kan exportera
produkter som de europeiska länderna har svårt att få tillgång till. Det är logiskt att
utvecklingen av den internationella handeln åtföljs av avtal som främjar handel och som
gör det kommersiella nätverket allt tillgängligare. Förhandlingarna om de nya avtalen om
ekonomiskt partnerskap inleddes 2002 i syfte att bygga vidare på och stärka de regionala
integrationsprocesserna i AVS-länderna. Avtalet i fråga omfattar ursprungsregler som
hänför sig till fiskeri-, textil- och jordbrukssektorn och som medför investeringar och
sysselsättningsmöjligheter samt marknadstillträde, med skattefritt och kvotfritt tillträde
till marknader för att generera investeringar och sysselsättningsmöjligheter. Interimsavtalet
har även medfört att regeringarna har avstått från ett visst handlingsutrymme i form av
lagstiftningsbefogenheter.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för rekommendationen
om ingåendet av interimsavtalet om partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna av
följande skäl: Fijiöarna och Papua Nya Guinea beslutade sig för att ingå avtalet framför allt
i förhoppningen om att kunna skydda sina socker- och tonfiskindustrier. Interimsavtalet
omfattar ursprungsregler som hänför sig till fiskeri-, textil- och jordbrukssektorn. Samtidigt
fastställs undantag som kan hota vissa EU-industriers konkurrenskraft. När det gäller
sektorn för konserverad tonfisk innebär undantaget att det blir möjligt för länder som
Papua Nya Guinea att fungera som ett veritabelt centrum för beredning av enorma mängder
tonfisk från flera olika källor: Filippinerna, Thailand, Kina, Förenta staterna, Australien
osv. Tonfisken lossas i landets hamnar för att behandlas i hastigt uppförda fabriker av
aktörer från dessa länder som har som enda mål att utnyttja den tullfria handeln som EU
beviljar i och med detta interimsavtal. Detta har skadat den europeiska sektorn för
konserverad tonfisk som har protesterat mot den orättvisa konkurrensen.

Därför anser jag i likhet med föredraganden att en rapport om just dessa aspekter av
Stillahavsstaternas fiskerisektor bör läggas fram för parlamentet så att man kan bedöma
vilka konsekvenser åtgärderna kan få för EU-marknaden.
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Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Förhandlingarna om de nya avtalen om ekonomiskt
partnerskap mellan AVS-länderna och EU inleddes 2002. Meningen var att dessa avtal
skulle ersätta det tidigare allmänna preferenssystemet och gynna AVS-länderna.

Eftersom frågor av särskilt intresse behandlades i enskilda förhandlingar på nationell nivå
och eftersom det var osannolikt att partnerskapsavtalen skulle ingås direkt beslutade man
att ingå interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med fokus på varuhandel till slutet av
2007. Syftet med interimsavtalen är att förhindra avbrott i handeln och de leder inte
nödvändigtvis till fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap.

I Stillahavsregionen är det endast Fiji och Papua Nya Guinea som har ingått ett sådant avtal.
Avtalet omfattar ursprungsregler som hänför sig till fiskeri-, textil- och jordbrukssektorn
och som medför investeringar och sysselsättningsmöjligheter. Kommissionen hoppas
kunna ingå ett fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap med den regionala
Stillahavsgruppen, och samtal om detta pågår.

Jag anser att det är lämpligt att stödja rådets ståndpunkt för interimsavtalet om partnerskap
eftersom skyddet av naturresurser bör prioriteras, framför allt med tanke på bristen på
sådana och den försämrade miljön. Det är även nödvändigt att hålla de tio år gamla avtalen
med AVS-länderna vid liv, om än i en annan form.

Maurice Ponga (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag välkomnar Europaparlamentets beslut att
godkänna interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna. Avtalet
speglar EU:s åtagande i fråga om denna region och sänder en stark politisk signal till staterna
där. Det gläder mig. Den politiska resolution som åtföljer beslutet att godkänna avtalet
innebär en möjlighet att framhålla våra krav. Vi vill upprätta ett balanserat och rättvist
förhållande till Stillahavsstaterna, ett förhållande som ger dessa östater möjlighet utvecklas
samtidigt som våra egna medborgares intressen skyddas. Eftersom interimsavtalet innehåller
särskilda bestämmelser om ursprungsreglerna för fiskeriprodukter var det viktigt att
inkludera detta undantag.

För att se till att detta undantag, som bör leda till skapande av sysselsättning och välstånd,
verkligen gynnar lokalbefolkningen och inte skadar den europeiska industrin för behandling
och konservering av fiskeriprodukter var det nödvändigt att föreskriva att en
konsekvensanalys genomförs så snart som möjligt och att undantaget upphävs där så är
nödvändigt. Det finns garantier för att se till att avtalet är rättvist och åtgärder om
nödvändigt vidtas för att skydda våra intressen.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att
främjandet av handelsförbindelser mellan Stillahavsstaterna och EU kan bidra till att främja
regionens hållbara sociala och ekonomiska utveckling, minska fattigdomen och stärka
den regionala integrationen och det regionala samarbetet, i enlighet med
millennieutvecklingsmålen. Jag delar emellertid den oro som föredraganden ger uttryck
för när det gäller undantaget från ursprungsreglerna och dess negativa konsekvenser för
EU:s för behandling av fiskeriprodukter och konservering. Undantaget måste på lämpligt
sätt utvärderas av kommissionen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) De gröna har sedan länge varit emot
avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-regionerna och fortsätter att vara det. Vi ser
därför inte något mervärde med interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med två av
Stillahavsstaterna.
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I detta specifika fall oroar sig de gröna över att denna region i Stilla havet kommer att
präglas av ytterligare splittring som en konsekvens av interimsavtalet om ekonomiskt
partnerskap och förmånshandelsordningar med EU. Dessutom stämmer den väntade
okontrollerade ökningen av traditionell export, som är koncentrerad till råmaterial som
koppar, socker, kopra, fisk och palmolja (jordbruksbränslen!) inte alls överens med behoven
av en hållbar utveckling. Därför stödde De gröna Stillahavsområdets handelsministrars
(fruktlösa) begäran om att se över kritiska aspekter av interimsavtalen om ekonomiskt
partnerskap, närmare bestämt definitionen av ”i stort sett all handel”, förbudet av
användningen av exportskatter och bristfälligt skydd av nya industrier, samt klausulen om
mest gynnad nation.

När det gäller aspekten med undantag från ursprungsreglerna skulle en alternativ lösning
ha varit att begränsa bestämmelsen till fångst inom den 30 mil stora exklusiva ekonomiska
zonen (EEZ), i stället för att låta den gälla alla vatten. Sist men inte minst saknar Fiji ett
demokratiskt styre. Vår skuggföredragande José Bové ingav 11 ändringsförslag när det
gäller detta.

Tokia Saïfi (PPE),    skriftlig. – (FR) Genom interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap
mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna får varor från Stillahavsregionen
förmånligt tillträde till EU:s marknader. Jag stöder utvecklingen av denna region, men anser
att undantaget från ursprungsreglerna för behandlade fiskeriprodukter är oacceptabelt
eftersom det innebär att produkter som tillverkas i ett land men av råvaror från ett annat
land kan befrias från tullar. Undantaget har visat sig stimulera fiske i det tropiska området
utan någon hänsyn till hanteringen av fiskebestånden. Eftersom handelsförmånerna inte
bara påverkar fiskezoner i Papua Nya Guinea är det svårt att övervaka fångstens ursprung
och detta strider mot EU:s åtaganden för att få slut på olagligt, orapporterat och oreglerat
fiske. Jag oroar mig också över spårbarheten för produkter som ska importeras till Europa
från detta område. Genom att rösta mot betänkandet ville jag visa mitt ogillande för en
klausul som enligt min mening inte bör förekomma i något framtida handelsavtal.

Resolutionsförslag: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för denna resolution om
internationella adoptioner i Europeiska unionen vars syfte är att garantera varje barns
välmående och där föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd
erkänns. Jag instämmer i att man bör undersöka möjligheten att samordna de strategier
som är kopplade till internationella adoptioner och beakta internationella konventioner,
men det bör betonas att adoptioner i första hand bör ske i barnets ursprungsland om det
är till barnets bästa.

Det är mycket viktigt att ta fram en ram för att garantera insyn och samordna insatser för
att förhindra människohandel med barn för olagliga adoptioner. Samtidigt måste vi
förbättra, effektivisera och underlätta internationella adoptioner och undvika onödig
byråkrati samt trygga rättigheterna för barn från tredjeländer.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) I Lissabonfördraget fastställs det att skyddet
av barns rättigheter är ett av EU:s mål. Ännu större uppmärksamhet måste ägnas åt detta
mål sedan EU:s stadga för grundläggande rättigheter har trätt i kraft. I EU:s politik måste
därför barns rätt till skydd och välmående, som är nödvändigt för deras välfärd, garanteras.
Jag röstade för denna resolution eftersom jag anser att politiken för skyddet av barns
rättigheter bör förbättras. Antalet barn som överges och placeras på institution, som är
mycket högt i vissa medlemsstater, ger upphov till oro. Dessutom är kränkningar av barns
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rättigheter, våld mot barn, människohandel med barn för prostitution, olagligt arbete eller
annan olaglig verksamhet fortfarande ett stort problem inom EU. Jag instämmer i att det
är nödvändigt att på EU-nivå övervaka hur de nationella systemen fungerar, för att klargöra
frågor som rör skyddet av barns rättigheter och om nödvändigt vidta åtgärder så att hemlösa
barn får ett mer effektivt skydd och ges möjlighet att leva i en familj och vara trygga.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för denna resolution eftersom problemet
med övergivna barn har blivit allt allvarligare inom EU. Det är viktigt att barns rätt att
adopteras skyddas på internationell nivå för att förhindra att dessa barn tvingas leva på
barnhem. Kommissionen måste informera oss om vilka åtgärder som har vidtagits eller
kommer att vidtas på EU-nivå för att skydda minderåriga som ska adopteras av europeiska
medborgare. Jag anser att adoption måste ske i enlighet med nationell lagstiftning och
internationella konventioner. Kommissionen måste förklara för oss hur dessa förfaranden
kommer att garantera att barnets intressen alltid skyddas.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för den gemensamma resolutionen om
internationella adoptioner eftersom jag anser att samordning av adoptionsstrategier och
verktyg på EU-nivå inte bara skulle leda till en förbättring av förfarandet som sådant utan
även garantera ökat skydd för föräldralösa och övergivna barn och deras rätt att leva i en
familj. Samverkan mellan internationella organisationer, EU-institutioner och medlemsstater
skulle leda till en positiv spiral där fokus ligger på barns behov och på information,
förberedande och stödtjänster till adoptivfamiljer. Slutligen anser jag att förbättrad
samordning kan garantera ökad säkerhet för adopterade barn när det gäller korrekta
adoptionsförfaranden och ömsesidigt erkännande av handlingar för att förhindra
människohandel med barn.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för resolutionen om internationella
adoptioner i Europeiska unionen. Skyddet av barns rättigheter är ett av EU:s viktigaste mål.
Vi måste skydda varje barns välmående och värna om deras intressen. För närvarande finns
det många konventioner om skydd av barn och föräldraansvar. Syftet med Europeiska
konventionen om adoption av minderåriga från 1967 är att samordna medlemsstaternas
lagstiftning i fråga om adoption. Alla medlemsstater undertecknade 1993 års konvention
om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen). Även
om adoptionsfrågan ingår i medlemsstaternas behörighetsområde anser jag att det finns
ett behov av att utforska möjligheten att på EU-nivå samordna en strategi med åtgärder
som är kopplade till internationella adoptioner. Internationella konventioner måste beaktas
vid upprättandet av en sådan strategi. Vi måste sträva efter att förbättra
informationstjänsterna, förberedandet av adoptioner mellan länder, handläggningen av
internationella adoptionsansökningar och uppföljningstjänsterna efter en adoption, med
tanke på att alla internationella konventioner om skydd av barns rättigheter erkänner
föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd. Exempelvis måste
EU:s institutioner och medlemsstaterna aktivt bekämpa människohandel med barn för
olagliga adoptioner.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Rumänien var förmodligen det
europeiska land som tillät de värsta oegentligheterna när det gäller internationella
adoptioner på 1990-talet, omedelbart efter kommunismens fall. Det berodde på bristande
erfarenheter i ett land som genomgick en mörk period under nästan 50 år, men även på
att det fanns personer som var beredda att utnyttja dessa brister. Detta ledde till att nästan
tusen barn försvann i samband med internationella adoptioner. Med stöd av EU, som vi
förberedde oss för att bli medlem av, genomförde Rumänien omfattande ändringar av sin
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adoptionslagstiftning, trots de enorma internationella påtryckningarna om att vi inte skulle
tillgripa drastiska åtgärder som att avskaffa internationella adoptioner. Under dessa
omständigheter, och med tanke på Rumäniens dåliga erfarenheter av internationella
adoptioner, är oviljan att acceptera en europeisk adoptionsbyrå, vilket kommer att leda
till att en verkligt europeisk adoptionsmarknad skapas, förståelig.

Målet för alla resolutioner om internationella adoptioner måste vara säkerhet för
minderåriga, oavsett staternas eller adoptionsfamiljernas intressen. Dessutom anser jag
att inhemska adoptioner, oavsett eventuella resolutioner eller beslut, måste ges företräde
i alla rättssystem, såväl nuvarande som framtida.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för Europaparlamentets resolution om
internationella adoptioner i Europeiska unionen, baserat på Rumäniens erfarenheter på
detta område. En analys måste genomföras av alla nationella adoptionssystem för att se
vilka deras styrkor och svagheter är och för att rekommendera bästa metoder för adoption
av medlemsstaterna. Viktiga framsteg skulle göras om den politik och de strategier som
är kopplade till instrumentet för internationella adoptioner kunde samordnas på EU-nivå
för att förbättra hjälpen från informationstjänster, förberedandet av adoptioner mellan
länder, handläggningen av internationella adoptionsansökningar och uppföljningen efter
en adoption, eftersom föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd
måste bli verklighet.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen om internationella
adoptioner i Europeiska unionen. Även om detta är en fråga för medlemsstaterna anser
jag att skyddet av barns rättigheter bör vara ett av EU:s mål. När det gäller detta anser jag
att möjligheten att samordna strategier som är kopplade till ett instrument för internationella
adoptioner och uppföljningen efter en adoption måste övervägas, med tanke på att alla
internationella konventioner om skydd av barns rättigheter erkänner föräldralösa och
övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption av barn är en särskilt känslig fråga. Mänsklig
värdighet, och i detta fall, den särskilda omsorg som krävs i fråga om minderårigas intressen,
innebär att iakttagande av och respekt för internationella konventioner i frågan, samt en
undersökning om bästa metoder och utbyte av erfarenheter mellan medlemsstaterna
rekommenderas. EU kommer att kunna övervaka dessa ansträngningar och hjälpa till att
ta itu med det problem som människohandel med barn utgör, ett fenomen som främst
drabbar de fattigaste länderna och de människor som har det svårast ekonomiskt.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har alltid kämpat för att skydda barns
rättigheter och värna om deras intressen. Avsikten med denna resolution är att undersöka
möjligheten att på EU-nivå samordna de strategier som är kopplade till instrumentet för
internationella adoptioner, i enlighet med de internationella konventionerna, för att
förbättra hjälpen från informationstjänster, förberedandet av adoptioner mellan länder,
handläggningen av internationella adoptionsansökningar och uppföljningen efter en
adoption, med tanke på att alla internationella konventioner om skydd av barns rättigheter
erkänner föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd. Trots att
adoptionsfrågan tillhör medlemsstaternas behörighetsområde anser jag att det måste finnas
en minimikonvergens på EU-nivå under förutsättning att barns intressen alltid respekteras.
Därför röstade jag för.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi är alla överens om att varje barns
välmående och rättigheter måste garanteras, vilket även fastställs i denna
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parlamentsresolution. Det räcker emellertid inte med att komma med generella påståenden:
det är även nödvändigt att erkänna orsakerna till att det uppstår situationer där barn
utnyttjas i samband med internationella adoptioner.

De vanligaste orsakerna till att barn överges är fattigdom, otillräckliga socialvårdssystem,
bristen på ett tillräckligt socialt infrastrukturnätverk eller lämplig samhällsservice samt
konflikter och militära ingripanden.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) För att begränsa det ökade problemet med övergivna
barn bör EU:s institutioner och medlemsstaterna spela en mer aktiv roll när det gäller att
förbättra instrumentet för internationella adoptioner. Det bör ske genom att internationella
adoptionsförfaranden främjas och samordnas på EU-nivå, utan att barnens säkerhet,
trygghet och rättigheter på något sätt äventyras och genom att alla internationella
konventioner om skydd av barns rättigheter respekteras. Unionen och medlemsstaterna
måste garantera noggrannare kontroller vid internationella adoptioner, för att undvika
utnyttjande, övergrepp, bortförande av och människohandel med barn. Medlemsstaterna
bör hitta en balans mellan höga internationella standarder och skydd för att skydda barnets
rättigheter och minskad byråkrati, och underlätta internationella adoptionsförfaranden.
Dessutom bör medlemsstaternas regler när det gäller internationella adoptionsförfaranden
vara öppnare och länderna bör även ha ett ständigt informationsutbyte om villkor och
förhållanden för det adopterade barnet i den nya miljön. Sammanfattningsvis anser jag att
det viktigaste vid internationella adoptionsförfaranden alltid bör vara att de genomförs i
barnets intresse, med särskild uppmärksamhet för barn med särskilda behov, för att
garantera barns och familjers rättigheter.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för denna gemensamma resolution
som ger oss möjlighet att försvara föräldrars rättighet att adoptera ett barn från en annan
medlemsstat och samtidigt garantera skydd av minderåriga vid tiden för adoptionen och
efter att de har adopterats. Det bör finnas ett system med särskilda regler för internationella
adoptioner för att undvika utnyttjande, såsom människohandel med barn.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Våra nationella rättssystem har alla sina
särskilda metoder när det gäller att hantera adoption och andra frågor som rör barns
välmående. Eftersom frågor som människohandel och sexuellt utnyttjande av barn har en
internationell dimension kan det emellertid vara lämpligt med åtgärder på EU-nivå. Vi får
aldrig glömma bort att barnets intressen är ytterst viktiga och därför röstade jag för denna
resolution.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för denna viktiga resolution om
internationella adoptioner i Europeiska unionen eftersom skydd av barns rättigheter är ett
av EU:s viktigaste mål. Det finns många gällande konventioner om skyddet av barn och
föräldrars ansvar. Jag anser att det finns ett behov av att undersöka möjligheten att på
EU-nivå samordna frågor som rör internationella adoptioner, i syfte att förbättra
informationstjänsterna, förberedandet av adoptioner mellan länder, handläggningen av
internationella adoptionsansökningar och uppföljningen efter en adoption. Det är väldigt
viktigt att upprätta ett system för att garantera insyn och förhindra människohandel med
barn i adoptionssyfte. Jag vill också betona att adoption när så är möjligt och om det är till
barnets bästa i första hand bör ske i barnets ursprungsland.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag välkomnar denna resolution där man efterlyser
att möjligheten att på EU-nivå samordna de strategier som är kopplade till instrumentet
för internationella adoptioner, i enlighet med de internationella konventionerna, beaktas
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för att förbättra hjälpen från informationstjänster, förberedandet av adoptioner mellan
länder, handläggningen av internationella adoptionsansökningar och uppföljningen efter
en adoption, med tanke på att alla internationella konventioner om skydd av barns
rättigheter erkänner föräldralösa och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Antalet övergivna barn har stadigt ökat de
senaste åren och detta fenomen märks i alla våra medlemsstater. Dessa barn är offer för
konflikter och social utestängning, och utnyttjas av brottsliga nätverk och inom all typ av
människohandel, men de är även offer för ett misslyckat internationellt
adoptionsinstrument. Dessutom bör det påpekas att majoriteten av dessa barn är flickor
som är ett lätt byte för prostitutionsnätverk och andra former av modernt slaveri. En åtgärd
vi kan vidta i denna tragiska situation är att underlätta internationella adoptionsförfaranden.
Vi bör stifta en särskild lag om internationell adoption. Alla barn bör garanteras rätten att
bli adopterade.

Även om ansvaret för denna fråga i dag fortfarande ligger hos medlemsstaterna bör vi
påpeka att skyddet av barnets intressen är en grundläggande princip för EU och en del av
stadgan för de grundläggande rättigheterna. I avsaknad av EU-lagstiftning på detta område
bör EU göra allt som står i dess makt för att underlätta dessa adoptioner, framför allt genom
att under de kommande månaderna tillåta ömsesidigt erkännande av handlingar för
civilstånd och adoptionsbeslut.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption av barn är en fråga som alltid har varit viktig
för EU och som måste hanteras med yttersta omsorg. Barn är alla samhällens framtid och
måste därför behandlas på ett värdigt sätt. Deras intressen måste beaktas, vilket innebär
att överensstämmelse med relevanta internationella konventioner är nödvändigt och
rekommenderas. Därför är det EU:s skyldighet att göra allt man kan för att bekämpa
problemet med människohandel med barn, som främst drabbar barn i de fattigaste länderna
och de som har det svårast ekonomiskt.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Barnen är den svagaste länken i vårt samhälle. Att
skydda deras rättigheter och se till att de respekteras måste vara en av de viktigaste
prioriteringarna för EU. Barn faller emellertid fortfarande offer för människohandel och
utnyttjande inom EU, vilket ofta är ett resultat av olagliga adoptioner. Trots att adoptioner
är ett effektivt sätt att se till att barn inte bara bor på barnhem är det nödvändigt att stränga
kontroller genomförs för att förhindra oegentligheter, framför allt av internationella
organisationer. Jag lägger ned min röst eftersom resolutionen inte innehåller tillräckliga
åtgärder för att garantera att barn kan skyddas mot utnyttjande som ett resultat av adoption.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Adoption är ständigt en mycket känslig fråga som
förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom det är barns framtid som står på spel. Adoption
är ofta ett sätt att undvika att övergivna och föräldralösa barn tvingas genomlida en olycklig
barndom på ett barnhem, utan den kärlek och omsorg som alla barn förtjänar. Det vore
grymt och orättvist att förneka oskyldiga barn möjligheten att bli älskade och vägledas
genom livet av kärleksfulla föräldrar som finns där för dem. Därför röstade jag för
resolutionen eftersom jag har en stark tro på adoptionens kraft när det gäller att erbjuda
barnen, som är världens framtid, ett bättre liv. På EU-nivå måste vi skapa en samordnad
struktur med öppna och effektiva förfaranden, uppföljning efter en adoption och en
kontrollmekanism för att övervaka verksamheten i varje medlemsstat. Att adoptera ett
barn innebär att se till att barnet får en bättre framtid som präglas av trygghet och hopp.
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För att hantera de internationella skillnaderna anser jag därför att det är nödvändigt att
genomföra särskild lagstiftning i frågan.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jag röstade i dag för den gemensamma
resolutionen om internationella adoptioner i EU, vars syfte är att förbättra systemet för
adoptioner mellan medlemsstaterna och fastställa garantier för att se till att adoptionen
genomförs i barnets intresse med absolut respekt för dess grundläggande rättigheter. Vi
betonar behovet av följande i resolutionen: att upprätta en adoptionsstrategi på EU-nivå
med adoptionsregler för såväl de fattigaste som de mest utvecklade länderna som gör det
möjligt att följa upp varje barn som har genomgått internationell adoption genom att de
behöriga nationella myndigheterna regelbundet rapporterar till ursprungslandet, att
effektivisera adoptionsförfarandena och få bort byråkrati, att minimera barnens tid på
institutioner och barnhem, att prioritera nationella adoptioner samt att få ett slut på
oansvarigt agerande av gäng som utnyttjar och bedriver människohandel med barn i
adoptionssyfte.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för parlamentets resolution
om internationella adoptioner i EU. Detta initiativ handlar om att uppfylla unionens mål
i artikel 3 i Lissabonfördraget om ”skydd av barnets rättigheter”.

Den ekonomiska utvecklingen i EU-länderna innebär inte att de allvarliga bristerna när det
gäller barns rättigheter har försvunnit. I synnerhet gäller det problemet med barn som
växer upp i otrygghet och då särskilt otryggheten bland övergivna barn och barn som växer
upp på institutioner, samt det våld som de utsätts för har försvunnit. En annan brist gäller
människohandel med barn för adoption, prostitution, olagligt arbete, tvångsäktenskap,
gatutiggeri eller andra olagliga syften, som fortsätter att vara ett allvarligt problem inom
EU.

Detta visar hur viktigt detta initiativ är. Kommissionen ombes överväga möjligheten att
på EU-nivå samordna de strategier som är kopplade till instrumentet för internationella
adoptioner är. Det krävs en strategi som överensstämmer med de internationella
konventionerna för att förbättra hjälpen från informationstjänster, förberedandet av
adoptioner och handläggningen av adoptionsansökningar samt uppföljningen efter en
adoption. Strategin måste beakta skyddet av barns rättigheter och erkänna föräldralösa
och övergivna barns rätt att leva i en familj och få skydd.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Ett stopp för internationella adoptioner var ett
av villkoren för Rumäniens anslutning till EU. År 2001 beslutade Rumänien att införa ett
moratorium för internationella adoptioner efter att Europaparlamentets föredragande för
Rumänien, Emma Nicholson, fördömt människohandeln med barn och kritiserat den
rumänska staten för att ha försummat sina barn. Jag anser att när så är möjligt och om det
är till barnets bästa ska en adoption i första hand ske i barnets ursprungsland. Möjliga
alternativ skulle kunna vara en fosterfamilj eller annat boende, eller ett omhändertagande
hos en familj inom ramen för ett internationellt adoptionsförfarande i enlighet med relevant
nationell lagstiftning och internationella konventioner. Placering på institution bör endast
användas som en tillfällig lösning. Samtidigt är det viktigt att en ram på EU-nivå tas fram
för att genomföra bedömningar av utvecklingen när det gäller adopterade barn i deras nya
familjer och att socialtjänsten i det land som barnet adopterats till regelbundet rapporterar
till de behöriga myndigheterna i ursprungslandet efter att adoptionen genomförts. Denna
ram och dess åtgärder bör utarbetas och samordnas av medlemsstaterna och kommissionen
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i samarbete med Haagkonferensen, Europarådet och barnorganisationer för att förhindra
människohandel med barn i adoptionssyfte.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Adoption är en särskilt känslig fråga som förtjänar
EU-medlemsstaternas fulla uppmärksamhet. Trots att stora framsteg har gjorts till följd av
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
fortsätter barn som växer upp i otrygghet, kränkningar av barns rättigheter, våld mot barn
och människohandel med barn för adoption, prostitution, olagligt arbete, tvångsäktenskap,
gatutiggeri eller andra olagliga syften att vara ett problem inom EU.

Därför måste vi göra allt vi kan för att skydda barnets rätt att leva i en familj. För att kunna
uppnå detta är det viktigt att undersöka möjligheten att på EU-nivå samordna de strategier
som är kopplade till instrumentet för internationella adoptioner, i enlighet med de
internationella konventionerna, för att förbättra hjälpen från informationstjänster,
förberedandet av adoptioner och handläggningen av adoptionsansökningar och
uppföljningen efter en adoption.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi i Verts/ALE-gruppen har lagt ned
våra röster. Efter förhandlingar mellan de politiska grupperna ersattes de negativa punkterna
i det gemensamma förslaget till resolution. Initiativet till resolutionen togs emellertid av
italienare till följd av ett mycket specifikt nationellt behov och när det gäller en fråga som
inte tillhör EU:s behörighetsområde. Vi har lyckats göra resolutionen till en begäran om
att man ska undersöka ”möjligheten att på EU-nivå samordna de strategier som är kopplade
till instrumentet för internationella adoptioner”, utan någon hänvisning till specifika
nationella problem. Eftersom vi redan arbetar med denna fråga i JURI- och LIBE-utskotten
behövs denna resolution inte.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Ett barns rätt att växa upp i en sund familjemiljö
som gynnar barnets utveckling är den viktigaste tanken bakom denna resolution. Det
växande antalet barn som lever på barnhem och de kränkningar av deras rättigheter –
framför allt människohandel, olaglig adoption och olagligt arbete samt prostitution – som
fortsätter att begås inom EU har lett till att man försöker vända situationen. Samtidigt är
det värt att uppmärksamma det ökade antalet olagliga internationella adoptioner där
tredjeländer är inblandade och där de villkor som fastställs i Haagkonventionen inte uppfylls.
Fastställandet att skyddet av barns rättigheter inom EU är ett av EU:s mål i artikel 3 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 24 i stadgan om de
grundläggande rättigheterna. Detta mål har banat väg för samordning av politik och
strategier mellan medlemsstaterna, i enlighet med de gällande internationella instrumenten.
Jag anser att en mekanism snarast måste upprättas på EU-nivå för att kontrollera hur de
olika nationella systemen fungerar när det gäller detta. En öppen och effektiv mekanism
för att övervaka adoptionsförfarandena både före och efter adoptionen och de
internationella organisationernas engagemang främjar inte bara barns rättigheter utan ger
dem även möjlighet att få en harmonisk uppväxt.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Genom de nya migrationsflödena blir problemet
med övergivna barn, som gradvis hade förbättrats, återigen allt mer allvarligt och påtagligt.

Det är nödvändigt ta fram en rättslig ram som omfattar skydd av barn och föräldrars ansvar,
avskaffa onödig byråkrati när det gäller praktiska förfaranden och harmonisera
medlemsstaternas lagstiftning i enlighet med Lissabonfördraget och 1993 års konvention
om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.
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Jag anser att Tysklands hantering av adoptioner inte bör tas efter, framför allt när det gäller
placeringen av barn hos par där den ena parten är tysk och den andra från ett annat EU-land.
Lagstiftarnas mål måste naturligtvis i slutändan vara att garantera barn rätten till det skydd
och den omsorg de behöver för sitt välmående, samtidigt som man så långt det är möjligt
undviker att de tvingas bo på barnhem.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Internationella adoptioner bör tillåtas om det är till
barnets bästa, men endast om möjligheterna till adoption i medlemsstaten i fråga har
uttömts. Som regel bör barnet växa upp i det land som han eller hon är medborgare i.

Internationella adoptioner sker även i mitt hemland Polen. Oftast handlar det om barn
som vars chanser att adopteras inom Polen är dåliga p.g.a. att de lider av olika sjukdomar.
Under 2006 var det t.ex. 202 utländska familjer som beslutade sig för att ta hand om 311 av
våra medborgare – 214 polska barn adopterades av föräldrar från Italien, 25 från Frankrike,
22 från Förenta staterna, 20 från Nederländerna, 15 från Sverige, 7 från Tyskland, 6 från
Schweiz, 1 från Belgien och 1 från Kanada. Eftersom problemet med föräldralösa barn
knappt existerar i Västeuropa finns det ett stort intresse för att adoptera barn från länderna
i Central- och Östeuropa.

Jag anser att kommissionen först och främst bör göra följande: 1) informera parlamentet
om vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas på EU-nivå för att förhindra
att internationella adoptioner blir en täckmantel för människohandel med barn, 2) berätta
vad kommissionen kommer att göra för att förhindra att barn adopteras för att
adoptivföräldrarna vill följa den senaste trenden. Européernas intresse för att adoptera
barn från Afrika ökar till följd av att detta fenomen har blivit populärt bland filmstjärnor.
Det är emellertid vare sig lämpligt eller en seriös utgångspunkt för att bli adoptivförälder.

Resolutionsförslag: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag stöder denna resolution om Serbiens
europeiska integrationsprocess, där det bekräftas att Serbiens framtid finns inom EU, och
där landet uppmuntras att fortsätta sina ansträngningar för att nå detta mål. Serbien har
gjort framsteg när det gäller att genomföra reformer, men ytterligare framsteg krävs för
att landet ska uppfylla Köpenhamnskriterierna. Kosovofrågan är mycket viktig. Därför
stöder jag uppmaningen till den serbiska regeringen om att den ska avveckla de serbiska
parallella strukturer i Kosovo som undergräver decentraliseringsprocessen och hindrar
den serbiska befolkningen från att helt integreras i de kosovanska institutionerna.

EU måste sända en tydlig signal till den serbiska regeringen om att vi förväntar oss att
Serbien ska inta en konstruktiv hållning till det kommande allmänna valet i Kosovo. Jag
instämmer i att kosovoserbers deltagande i valprocessen är en absolut nödvändig
förutsättning för att förhindra att den kosovoserbiska befolkningsgruppen blir
marginaliserad.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för denna resolution. Utvidgningen
av EU bygger på politisk, rättslig och teknisk överensstämmelse med EU:s höga standarder
och normer. Redan 2003 gavs ett löfte om att länderna på västra Balkan skulle anslutas
till EU så snart de uppfyller de fastställda kriterierna. EU:s mål är att garantera långsiktig
stabilitet och hållbar utveckling på västra Balkan. Eftersom integrationstakten i de olika
länderna i denna region varierar måste alla länder göra så stora ansträngningar som möjligt,
genomföra de reformer som krävs och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera
säkerheten och stabiliteten i varje land, samt i regionen som helhet. Serbien gör stora
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framsteg på många områden och har haft ett framgångsrikt och konstruktivt samarbete
med EU. Avskaffandet av EU-viseringen år 2009 visar de serbiska medborgarna att EU ser
positivt på de reformer som genomförs i landet. Jag instämmer i att reformer i fråga om
skydd av medborgarnas och minoriteternas rättigheter, mediepluralism, oberoende domare,
fängelser och många andra områden måste fortsätta. Ansträngningar för att upprätthålla
rättsstaten, garantera demokratiska statliga institutioner och effektivt skydd av mänskliga
rättigheter och friheter måste förbli en av de serbiska myndigheternas viktigaste
prioriteringar.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Omröstningen om stabiliserings- och
associeringsavtalet är uppmuntrande för Serbien. Jag hoppas att omröstningen om
godkännandet i dag i Europaparlamentet kommer att leda till en snabbare
ratificeringsprocess. Jag bör påpeka att en fråga som framhävs i betänkandet om
stabiliserings- och associeringsavtalet är Serbiens underlåtenhet att erkänna myndigheterna
i Kosovo och tillämpa parallella strukturer. Rumänien har inte erkänt Kosovos
självständighet, som skedde genom en ensidig självständighetsförklaring i strid med
internationell rätt. Serbien är en uppskattad granne till Rumänien, och våra länder har
århundraden av historia som förenar oss. Rumänien förstår och stöder sina serbiska vänner.
Det är uppenbart att Serbiens framtid finns i EU och dess samarbete med Internationella
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien bör vara ett bevis på Belgrads åtagande när
det gäller europeiska värden, demokrati och mänskliga rättigheter.

Serbien måste naturligtvis följa samma väg som alla andra medlemsstater för att bli medlem
av EU. Landet måste emellertid även behandlas på samma sätt som andra stater. Den senaste
tidens utveckling visar att Serbien har förstått vilka förväntningar Europeiska gemenskapen
har på landet. Påtagliga framsteg har gjorts, men EU måste på ett taktfullt sätt hantera vissa
aspekter av Belgrads historia som tynger det serbiska folket.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) EU bygger på principer som försoning
och fredlig samexistens, principer som överensstämmer med målen om att förbättra
förbindelserna mellan de olika folken i regionen. När det gäller detta anser jag att Serbiens
framtid finns sida vid sida med länderna i EU och jag anser att landet måste öka sina
ansträngningar för att uppnå detta.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för denna resolution eftersom jag inser
att Serbien kan bli en viktig aktör när det gäller att garantera säkerhet och stabilitet på
Balkan. Det är oundvikligt att Serbiens framtid finns i EU. Därför anser jag att landet bör
fortsätta att sträva mot detta mål. De framsteg som redan har gjorts i reformprocessen är
lovvärda.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den som tittar på en karta över EU inser snabbt att
västra Balkan är ämnat att bli en del av unionen. Jag tror att dessa länder så småningom
kommer lyckas att bli medlemmar. Serbiens väg har varit särskilt svår sedan f.d. Jugoslavien
upphörde som stat efter den sovjetiska supermaktens fall. Dess roll som den angripande
parten i inbördeskrigen och den brutala inverkan dessa krig har haft på grannländerna och
världssamfundet som helhet har inneburit allvarliga konsekvenser för landet och dess folk.
Kosovos utträde, som fortsätter att vara en mycket kontroversiell fråga, har lett till att
spänningarna i regionen har ökat och fortsätter att vara en mycket stor riskfaktor när det
gäller att orsaka instabilitet. Jag hoppas att Serbien håller fast vid sin strävan att bli medlem
av EU, och jag vill gratulera dess folk och ledare till de framsteg de har gjort när det gäller
detta.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens framtid finns i EU. Därför
välkomnar jag Serbiens ansökan om medlemskap i EU som överlämnades den
22 december 2009, och ministerrådets beslut den 25 oktober 2010 om att be
kommissionen undersöka Serbiens ansökan.

Jag gratulerar Serbien till de framsteg som gjorts i reformprocessen. Jag vill betona att
utvecklingen av det regionala samarbetet fortsätter att vara en huvudprioritering för EU
och är avsedd att fungera som en katalysator för försoning, goda grannförbindelser och
goda förbindelser mellan folken på västra Balkan. Därför uppmanar jag Serbien att inta en
konstruktiv hållning till ett mer inkluderande regionalt samarbete.

Jag vill påpeka att ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen
för f.d. Jugoslavien (Icty) är ett grundläggande villkor för Serbien på dess väg mot
EU-medlemskap. Det bör konstateras att Serbien fortsätter att tillmötesgå Ictys begäran
om stöd. Jag uppmanar den serbiska regeringen att fortsätta att ha ett nära samarbete med
tribunalen, bl.a. genom att snabbt överlämna alla begärda handlingar och i tid slutföra de
mål som hänskjuts från Icty.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi röstade mot denna resolution, framför
allt p.g.a. de krav som ställs på Serbien och EU:s oacceptabla ståndpunkt när det gäller
Kosovo. Parlamentet uppmanar t.ex. den serbiska regeringen att avveckla de parallella
strukturer i Kosovo som den menar ”undergräver decentraliseringsprocessen och hindrar
den serbiska befolkningen att helt integreras i de kosovanska institutionerna”, och fortsätter
att kräva samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien. Dessa
påtryckningar på Serbien är oacceptabla och märkliga med tanke på att motsvarande
åtgärder inte har vidtagits när det gäller Kosovo, trots de offentliga klagomålen om att
Kosovos nuvarande ledare har varit involverad i handel med mänskliga organ.

Det är även oacceptabelt att parlamentet utövar påtryckningar på Serbien om att landet
ska ”inleda en dialog med Kosovo utan att återigen hänvisa till nya förhandlingar om status
eller delning”.

Genom ”Serbiens europeiska integrationsprocess” lyfts en aspekt som vi länge har betonat
fram. I dag är det uppenbart att syftet med det krig som Nato och EU:s mäktigaste länder,
under ledning av Tyskland, förde var att rasera Jugoslavien och dela upp dess territorium
i länder som kunde skydda stora EU-företags ekonomiska intressen.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Jag röstade inte för resolutionen om Serbiens
europeiska integrationsprocess. Det berodde inte på processen i sig utan på att texten är
otydlig när det gäller Kosovofrågan.

Den gemensamma resolutionen mellan EU och Serbien som antogs av FN:s
generalförsamling nämns, men samtidigt sägs det rent ut att denna inte kan betraktas som
ett officiellt erkännande av Kosovo från Serbiens sida, eller från de EU-medlemsstater som
inte har erkänt landet.

Inte heller nämns Europarådets mycket oroande rapport om den handel med organ från
serbiska fångar som befrielsearmén i Kosovo (UCK-gerillan) bedrivit och som lett till att
den nuvarande premiärministern i Kosovo ifrågasätts. Samtidigt är överlämnandet av de
två återstående serberna som är på flykt undan Internationella krigsförbrytartribunalen
för f.d. Jugoslavien ett nödvändigt villkor för Serbiens anslutning till EU.
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Precis som i fallet med de olika krig som ledde till delningen av f.d. Jugoslavien framställs
den ena sidan som ond, och endast denna sida förväntas vara ångerfull. I längden blir det
svårt att hålla fast vid detta synsätt även om den serbiska regeringen, som lockas av EU:s
dragningskraft, tycks acceptera det i hopp om EU-anslutning.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Serbiens väg mot EU-medlemskap bör
välkomnas och kommer förhoppningsvis stärka freden och välfärden i området. I
parlamentets resolution efterlyses fullständig respekt för minoritetskulturer och
minoritetsspråk – frågor som är centrala för Europeiska fria alliansen.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien trädde i kraft den 1 februari 2010. Trots
att 11 månader har gått sedan dess har alla EU-medlemsstater ännu inte ratificerat avtalet.
Genom detta resolutionsförslag ville Europaparlamentet för det första betona den viktiga
roll som Serbien har inom EU och för det andra erkänna de sociala och politiska
förbättringar som den serbiska regeringen har genomfört de senaste åren. Dessutom ville
man framhålla de insatser som landet fortfarande måste genomföra för att uppfylla EU:s
krav på demokratisering, frihet och antagande av rättvis och hållbar politik. Eftersom jag
betraktar Serbiens anslutning till EU som ett stort steg framåt för både EU och Republiken
Serbien röstade jag för resolutionsförslaget. Jag anser att landet mycket snart kommer att
komma tillrätta med alla de begränsningar som under så lång tid har orsakat en så djup
splittring mellan Serbien och EU.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för denna resolution där Serbiens
framsteg i fråga om reformer och rådets begäran till kommissionen om att utarbeta sitt
yttrande om Serbiens ansökan om medlemskap i EU framhålls. I resolutionen påpekas
emellertid med rätta att ”ett fullständigt samarbete med Icty”, däribland utlämnandet av
de återstående två personer som är på flykt till Haag, ”är ett grundläggande villkor för att
Serbien ska kunna avancera mot ett EU-medlemskap”.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jag röstar mot denna text av solidaritet
med det serbiska folket. Kravet på att landet ska uppfylla Köpenhamnskriterierna, trots de
svidande nedskärningarna som är resultatet av de åtstramningsprogram som Internationella
valutafonden påtvingat landet sedan januari 2009, är ett socialt brott som jag vägrar stödja.
Då har jag ändå inte nämnt de många kränkningar av den serbiska statens suveräna rätt
att vägra att samarbeta med företrädare för den separatistiska provinsen Kosovo som denna
text innehåller.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi instämmer alla i att länderna på västra Balkan är
ämnade att bli en del av EU. Det kommer att bli verklighet inom en nära framtid.

Serbien som ingår i denna grupp är ett land som har genomgått svårigheter sedan f.d.
Jugoslavien upphörde som land och efter det sovjetiska imperiets kollaps. Dessutom fick
de inbördeskrig som det blev involverat i och dessa krigs brutala effekter för grannländerna
och hela världssamfundet olyckliga konsekvenser för landet och dess folk. Det så kallade
kriget i Kosovo, som fortfarande pågår och som är mycket kontroversiellt inom hela
världssamfundet, har också bidragit till att fred fortfarande inte har skipats i regionen.

Därför är det önskvärt att Serbien fortsätter att röra sig mot det europeiska alternativet.
Jag vill ta tillfället i akt att gratulera Serbiens ledare och folk till deras ansträngningar och
de framsteg de har gjort.
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Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för detta resolutionsförslag om
Serbiens europeiska integrationsprocess eftersom utvecklingen av ett regionalt samarbete
fortsätter att vara en huvudprioritering för EU och är avsedd att fungera som en katalysator
för genomförandet av politik för försoning och grannsämja på västra Balkan. Eftersom
Serbien strävar efter att bli en viktig aktör när det gäller att garantera säkerhet och stabilitet
i regionen är dess framtid nära kopplad till EU och därför måste landet göra allt som krävs
för att bli fullvärdig medlem av EU. För att få status som EU-kandidatland och påbörja
förhandlingar med EU måste Serbien inleda en dialog med Kosovo, inta en konstruktiv
hållning till det kommande allmänna valet i Kosovo och göra allt det kan för att förhindra
att den kosovoserbiska befolkningsgruppen blir marginaliserad. Jag instämmer i förslaget
om att Serbien inte ska tilldelas kandidatstatus förrän landet har börjat samarbeta fullständigt
med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty).

Vidare måste Serbien fortsätta med de reformer som inletts och genomföra nya. De serbiska
myndigheterna måste göra allt de kan för att se till att rättsstatsprincipen upprätthålls och
demokrati tillämpas i landet och kontrollera att korruptionsnivån i Serbien stadigt minskar,
och att personer med viktiga tjänster som utnyttjar sin ställning tilldöms stränga straff.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Detta förslag till resolution om Serbiens
process för att integreras i EU förtjänar mitt stöd av följande skäl.

Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003 gavs ett löfte om alla länder på västra
Balkan skulle anslutas till EU så snart de uppfyller inträdeskriterierna. Integrationstakten
i de olika länderna på västra Balkan skiljer sig åt och är beroende av deras respektive
framsteg, framför allt när det gäller deras beslutsamhet att uppfylla alla krav och
skyldigheter, genomföra alla reformer och anta de åtgärder som krävs för att bli
EU-medlemsstat.

Serbiens roll när det gäller att garantera säkerhet och stabilitet är viktig. Därför bekräftas
det på nytt i denna resolution att Serbiens framtid finns i EU, och landet uppmanas att
fortsätta sina ansträngningar för att uppnå detta mål. Serbien beröms för de framsteg landet
gjort i reformprocessen. Rådets beslut av den 14 juni 2010 om att inleda
ratificeringsprocessen för stabiliserings- och associeringsavtalet med Serbien samt det
faktum att tio medlemsstater redan har ratificerat avtalet välkomnas också.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för denna resolution där det återigen
bekräftas att Serbiens framtid finns i EU, samtidigt som framstegen när det gäller de reformer
som genomförts betonas. Landet uppmanas att fortsätta sina ansträngningar för att uppfylla
de krav och kriterier som ett EU-medlemskap innebär.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vår grupp röstade för, eftersom 16
av de 17 ändringsförslag som ingivits antogs eller inkluderades i de
kompromissändringsförslag som föredraganden utarbetade, däribland förslaget om att
kandidatstatusen ska vara kopplad till närmare samarbete med Internationella
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty). I andra ändringsförslag behandlades
Kosovo, jämställdhet, minoriteters rättigheter, det civila samhället, kollektivtrafik, miljö
och förbindelserna med Bosnien.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Betänkandet innebär att handelshindren mellan EU
och Serbien minskar och det är ett steg på vägen mot denna Balkanstats EU-anslutning.

Stabiliserings- och associeringsavtalet undertecknades 2008, men sedan dess har det endast
ratificerats av 12 medlemsstater, däribland Italien. Det viktiga mål som uppnåtts i dag
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måste fungera som en nystart för Serbien som lämnade in sin ansökan i december 2009.
Landet måste verkligen fortsätta att fullständigt samarbeta med Internationella
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, vilket alltid har varit ett nödvändigt villkor
för anslutning.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Serbien har på ett allvarligt sätt brustit när det
gäller respekten för mänskliga rättigheter. Medborgare av ungersk nationalitet betraktas
som andra klassens medborgare och polisbrutalitet förekommer ofta. Fallet med pojkarna
från Temerin har ännu inte utretts. Så länge som det inte sker några väsentliga framsteg
på dessa områden kan jag inte stödja Serbiens europeiska integrationsprocess. Dessutom
anser jag att det är nödvändigt att den ungerska ursprungsbefolkningen i Vojvodina ges
fullständig territoriell autonomi.

Rekommendation: Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Med tanke på rådets och kommissionens
interimsbeslut (15191/2007) och stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Serbien stöder jag ingåendet av avtalet.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för detta betänkande, och det är inte
första gången som jag när jag anger mina skäl inkluderar personliga skäl. Västra Balkan
och Serbien är mer än bara en region av strategiskt intresse för EU, och det är inte bara så
att medborgarna i denna region behöver oss, utan vi behöver även dem. EU är Serbiens
främsta handelspartner, vilket är ett talande bevis för detta. Serbien har en unik ställning
i Europa eftersom det är det land som har flest flyktingar och fördrivna personer. Jag är
övertygad om att en ökning av integrationsprocessens takt i Serbien gynnar hela västra
Balkan.

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jag röstade för resolutionen om Serbiens integration.
Ett viktigt skäl till detta är att Serbien kan bli en viktig aktör när det gäller att garantera
säkerhet och stabilitet i regionen. Samtidigt är en konstruktiv inställning till regionalt
samarbete och goda grannförbindelser avgörande för stabiliserings- och
associeringsprocessen. Alla dessa aspekter spelar en avgörande roll i processen för att
omvandla västra Balkan till ett område med varaktig stabilitet och hållbar utveckling.

Serbiens EU-integrationsprocess gynnas även av de framsteg som har uppnåtts i
reformprocessen. Serbiens insatser för skydd av minoriteter välkomnas även om tillgång
till information och utbildning på minoritetsspråken fortfarande måste förbättras, framför
allt för den rumänska minoriteten som allvarligt diskriminerats under det senaste
århundradet.

Stora framsteg har även gjorts när det gäller att främja jämställdhet, framför allt antagandet
av en jämställdhetslag och en nationell handlingsplan för att förbättra kvinnornas ställning
och gynna jämställdhet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens avgörande roll för västra Balkan är tydlig: det
kommer att bli svårt för regionen att uppnå stabilitet om inte stabilitet råder i Serbien. De
reformer som landet har genomfört är berömvärda eftersom deras syfte har varit att stärka
demokrati, öppenhet och mekanismerna i rättsstatsprincipen. Dessutom har ansträngningar
gjorts för att återupprätta förbindelser och partnerskap med grannländerna, dess forna
fiender, ett steg som jag välkomnar eftersom det är angeläget ur human synvinkel. De avtal
som Serbien har upprättat med EU och den senaste tidens ömsesidiga öppnande av gränser
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tyder på att den stegvisa politiken för att skapa faktisk solidaritet inte har försummats. Jag
hoppas att EU kommer att vara sträng i sin behandling av Serbiens ansökan om
medlemskap, men att man samtidigt håller i åtanke att landets anslutning sida vid sida med
Kroatien, som befinner sig i ett mycket mer framskjutet skede, kommer att förmedla ett
viktigt budskap till det serbiska folket, hela regionen och EU.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Serbiens framtid finns i EU. Därför
välkomnar jag Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen som lämnades in
den 22 december 2009, och ministerrådets beslut av den 25 oktober 2010 där
kommissionen uppmanas att undersöka Serbiens ansökan.

Jag vill gratulera Serbien till de framsteg som gjorts i reformprocessen. Jag vill betona att
utvecklingen av ett regionalt samarbete fortsätter att vara en huvudprioritering för EU och
är avsedd att fungera som en katalysator för försoning, goda grannförbindelser och goda
förbindelser mellan folken på västra Balkan.

Därför uppmanar jag Serbien att inta en konstruktiv hållning till ett mer inkluderande
regionalt samarbete. Jag stöder detta förslag till rådets och kommissionens beslut om
ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag välkomnar stabiliseringsavtalet mellan EU och
Serbien. Genom stabiliserings- och associeringsavtalet minskar hindren mot handel mellan
EU och Serbien och avtalet är ett steg mot en eventuell EU-anslutning av Balkanstaten.
Avtalet undertecknades 2008, men sedan dess har endast 12 medlemsstater, däribland
Italien, ratificerat det. Dagens omröstning visar parlamentets stöd för avtalet och sänder
en signal till de återstående 15 medlemsstaterna om att även de bör ratificera det. Trots
det faktum att Serbien har prövats hårt av de händelser som har kommit att prägla den
senare delen av dess historia har landet långsamt börjat återhämta sig och stärka sin
demokratiska struktur. Serbiens geografiska placering och strategiska roll innebär att det
utan tvekan hamnar i centrum för Balkanländernas EU-integrationsprocess. Serbien är
också en viktig handelspartner och landet har bl.a. en avgörande roll inom järn- och
stålindustrin. Dagens omröstning sker efter att ett annat viktigt steg togs i december 2009,
då viseringar avskaffades i Schengenområdet. Detta ledde till att de serbiska medborgarna
kände sig mer europeiska.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Ett nytt stabiliserings- och associeringsavtal
har i dag antagits mellan EU och Serbien. Avtalet innebär att ett frihandelsområde upprättas
och att landets anslutning till EU kan förutses. Med tanke på våra åsikter om utvidgningen
lade vi ned våra röster om detta betänkande.

Vi var särskilt negativa till de villkor som landet påtvingas av EU och i synnerhet kravet på
ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien,
som fortsätter att vara ett grundläggande villkor för Serbiens framtida anslutning. Samma
krav har inte ställts på andra länder i liknande ställning. Vi bör även hålla i åtanke att för
att avtalet ska kunna träda i kraft måste det ratificeras av de 27 medlemsstaterna.

Genom stabiliserings- och associeringsavtalet, som undertecknades 2008, upprättas ett
frihandelsområde mellan EU och Serbien och landets anslutning till EU förutses. Serbien
lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap i december 2009. I oktober förra året bad
rådet kommissionen att utarbeta ett yttrande i fråga om landets ansökan om anslutning
som kommer att läggas fram i höst.
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Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) När det gäller utvidgningsprocessen förtjänar
situationen på västra Balkan särskild uppmärksamhet. Serbien har utan tvekan problem,
men situationen i Belgrad tycks vara långt bättre än i andra länder i området. Därför stöder
jag texten, samtidigt som jag hoppas att samarbetsprocessen med Internationella
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien kommer att accelerera. Jag hoppas även att
den kommer att fungera som uppmuntran för det serbiska folket och de serbiska
myndigheterna.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för ett godkännande av stabiliserings-
och associeringsavtalet med Serbien, men konstaterar att det hittills endast är 11
medlemsstater som har ratificerat avtalet. Jag uppmanar övriga 16 att göra detsamma så
snart som möjligt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Stabiliserings- och associeringsavtalet
mellan EU och Serbien innebär precis som alla andra avtal av denna karaktär att folket
döms till extrem fattigdom för att möjliggöra en snabb övergång till en marknadsekonomi
och upprättandet av ett frihandelsområde under de kommande fem åren. EU förtjänar vare
sig sina egna medborgare eller medborgarna i de länder som vill bli medlemmar av unionen.
Jag röstar mot detta betänkande av solidaritet med folket i Republiken Serbien.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Vi instämmer alla i att länderna på västra Balkan är
ämnade att bli en del av EU. Det kommer att bli verklighet inom en nära framtid.

Serbien som ingår i denna grupp är ett land som har genomgått svårigheter sedan f.d.
Jugoslavien upphörde som land och efter det sovjetiska imperiets kollaps. Dessutom fick
de inbördeskrig som det blev involverat i och dessa krigs brutala effekter för grannländerna
och hela världssamfundet olyckliga konsekvenser för landet och dess folk. Det så kallade
kriget i Kosovo, som fortfarande pågår och som är mycket kontroversiellt inom hela
världssamfundet, har också bidragit till att fred fortfarande inte har skipats i regionen.

Därför är det önskvärt att Serbien fortsätter att röra sig mot det europeiska alternativet.
Jag vill ta tillfället i akt att gratulera Serbiens ledare och folk till deras ansträngningar och
de framsteg de har gjort. Jag vill betona den roll som Serbien har spelat för stabiliseringen
av regionen västra Balkan som helhet och framför allt stabiliteten och sammanhållningen
i Bosnien och Hercegovina.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för den här resolutionen
eftersom jag välkomnar de framsteg som Serbien gjort i reformen av den offentliga
förvaltningen och den rättsliga ramen samt i kampen mot korruption och organiserad
brottslighet. Jag ställer mig bakom föredragandens uppmaning till alla EU-medlemsstater
att inleda ratificeringsprocessen för stabiliserings- och associeringsavtalet med Serbien.
Det grundläggande villkoret för att Serbien ska kunna närma sig ett EU-medlemskap, som
det här betänkandet grundar sig på, är ett helhjärtat samarbete med Internationella
domstolen i Haag. Jag vill uppmana Serbien att engagera sig starkare i sysselsättningspolitik
och social sammanhållning.

Dessutom vill jag rikta en uppmaning till landet att fortsätta att skapa en miljö som gynnar
utveckling av demokrati, rättsstatsprincipen, en fri marknadsekonomi och respekt för de
mänskliga rättigheterna. Serbien har visserligen redan gjort goda framsteg på miljöområdet,
men bör göra ytterligare insatser när det gäller förnybar energi och energieffektivitet.
Huvuddelarna av EU:s regelverk om förnybar energi återstår att införliva och landet måste
anta lagstiftningspaketet om energieffektivitet.
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Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag röstade för Europaparlamentets resolution om
Serbiens europeiska integrationsprocess och stabiliserings- och associeringsavtalet med
EU. Bakgrunden är att jag anser att en konstruktiv inställning till regionalt samarbete och
goda grannförbindelser är ett viktigt inslag i stabiliserings- och associeringsprocessen som
är av avgörande betydelse för att omvandla västra Balkan till ett område med varaktig
stabilitet och hållbar utveckling. Serbien har också en viktig roll för säkerheten, stabiliteten
och försoningen mellan folken i denna region. EU fördömer alla krigsbrott som förstörde
f.d. Jugoslavien och stöder arbetet inom Icty (Internationella krigsförbrytartribunalen för
f.d. Jugoslavien). EU betonar också att Serbiens framtid finns i ett EU-medlemskap och
uppmuntrar landet att fortsätta att sträva mot det målet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftig. – (PT) Det finns inget som hindrar parlamentet
från att godkänna förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av
stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan.

Inom ramen för parlamentets aktuella behörighet när det gäller internationella avtal har
rådet lagt fram en begäran om att avtalet ska antas och utskottet för utrikesfrågor har
utfärdat en rekommendation om att avtalet ska ingås.

Jag röstade för eftersom jag anser att det här avtalet är en oerhört viktig förutsättning för
en kraftfull och effektiv grannskapspolitik i vilken Serbien har en betydande roll för den
geopolitiska balansen på Balkan.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Med beaktande av förslaget till rådets och
kommissionens beslut, stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Serbien, rådets
begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artiklarna 217 och 218 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 81 och 90 i arbetsordningen samt
utskottet för utrikesfrågors rekommendation, anser jag att det är ytterst logiskt och
nödvändigt att stödja parlamentets ståndpunkt.

Därför ställer jag mig bakom förslaget till rådets och kommissionens beslut för att i första
hand främja ett närmare samarbete med Serbien, men också för att i allmänhet stödja
stabilisering och samarbetsåtgärder inom EU.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) De reformer som Serbien genomför kommer att
bana väg för stora framsteg mot ett EU-medlemskap. Därför anser jag att ingåendet av
stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan ska stöttas.

Teresa Riera Madurell (S&D),    skriftlig. – (ES) Parlamentets godkännande av stabiliserings-
och associeringsavtalet mellan EU och Serbien, efter rådets beslut att inleda
ratificeringsprocessen, är ett viktigt steg mot att integrera västra Balkan i EU. Jag röstade
för eftersom jag ser EU som en ledande spelare som är skyldig att stödja en fullständig
stabilisering av västra Balkan. EU:s internationella trovärdighet hänger i hög grad samman
med dess förmåga att agera med sina angränsande länder. När det gäller västra Balkan,
däribland Serbien, tycks det enda tänkbara sättet vara ett inträde i EU. Ett EU-inträde är
dock förknippat med en rad villkor, och Serbien visar prov på en utomordentlig
beslutsamhet att bli en del av EU.

Även om parlamentet i dag har gett sitt godkännande ska vi komma ihåg att man också
antagit en resolution som visserligen speglar en positiv syn på Serbien, men som även
poängterar att Belgrads samarbete med Internationella domstolen i Haag och en helhjärtad
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satsning på demokrati och rättsstatsprincipen alltjämt är en förutsättning för att landet
ska kunna närma sig EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi har gett vårt stöd åt den här texten
eftersom de flesta av våra ändringsförslag har antagits. Dessa ändringsförslag gällde Kosovo,
jämställdhet mellan könen, minoritetsrättigheter, det civila samhället, allmänna transporter,
miljö och förbindelserna med Bosnien. Det ändringsförslag som avvisades ska återförvisas
eftersom det förlorades på lika röstetal (27 mot 27). Detta är mycket viktigt eftersom det
uppmanar Serbien att inleda en dialog med Kosovo utan att hänvisa till nya förhandlingar
om vare sig status eller delning.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jag har röstat för ingåendet av ett
stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien.
Serbien spelar en betydande roll för stabiliteten i hela Balkan-regionen och det är därför
viktigt för oss att ha en löpande diskussion med landet på institutionell nivå. På senare år
har Serbien gjort stora framsteg mot EU. Efter Internationella domstolens beslut att Kosovos
ensidiga självständighetsförklaring inte strider mot folkrätten måste Europa anta en aktiv
fredsbyggande roll. Dessutom måste vi på alla tänkbara sätt stötta Serbien i dess
ansträngningar för att samarbeta med Internationella brottsmålsdomstolen.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jag är mycket nöjd med resultatet av dagens
omröstning om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings-
och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och
Republiken Serbien. Sedan 2007 har Serbien gjort tydliga framsteg i samarbetet med
unionen vilket gjort det möjligt att återuppta förhandlingar med EU. De slutfördes den
10 september 2007 och efter samråd med EU:s medlemsstater paraferades stabiliserings-
och associeringsavtalet i Bryssel den 7 november 2007. Vi ska dock komma ihåg att en
förutsättning för ett helhjärtat samarbete är att Serbien uppfyller det politiska villkor som
rådet fastställde i samband med antagandet av förhandlingsdirektiven, det vill säga ett
fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien.

Betänkande: Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för det här initiativbetänkandet som
syftar till att utveckla ytterligare en rad åtgärder för att i synnerhet skapa förutsättningar
för tidig diagnos och livskvalitet, förbättra epidemiologiska kunskaper om Alzheimers
sjukdom och samordna forskningen, främja utbyte av bästa metoder mellan
medlemsstaterna och se till att respektera rättigheterna för demensdrabbade personer.
Varje år utvecklar 14 miljoner medborgare i EU någon form av demens, och Alzheimers
sjukdom står för hälften av dessa fall.

Det är nödvändigt att samordna de olika strategier som finns för närvarande för att kunna
ta itu med situationen på ett samordnat, objektivt och mer effektivt sätt som underlättar
för vårdare och anhöriga genom förbättringar av olika hälsovårdssystem, utbildning och
rådgivning. Jag anser att det är viktigt att den europeiska strategin om demens inriktar sig
på de sociala aspekterna av sjukdomen och lägger större tonvikt vid forskning och
förebyggande åtgärder samt möjligheterna till tidig diagnos.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för den här resolutionen
om ett europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar vars
grundläggande syfte är att förbättra samordningen mellan medlemsstaterna och att
formulera en mer effektiv och solidarisk respons som innefattar såväl förebyggande insatser
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och behandling av personer som drabbats av demenssjukdomar, särskilt Alzheimers
sjukdom, som människorna runtomkring dem, oavsett om de är hälso- och
sjukvårdspersonal, tjänsteleverantörer eller anhöriga. Kommissionens meddelande till
Europaparlamentet och rådet om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och
andra demenssjukdomar är ett viktigt steg i arbetet med att ta fram specifika förslag om
hur de olika handlingsprogram och åtgärder som finns för att ta itu med sjukdomar av
detta slag ska fogas samman till en helhet. Den splittring som råder härvidlag, det ojämna
bemötande som kan noteras runtom i Europa och det faktum att såväl tillgången till som
kvaliteten på den vård som tillhandahålls kännetecknas av stor ojämlikhet utgör mer än
tillräcklig grund för detta initiativ.

Därför är det avgörande att fokusera på tidig diagnos och förebyggande insatser och agera
för att öka allmänhetens kunskaper om vad det innebär att leva med demens. En annan
nödvändig del i en europeisk strategi är att se till att det finns tjänster som garanterar största
möjliga täckning och lika villkor för alla när det gäller tillgång till vård och behandling av
patienter, oavsett ålder, kön, inkomst och var de bor.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för det här viktiga dokumentet.
Var tjugofjärde timme diagnostiseras ett nytt fall av neurodegenerativa sjukdomar
(nervsjukdomar). Dessa sjukdomar utgör i dag en av de främsta orsakerna till
funktionshinder bland äldre, och Alzheimers sjukdom står för mer än hälften av fallen.
Antalet personer som drabbas av dessa sjukdomar förväntas öka avsevärt. Detta är
oroväckande, inte minst med tanke på den ökande medellivslängden och det minskade
antalet arbetsföra i förhållande till antalet pensionärer. Jag välkomnar kommissionens
förslag att formulera en europeisk solidarisk respons som innefattar förebyggande insatser
och behandling av personer som är drabbade av demenssjukdomar (gradvis försämring
av mentala förmågor) men också ett bättre stöd till människorna i deras omgivning. En
europeisk strategi ska dessutom se till att det finns tjänster som garanterar största möjliga
täckning och lika villkor för alla när det gäller tillgång till vård och behandling av patienter,
oavsett ålder, kön, inkomst och huruvida de bor i landsbygd eller städer.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Gemensamt för demenssjukdomar är en långsam
och progressiv förlust av minne samt koncentrations- och inlärningsförmåga och drabbar
vanligtvis människor över 65 år. Demens är en grupp av neurodegenerativa sjukdomar
som inte ska betraktas som en normal del av åldrandet. Det beräknas att mer än 8 miljoner
européer i åldrarna 30–99 år lider av neurodegenerativa sjukdomar, vilket motsvarar
12,5 fall på 1 000 personer och kvinnor drabbas oftare än män. Forskarna menar att denna
siffra kan komma att fördubblas under de närmaste tjugo åren. Den vanligaste formen av
demens i Europa är Alzheimers sjukdom, som står för mellan 50 och 70 procent av fallen.
Jag röstade för det här betänkandet som syftar till att förbättra patienternas livskvalitet och
välbefinnande, främja forskning och förebyggande insatser och förbättra utbytet mellan
medlemsstaterna så att de kan hantera situationen på ett mer effektivt och övergripande
sätt i syfte att förebygga och behandla personer som är drabbade av demenssjukdomar,
särskilt Alzheimers sjukdom samt människorna omkring dem. Förslaget att lansera ett
Europeiskt år för psykisk hälsa är också värdefullt.

George Becali (NI),    skriftlig. – (RO) Jag stöder föredraganden och röstade för hennes
förslag. Alzheimers sjukdom blir allt vanligare och drabbar ett stadigt ökande antal
människor, inte minst då antalet arbetsföra i förhållande till antalet pensionärer fortsätter
att minska. Förändringar i patienternas personlighet och sätt att bete sig gör dem beroende
av människor omkring dem. Det förslag som föredraganden presenterar för oss går ut på
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att förbättra samordningen mellan medlemsstaterna, solidariteten och stödet inte bara till
de drabbade utan även till dem som i någon mån påverkas.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Allt fler människor i Europa och den övriga världen
drabbas av Alzheimers sjukdom och medelåldern hos de drabbade har sjunkit de senaste
årtiondena. Sjukdomen har länge varit ett socialt problem och ett hälsovårdsproblem, men
har nu blivit en omedelbar folkhälsoprioritering. Därför är det positivt att EU under de
närmaste åren tänker satsa på att samordna politiken på europeisk nivå. Detta kommer
att omfatta forskning och utbyte av bästa metoder för att behandla Alzheimers sjukdom,
en satsning på bättre möjligheter till tidig diagnos och ökat stöd till patienternas anhöriga.
I många medlemsstater innebär det en särskilt stor ekonomisk och psykologisk press att
ta hand om familjemedlemmar som behöver ständig omvårdnad och behandling. Jag röstar
för Marisa Matias betänkande i förhoppning om att mycket kommer att göras – betydligt
mer än vad som gjorts hittills – för en sjukdom som blir allt vanligare och har avsevärda
sociala konsekvenser som inte så många känner till.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag välkomnar ett europeiskt initiativ när det
gäller Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar eftersom allt fler människor varje
år drabbas av någon form av demens. Eftersom Europas befolkning åldras, och de sociala
och ekonomiska konsekvenserna i hög grad också påverkar sjuk- och hälsovårdssystemen
i medlemsländerna måste man omedelbart vidta åtgärder och utforma specifika initiativ
för att bekämpa denna svåra sjukdom. De senaste europeiska rönen visar att Alzheimers
sjukdom alltjämt är underdiagnostiserad i EU och att ojämnlika förhållanden råder mellan
medlemsstaterna när det gäller förebyggande åtgärder, tillgång till vård och tillhandahållande
av tillbörliga tjänster. Det är viktigt att fokusera på tidig diagnos och förebyggande insatser
i fråga om Alzheimers sjukdom. Kostvanor är en betydande orsakande faktor vid
utvecklingen av Alzheimers sjukdom, och man bör därför ge prioritet åt att förebygga
demens genom modifierande behandling. Särskilt bör man uppmärksamma förebyggande
faktorer som att främja hälsosamma kostvanor, fysisk och mental aktivitet samt kontrollera
faktorer som innebär en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar som diabetes, höga
kolesterolhalter, högt blodtryck och rökning. Dessutom är det mycket viktigt att förbättra
värdigheten för alla patienter under sjukdomens hela förlopp och att minska de orättvisor
som råder. Med andra ord måste vi se till att det finns tjänster som garanterar största möjliga
täckning och lika villkor för alla när det gäller tillgång till vård och behandling av patienter,
oavsett ålder, kön, inkomst och var man bor.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Alzheimers sjukdom har samma effekt
överallt. Diagnosen Alzheimers sjukdom fastställs fortfarande ofta först efter det att
sjukdomen börjat utveckla sig och forskningen har ännu inte lyckats hitta ett botemedel.
Detta gör det ännu mer angeläget att hitta möjligheter att förbättra livet för dem som
drabbas. Drygt 8 miljoner människor i Europa lider av neurodegenerativa sjukdomar och
utsikterna ser inte alls ljusa ut. Tvärtom väntas antalet patienter fördubblas på 30 år. Därför
måste samordningen mellan medlemsstaterna förbättras samtidigt som vi måste formulera
en mer effektiv och solidarisk respons som innefattar såväl förebyggande insatser och
behandling av personer som drabbats av demenssjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom,
som människorna i deras omgivning. För att en europeisk strategi inom detta område ska
fungera är det mycket viktigt att de enskilda medlemsstaterna prioriterar arbetet med att
ta fram nationella handlingsplaner. Vi måste också fokusera på tidig diagnos och
förebyggande insatser liksom på insamling och bearbetning av epidemiologiska uppgifter
om sjukdomen.
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När väl dessa villkor har uppfyllts bör man se till att integrera de insatser som görs i de
enskilda medlemsstaterna, från att bedriva forskning till att tillhandahålla sjukvård. Det är
viktigt att täppa till de luckor som fortfarande finns på utbildningsområdet, i fråga om
familjestöd och när det gäller åtgärder för att skapa en större insikt hos allmänheten om
vad det innebär att leva med demens.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Jag röstade för betänkandet om ett
europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom eftersom det innebär att kommissionen
och de nationella regeringarna åtar sig att genomföra nationella handlingsplaner för att
främja forskning på europeisk nivå kring orsakerna till och förebyggande och behandling
av Alzheimers sjukdom, öka det ekonomiska stödet till den, förbättra de förebyggande
insatserna och förutsättningarna för tidig diagnos, arrangera informationskampanjer för
allmänheten för att stärka förmågan att känna igen symptomen på demens samt
uppmärksamma den tunga bördan för demenspatienternas vårdare och ge psykologiskt
stöd till patienter och deras anhöriga. Det allra viktigaste är dock att värna om ett allmänt
förhållningssätt till sjukdomen överlag. Offentligt finansierad forskning, förebyggande
insatser, behandling och stöd till patienter och deras anhöriga är inte bara principiellt
viktigt.

Det behövs ett allmänt förhållningssätt för att undvika läkemedelsföretags och andra privata
aktörers spekulationer. Medlemsstaterna måste tillhandahålla de offentligt finansierade
tjänster och infrastrukturer som krävs för att ta itu med frågor som rör hälsan och de sociala
konsekvenserna för patienterna och deras omgivning.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Uppskattningsvis 7,3 miljoner människor i EU lider
av olika typer av demens, och i de flesta fall är det fråga om Alzheimers sjukdom. Detta är
ett omfattande hälsoproblem eftersom demenssjukdomar inte bara påverkar de som direkt
drabbas av dem utan även deras vårdare. En europeisk strategi på det här området skulle
skapa förutsättningar för ett mer integrerat förhållningssätt, effektivare åtgärder för
behandling och en ökad kunskap om mentala sjukdomar vilket i sin tur skulle ge människor
i allmänhet en ökad insikt om hjärnsjukdomar som har ett samband med människors
åldrande.

För det första anser jag att det är viktigt att förbättra samordningen mellan medlemsstaterna
genom att utveckla nationella strategier och planer som är inriktade på Alzheimers sjukdom.
För det andra är det betydelsefullt att se till att förbättra stödet och tillhandahållandet av
lämpliga tjänster till patienter och deras familjer. Slutligen är det av vikt att satsa mer på
forskning, behandling och förebyggande insatser när det gäller den här typen av sjukdom.
Jag vill gratulera Marisa Matias till det betänkande hon har lagt fram och jag ställer mig
bakom rekommendationerna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Det beräknas att 9,9 miljoner människor i Europa
lider av demens och av dessa har majoriteten – drygt 7 miljoner – fått diagnosen Alzheimers
sjukdom. Vetenskapliga studier visar att denna siffra kan komma att fördubblas vart
tjugonde år. Mot denna bakgrund måste såväl EU som medlemsstaterna anta ett nytt
förhållningssätt till förebyggande insatser och behandling av denna sjukdom.

Jag stöder innehållet i det betänkande vi röstat om i dag. Där föreslås bland annat en bättre
samordning mellan medlemsstaternas sjukvårdstjänster och sociala tjänster samt mellan
människorna omkring dem som lider av Alzheimers sjukdom såsom sjukvårdspersonal
och privata institutioner. Dessutom vill jag betona den vikt som man i betänkandet fäster
vid tidig diagnos och förekomsten av sammankopplade referenscentrum, ett
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tvärvetenskapligt synsätt på sjukdomen, yrkesutbildning som är inriktad på den här typen
av sjukdomar och ett stödnätverk för anhöriga. Förslaget om satsningar på
informationskampanjer som syftar till att upplysa allmänheten om neurodegenerativa
sjukdomar är också ett viktigt inslag i betänkandet. Jag välkomnar också idén om att en
europeisk strategi för dessa sjukdomar måste värna om sådana tjänster som gör att systemet
är tillgängligt för alla oavsett var man bor.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Nästan 10 miljoner européer lider av demens,
varav de allra flesta av Alzheimers sjukdom. EU:s respons har hittills varit svag och
situationen för patienterna, deras familjer och vårdare skiljer sig väsentligt mellan olika
medlemsstater. I dagsläget är det bara sju medlemsstater som har en nationell strategi.
Därför uppmanar nu parlamentet medlemsstaterna att utarbeta särskilda program och
strategier på nationell nivå för att bekämpa denna sjukdom och dess effekter. Dessa strategier
måste vara inriktade på sjukdomens sociala konsekvenser och hälsoeffekter liksom på
tjänster och stöd som är nödvändiga för patienterna och deras familjer. Insatser som skapar
förutsättningar för tidig diagnos och sjukvårdstjänster som är inriktade på förebyggande
och forskning måste dessutom bli en EU-prioritering på folkhälsoområdet. Därför måste
man på EU-nivå uppmuntra forskning samt utvecklings- och investeringsprogram i
offentlig-privat regi. Om vi kunde minska utvecklingen av Alzheimers sjukdom – och på
sikt kanske till och med utrota den – skulle vi på ett betydande sätt kunna reducera antalet
personer i beroendeställning och skapa möjligheter för äldre människor att så länge som
möjligt få ut mesta möjliga av sina liv.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om ett europeiskt initiativ
om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar eftersom det presenterar åtgärder
för att se till att människor som drabbas av demens ändå får en värdig tillvaro samt att
minska ojämlikheter, förhindra social utestängning och skapa förutsättningar för tidig
diagnos och forskning om vad man kan göra för att förebygga dessa sjukdomar.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Omkring 9,9 miljoner människor i Europa är drabbade
av någon form av demens vilket innebär att Europa har den näst högsta förekomsten av
den här typen av sjukdomar i världen. Bara i Portugal beräknas antalet demenspatienter
uppgå till 153 000 och av dem har drygt 90 000 Alzheimers sjukdom. Siffrorna väntas
dessutom stiga till det dubbla fram till 2020. Mot bakgrund av den åldrande befolkningen
står därmed länder och samhällen så här i början på millenniet inför en stor utmaning i
kampen mot denna sjukdom, som i så hög grad är förknippad med ålder. Jag kan därför
inte göra annat än att ge mitt fulla stöd åt ett initiativ som går ut på att göra demens till en
EU-prioritering på folkhälsoområdet och uppmanar medlemsstaterna att utarbeta särskilda
nationella strategier och planer för att ta itu med Alzheimers sjukdom. Den demokratiska
sociala centern (Democratic Social Centre) i Portugal har värnat om denna strategi som är
högaktuell och helt i linje med EU:s hälsopolitik och prioriteringar och har begärt att
regeringen utformar en nationell demensplan som ska se till att människor som lider av
Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar får ett värdigt, medmänskligt och
kvalificerat stöd.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Varje år utvecklar 1,4 miljoner medborgare
i EU någon form av demens, vilket betyder att ett nytt fall diagnostiseras var tjugofjärde
sekund. I Portugal beräknas 153 000 människor lida av demens, och 90 000 av dem har
Alzheimers sjukdom. Mot bakgrund av EU:s åldrande befolkning förutspår forskare och
andra specialister att dessa siffror kommer att ha stigit till det dubbla 2040.
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På grund av den åldrande befolkningen och att andelen förvärvsarbetande invånare minskar
i förhållande till andelen pensionärer förväntas demenssjukdomar bli en av de största
utmaningarna för hållbarheten hos de nationella social- och vårdsystemen. Därför är det
nödvändigt att regeringar utarbetar specifika nationella strategier och planer för Alzheimers
sjukdom för att kunna ta itu med de sociala konsekvenserna och hälsoeffekterna av demens,
inte bara genom att garantera tillhandahållandet av tjänster men också genom att stötta
människor med demens och deras familjer.

Jag välkomnar förslaget att lansera ett Europeiskt år för psykisk hälsa för att öka kunskapen
om åldersrelaterade hjärnsjukdomar och om metoder för att upptäcka och identifiera tidiga
symptom på sådana sjukdomar genom information till allmänheten om förebyggande
åtgärder och behandling.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Alzheimers sjukdom och andra former av
demenssjukdomar har med all rätt börjat bli mer uppmärksammade. Enligt rapporten för
2010 från Alzheimer’s Disease International är ungefär 9,9 miljoner människor i Europa
drabbade och denna siffra väntas stiga väsentligt fram till 2020. Bristen på yrkeskunniga
vårdare av människor med Alzheimers sjukdom måste tas på största allvar, eftersom denna
situation riskerar att bli ännu sämre i framtiden om ingenting görs nu. Därför är det
nödvändigt att utbilda ett tillräckligt stort antal hälso- och sjukvårdspersonal och se till att
tillhandahålla lämplig vård inom den offentliga sektorn, respektera patienternas önskan
att få bo kvar i sin hemmiljö så länge det är möjligt samt att förespråka principerna om
värdighet, social integration och patientens oberoende och självbestämmande. Eftersom
läkemedelskostnaderna för denna sjukdom är mycket höga och merparten av patienterna
därmed inte kan bekosta dem själva, bör man öka finansieringen av de mediciner som
finns. Det är absolut nödvändigt att främja och utveckla forskningen på det här området,
i synnerhet i fråga om förebyggande faktorer, diagnos och behandling där den
grundläggande principen är att den offentliga sektorn ska bära det yttersta ansvaret och
se till att inga patienter missgynnas på grund av sämre förmåner eller tillgänglighet.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jag stöder till fullo det här betänkandet
om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är den främsta
orsaken till demens och står för mer än 44 000 sjukdomsfall på Irland och omkring
10 miljoner i hela Europa.

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom vilket betyder att hjärnan skadas allt mer
över tid samtidigt som sjukdomssymtomen blir mer akuta. Och eftersom EU:s befolkning
åldras kommer sorgligt nog sannolikt allt fler att drabbas. Samordningen mellan
medlemsstaterna måste förbättras när det gäller forskning kring grundorsakerna till
demenssjukdomar och utbytet av bästa vårdmetoder måste bli mer utbrett.

Många gånger är det de anhöriga som bär den tyngsta vårdbördan. På Irland finns det
50 000 människor som dagligen tar hand om demensdrabbade personer. Jag skulle vilja
ge ett särskilt erkännande åt dessa vårdare och till Alzheimerförbundet på Irland som på
ett utmärkt sätt stöder de som är drabbade av Alzheimers sjukdom.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Det beräknas att nästan 10 miljoner
människor i Europa lider av demens, och majoriteten av dessa har Alzheimers sjukdom.
Denna siffra kommer så gott som att fördubblas vart tjugonde år. År 2020 kan en av fyra
människor över 65 vara drabbad. I Frankrike ökar antalet människor som insjuknar varje
år med 160 000. Därför kan vi med säkerhet säga att alla européer förr eller senare indirekt
eller direkt kommer att stöta på problem som har att göra med Alzheimers sjukdom eller
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andra demenssjukdomar. Mot den bakgrunden stöder jag fullt ut det här initiativbetänkandet
som uppmanar kommissionen att göra kampen mot Alzheimers sjukdom till en av EU:s
prioriteringar på folkhälsoområdet. Det är avgörande att personer som lider av Alzheimers
sjukdom får tillgång till lämplig vård. Framför allt behövs ett närmare europeiskt samarbete
på forskningsområdet (inom ramen för nästa ramprogram för forskning) samt när det
gäller förebyggande åtgärder, diagnos (med gemensamma kriterier, gemensamma rutiner
och så vidare) och behandling. Vi välkomnar också lanseringen av ett europeiskt år för
psykisk hälsa, som ett komplement till den internationella Alzheimerdagen, vilket jag
hoppas ska ge människor en ökad kunskap på området.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) I egenskap av ordförande för den Europeiska
alliansen mot Alzheimers sjukdom kan jag bara välkomna de åtgärder som rekommenderas
i detta europeiska initiativ, som strävar efter att förbättra den epidemiologiska kunskapen
om sjukdomen och samordna den forskning som bedrivs. Med hjälp av EU:s stöd har
gemensamma forskningsprogram inrättats, och jag hoppas att dessa kommer att bära
frukt. Under tiden är det mycket viktigt att vi i varje strategi lägger tonvikten på
förebyggande åtgärder och satsar på att försöka ställa tidigast möjliga diagnos i enlighet
med vad som framgår av betänkandet. Medlemsstaterna ska omedelbart vidta åtgärder och
bland annat genomföra kampanjer för förebyggande åtgärder utifrån en ambitiös europeisk
plan för att bekämpa Alzheimers sjukdom. Förändringar i patienternas beteende och
personlighet som orsakas av sjukdomen innebär att de i ökad utsträckning blir beroende
av andra. Patienterna är inte de enda som lider av denna sjukdom, utan även deras familjer
och vårdare. Jag vill också särskilt lovorda sammanslutningen Alzheimer Europe som vid
sidan av nationella sammanslutningar som kämpar mot sjukdomen spelar en mycket viktig
roll för att hjälpa patienter och deras familjer.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag stöder fullt ut det här initiativbetänkandet
som uppmanar kommissionen att göra Alzheimers sjukdom till en av de främsta
prioriteringarna på folkhälsoområdet. Det är inte bara vår uppgift att främja metoder för
tidig diagnos, hitta sätt att så tidigt som möjligt upptäcka sjukdomssymptom och satsa på
forskning om neurodegenerativa sjukdomar. Framför allt måste vi försöka förbättra
vardagen för patienter och deras familjer vilket alldeles för ofta förbises i offentliga strategier.
Dessutom bör vi ägna särskild uppmärksamhet åt kvinnor, som dubbelt så ofta som män
drabbas av denna svåra sjukdom.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Marisa Matias betänkande tar upp ett ämne
som blir allt viktigare i vårt åldrande samhälle. I mitt hemland Skottland har regeringen
gjort demens till en nationell prioritering och inom den internationella forskningen tar
man numera hjälp av skotsk expertis. Jag välkomnar det här europeiska initiativet som ett
sätt att förbättra samordningen av EU:s insatser mot demens.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för den här resolutionen om ett
europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar eftersom
det grundläggande syftet är att förbättra samordningen medlemsstaterna emellan och att
formulera en mer effektiv och solidarisk respons som innefattar såväl förebyggande insatser
och behandling av personer som drabbats av demenssjukdomar, särskilt Alzheimers
sjukdom, som människorna runtomkring dem, oavsett om de är hälso- och
sjukvårdspersonal, tjänsteleverantörer eller anhöriga. Det är viktigt och dessutom
livsnödvändigt att skapa bättre förutsättningar för tidig diagnos och en god livskvalitet,
att stötta samarbetet mellan medlemsstaterna och främja utbytet av bästa metoder och
kliniska studier på området samt att respektera rättigheter och förväntningar hos dem som
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lever med denna svåra sjukdom. Detta är ett betydelsefullt steg i arbetet med att ta fram
specifika förslag om hur de olika handlingsprogram och andra åtgärder som finns för att
ta itu med sjukdomar av detta slag ska fogas samman till en helhet. Det är också en
förutsättning för att kunna garantera största möjliga täckning och lika villkor för alla när
det gäller tillgång till vård och behandling av patienter oavsett deras ekonomiska resurser.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) I och med dagens omröstning om Marisa Matias
betänkande har parlamentet försökt understryka att kampen mot Alzheimers sjukdom är
en EU-prioritering på folkhälsoområdet. Enligt världsrapporten om Alzheimers sjukdom
för 2009 (”World Alzheimer Report 2009”) lider omkring 28 procent av EU:s medborgare
av den här typen av demens, och denna siffra kommer sannolikt att stiga med tanke på
EU:s åldrande befolkning. Därför anser jag att institutionerna har ett ansvar att inte
underskatta denna sjukdom och att vidta konkreta åtgärder för att stödja patienterna och
deras familjer. I det här avseendet måste parlamentets roll vara att främja en strategi som
kan öka allmänhetens kännedom på det här området och uppmana rådet och kommissionen
att ta hänsyn till denna sjukdom när man planerar framtida åtgärder inom den förebyggande
hälsovården. Av de åtgärder som föreslås i betänkandet vill jag främst framhålla utarbetandet
av riktlinjer för utveckling och tillämpning av en gemensam tidig diagnos och formuleringen
av strategier för att underlätta tillgången till finansiering.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Antagandet av det här betänkandet om
ett europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom är ett viktigt steg i kampen mot denna
sjukdom i ett skede när antalet människor i Europa som lider av demens uppgår till
9,9 miljoner och majoriteten av dem har Alzheimers sjukdom. Genom att anta det här
betänkandet blir det möjligt för medlemsstaterna att vidta samordnade åtgärder för att
bekämpa denna sjukdom i EU. Jag tror att en tänkbar lösning är att utnyttja resurserna i
flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen” inom EU 2020-strategin och det planerade
pilotpartnerskapet om aktiv och hälsosam ålderdom som ska inledas under våren 2011.

Mot bakgrund av den förväntade dramatiska ökningen av antalet patienter med Alzheimers
sjukdom 2020 finns det ett behov att i samband med genomförandet av forskningsprojekt
främja utvecklingen av partnerskap mellan offentliga institutioner samt mellan privata
och offentliga institutioner, för att därigenom utnyttja anläggningar, resurser och
erfarenheter inom den privata respektive offentliga sektorn i syfte att motverka följderna
av Alzheimers sjukdom och andra typer av demens.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Ett av de mest effektiva sätten
att öka samhällets förståelse för demens hos äldre personer är att lyfta fram problemet och
genomföra en aktiv informationskampanj. I första hand måste vi uppmärksamma
Alzheimers sjukdom, eftersom den håller på att bli ett allt allvarligare problem inte bara i
EU utan i hela världen, och enligt läkarna ökar antalet drabbade konstant. Vårt samhälle
åldras och vi måste tala öppet om det här problemet och försöka hitta lösningar. Framför
allt måste vi understryka vikten av att förebygga sjukdomen. Därför röstade jag för Marisa
Matias betänkande om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och
andra demenssjukdomar.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för det här initiativbetänkandet som
är parlamentets svar på kommissionens kommunikation om ett europeiskt initiativ om
Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

De främsta syftena med betänkandet är att förbättra möjligheterna till tidig diagnos och
livskvalitet, öka de epidemiologiska kunskaperna om sjukdomen, få till stånd en bättre
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samordning av forskningen och främja solidaritet mellan medlemsstaterna genom utbyte
av bästa metoder och att respektera demensdrabbades rättigheter.

Alla dessa förslag är välkomna, eftersom jag anser att en europeisk strategi om demens
skulle lägga en större vikt vid den sociala aspekten av situationen för människor som lever
med demens och deras vårdare samtidigt som det skulle ge ytterligare stöd åt forskning
om förebyggande faktorer och tidig diagnos.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) Världsrapporten om Alzheimers sjukdom 2009
innehåller alarmerande statistik. Uppskattningsvis 35,6 miljoner människor världen över
lider av demens i olika former. Dessutom upprevideras ständigt denna siffra i Europa där
befolkningens medelålder stiger snabbt.

Därför är det viktigt att skapa ett nätverk för statistikutbyte i medlemsstaterna liksom en
plattform för samordning av forskning om orsakerna till Alzheimers sjukdom samt hur
den kan förebyggas och behandlas. Eftersom tidig diagnos kan bidra till att hålla nere
sjukvårdskostnaderna i Europa ska de ekonomiska investeringarna fördelas på ett lämpligt
sätt samtidigt som man på EU-nivå måste utarbeta strategier för att främja riktade
förebyggande insatser.

Jag måste också understryka betydelsen av att ta hänsyn till kvinnors särskilda behov när
det gäller medicinsk och social forskning, hälsa, sysselsättning och socialpolitik, eftersom
dubbelt så många kvinnor som män lider av sjukdomen och kvinnorna dessutom är
överrepresenterade bland vårdarna. Alzheimers sjukdom är en stor utmaning för det
europeiska samhället. Endast genom en gemensam insats kan vi hantera de sociala
konsekvenserna och hälsoeffekterna av demens och tillhandahålla tjänster och stöd till
människor som lider av neurodegenerativa sjukdomar samt till deras familjer.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Mitt parti i Portugal, den demokratiska och sociala
centern – folkpartiet (CDS–PP) har alltid varit en stark förespråkare av en nationell
demensplan som gör att människor som lider av den här typen av sjukdomar kan få tillsyn
av kvalificerad personal under mänskligt värdiga former. Därför kan jag inte göra annat
än att stödja detta EU-initiativ som vill göra kampen mot demens till en av EU:s
prioriteringar. Antalet européer som drabbas av Alzheimers sjukdom och andra former
av demens är så stort att en sådan prioritering är nödvändig. Att agera i ett tidigt skede är
mycket viktigt för att behandlingen av den här typen av sjukdom ska lyckas och för att
patienterna ska kunna få bästa möjliga livskvalitet.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Alzheimers är en lömsk sjukdom, och trots
omfattande forskning finns det inga effektiva läkemedel. Det är inte heller troligt att man
inom den närmaste framtiden kommer att hitta ett botemedel mot sjukdomen och dess
konsekvenser i form av förlust av minne och andra högre hjärnfunktioner som leder till
ett fullständigt beroende av andra människor. Det är därför det är så viktigt att redan i ett
tidigt skede inleda behandlingen. En grundläggande åtgärd är att utbilda allmänheten om
förebyggande faktorer, men också om hur man tidigt kan upptäcka sjukdomen och försena
utvecklingen av den. Många allmänläkare inleder uppenbarligen behandlingen med
demensmediciner för sent för att inte överskrida sin budget, vilket är kontraproduktivt.
Medicinska experter menar att man genom att inleda behandling med rätt mediciner kan
skjuta upp behovet att flytta till ett kostsamt vårdhem i upp till ett år.

I det här sammanhanget får man inte glömma bort den svåra fysiska och psykiska press
som det innebär för anhöriga som vårdar en sjuk familjemedlem. På grund av denna press
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drabbas ungefär en tredjedel av vårdarna av depression, utbrändhet och liknande besvär.
Vi vill minska lidandet för de människor i EU som drabbas av Alzheimers sjukdom, och
av den anledningen röstade jag för Marisa Matias betänkande.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jag välkomnar Marisa Matias betänkande
eftersom det finns ett behov i Europa att skapa ett nära samarbete och samordning mellan
medlemsstaterna för att effektivt kunna ta itu med förebyggande åtgärder och behandling
av Alzheimers sjukdom som i dag påverkar omkring 6 miljoner européer.

EU:s stöd till nationella insatser, inte bara i fråga om förebyggande och behandling utan
även när det gäller samordning av forskningsanslag, utbyte av bästa metoder och lämplig
finansiering till aktörer i läkemedelsbranschen som arbetar för att ta fram effektiva läkemedel
är nödvändigt för att vi ska kunna stärka självständigheten och främja värdigheten för dem
som drabbas av sjukdomar som är starkt invalidiserande, även när det gäller känslomässiga
och sociala relationer.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Mitt beslut att rösta för betänkandet om Alzheimers
sjukdom grundar sig på en önskan att förbättra EU:s nuvarande strategi för att bekämpa
sjukdomen. Det progressiva åldrandet av EU:s befolkning leder till en betydande ökning
av antalet människor som drabbas av neurodegenerativa sjukdomar, varav Alzheimers
sjukdom står för 50 procent. Jag betraktar därför betänkandet som ett steg i kampen mot
denna svåra sjukdom. I det här sammanhanget är det avgörande att fokusera på
förebyggande insatser både när det gäller tidig diagnos och insamling av epidemiologiska
uppgifter. Dessutom måste vi täppa till de luckor som fortfarande finns på
utbildningsområdet och i fråga om familjestöd och skapa en större medvetenhet hos
allmänheten om vad det innebär att leva med demens.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jag röstade för betänkandet om ett
europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom eftersom det kommer att bidra till att förbättra
livskvaliteten för patienter och anhöriga och minska ojämlikheterna mellan
medlemsstaterna när det gäller förebyggande insatser, tillgång till behandling och
tillhandahållandet av lämpliga tjänster till dem som drabbas av demens. I Europa har 1,4
miljoner människor någon form av demens och drygt 8 miljoner medborgare i åldern
30–99 lider av en neurodegenerativ sjukdom. Hälften av dem har Alzheimers sjukdom
och den siffran kommer sannolikt att fördubblas vart tjugonde år framöver. Syftet med
det här betänkandet är att förbättra den aktuella situationen med utgångspunkt i några
grundprinciper: att skapa möjligheter för tidig diagnos, främja förebyggande insatser och
patienternas livskvalitet, få till stånd en solidarisk och samordnad respons från
medlemsstaterna på områden som sträcker sig från forskning till medicinsk behandling
samt skapa en mer värdig tillvaro för patienterna under hela behandlingstiden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för förslaget till
Europaparlamentets resolution om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom
och andra demenssjukdomar. Jag delar vissa av de farhågor som Marisa Matias tar upp i
sitt betänkande och jag välkomnar uppmaningen till rådet att göra demens till en
EU-prioritering på folkhälsoområdet.

Det är viktigt att agera globalt. Den transnationella samordningen är i själva verket rätt
blygsam inom EU, vilket leder till fragmentering och ett begränsat utbyte av kunskaper
och bästa metoder mellan medlemsstaterna. Och forskningen om Alzheimers sjukdom
ligger efter jämfört med forskningen om andra stora sjukdomar i Europa.
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Mot bakgrund av dessa uppgifter, som finns väl beskrivna i det här dokumentet, är det
nödvändigt att utforma inte bara de oumbärliga specifika nationella planerna och
strategierna för Alzheimers sjukdom utan också ett instrument på EU-nivå som främjar
en effektiv samordning av europeisk forskning på detta område. På så vis kan vi
tillhandahålla en sjukvård som grundar sig på ett löpande utbyte av bästa metoder i alla
europeiska länder. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att undvika ett ojämnt bemötande
och ojämlikhet i fråga om tillgång till vård och behandling av denna sjukdom.

Aldo Patriciello (PPE),    skriftlig. – (IT) Statistiken om Alzheimers sjukdom och andra
former av demens är ytterst oroväckande. Den visar bland annat att 1,4 miljoner medborgare
i EU varje år utvecklar någon form av demens och att ett nytt fall diagnostiseras var
tjugofjärde sekund.

Grovt räknat drabbar demens en av tjugo personer över 65 år och en av fem personer över
80 år, och uppskattningsvis drygt 8 miljoner européer har någon form av demenssjukdom.
I ljuset av detta behövs en samordning av de olika nationella strategierna i EU. Splittrade
insatser, ett ojämnt bemötande runtom i Europa och ojämlikhet när det gäller tillgången
till vård och behandling utgör mer än tillräcklig grund för detta initiativ som grundar sig
på fyra huvudsakliga principer: att skapa förutsättningar för tidig diagnos, förbättra de
epidemiologiska kunskaperna om sjukdomen, främja solidaritet mellan medlemsstaterna
och respektera demensdrabbades rättigheter.

Ännu har man inte lyckats hitta något botemedel mot Alzheimers sjukdom. Därför är det
viktigt att stärka den icke-farmakologiska behandlingen och satsa mer på åtgärder för att
förbättra patienternas välbefinnande. Mot bakgrund av allt detta är jag helt för en bättre
samordning mellan medlemsstaterna och en mer effektiv respons i syfte att förebygga
demens.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Det här betänkandet är ett viktigt steg mot en
europeisk strategi på det här området som bygger på fyra grundläggande principer: att
skapa förutsättningar för tidig diagnos och livskvalitet, förbättra de epidemiologiska
kunskaperna om sjukdomen och samordna forskningen, främja solidaritet mellan
medlemsstaterna genom utbyte av bästa praxis och respektera rättigheterna för
demensdrabbade och deras vårdare. Varje år utvecklar 1,4 miljoner medborgare i EU någon
form av demens. Ett nytt fall diagnostiseras var tjugofjärde sekund. Grovt räknat drabbar
demens en av tjugo personer över 65 år och en av fem personer över 80 år. Det beräknas
att mer än 8 miljoner européer i åldrarna 30–99 år lider av neurodegenerativa sjukdomar,
en siffra som enligt forskare kan komma att fördubblas vart tjugonde år. När det gäller
tillgång till diagnos och behandling råder det fortfarande skillnader såväl mellan olika
länder som inom dem. Därför måste vi formulera nationella handlingsplaner som innebär
en solidarisk respons och innefattar såväl förebyggande insatser och behandling av personer
som drabbats av demenssjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, som människorna
runtomkring dem, oavsett om de är hälso- och sjukvårdspersonal, tjänsteleverantörer eller
anhöriga.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Uppskattningsvis 9,9 miljoner personer i Europa
lider av demens, varav de allra flesta av Alzheimers sjukdom. Neurodegenerativa sjukdomar
är en av de främsta anledningarna till funktionshinder och beroende hos äldre, och man
tror att antalet demensdrabbade kommer att ha stigit till det dubbla 2020.

I ljuset av detta vill jag betona vikten av det här betänkandet. I betänkandet understryker
man bland annat behovet av att medlemsstaterna och EU på ett betydande sätt stärker
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samarbetet och samordningen dels av innovativa och tvärvetenskapliga insatser inom den
kliniska forskningen kring orsakerna till Alzheimers sjukdom samt förebyggande och
behandling av sjukdomen, dels av det informationsutbyte som sker och de ekonomiska
resurser som ställs till förfogande på området. Jag välkomnar också att man lägger fokus
på tidig diagnos, utbildning av vårdpersonal, familjestöd och informationskampanjer som
riktar sig till allmänheten för att kunna garantera att patienterna får en vård som grundar
sig på utbyte av bästa metoder.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Var tjugofjärde sekund diagnostiseras ett
nytt fall av neurodegenerativ sjukdom i EU. Grovt räknat drabbar demens en av tjugo
personer över 65 år och en av fem personer över 80 år. Alzheimers sjukdom står för mer
än hälften av dessa fall. Totalt sett lider fler än 8 miljoner européer i åldrarna 30–99 år av
neurodegenerativa sjukdomar, en siffra som enligt forskarna kan komma att fördubblas
vart tjugonde år. EU måste agera för att man under de närmaste årtiondena ska kunna
hantera situationen med de allt fler människor som drabbas av dessa sjukdomar. Jag
välkomnar parlamentets resolution som i synnerhet uppmanar medlemsstaterna att vidta
åtgärder för att minska antalet som drabbas av Alzheimers sjukdom genom att till exempel
främja en sund livsstil, se till att alla patienter får tillgång till mediciner, inrätta specialiserade
centrum och tillfredsställande medicinsk utrustning över hela landet och utarbeta nationella
handlingsplaner för forskning på det här området.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi stöder det här förslaget eftersom
det bl.a. uppmanar rådet att göra demens till en EU-prioritering på folkhälsoområdet och
dessutom med kraft uppmanar medlemsstaterna att utarbeta specifika nationella planer
och strategier för Alzheimers sjukdom som syftar till att bemöta demenssjukdomens sociala
och hälsomässiga konsekvenser samt att tillhandahålla tjänster och stöd åt demenssjuka
och deras anhöriga. Detta har redan skett i vissa medlemsstater genom planen ”Alzheimers
sjukdom och relaterade tillstånd” från 2008, som har gjort det möjligt att på nationell nivå
samordna såväl det medicinska och sociala omhändertagandet som den kliniska forskningen
och grundforskningen om denna sjukdom.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Medelåldern i EU stiger konstant vilket medför att
åldersrelaterade problem, i synnerhet demens, blir allt viktigare.

Antalet personer i världen som lider av någon form av demenssjukdom beräknas uppgå
till drygt 35 miljoner, och denna siffra kan komma att fördubblas vart tjugonde år.
Uppskattningsvis 9,9 miljoner personer i Europa lider av demens, varav de allra flesta av
Alzheimers sjukdom.

Enligt en studie som utförts av världsorganisationen Alzheimer Disease International kostar
varje Alzheimerpatient EU-länderna 24 000 euro per år vilket sammanlagt blir omkring
161 miljarder euro. Under de närmaste årtiondena förväntas demens bli en av de största
utmaningarna för hållbarheten i de nationella social- och vårdsystemen.

Mot bakgrund av statistiken över antalet inblandade människor är det nödvändigt att
tillhandahålla tjänster och stöd till människor med demens och inte minst till deras familjer
som står för den större delen av deras omvårdnad. Detta har redan gjorts av många
medlemsstater som genomfört planen ”Alzheimers sjukdom och relaterade tillstånd”. En
gemensam målsättning måste vara att främja en större kunskap hos allmänheten om dessa
sjukdomar som är knutna till åldrandet och att komplettera Alzheimerdagen den
21 september med informationskampanjer om förebyggande insatser i fråga om den här
typen av sjukdomar samt om hur man behandlar stroke.
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Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jag röstade för det här betänkandet om ett
europeiskt initiativ om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. I parlamentet
hölls nyligen en debatt om frågor som gäller situationen för äldre personer i den ekonomiska
krisen, arbetsmarknadskrav och ökade sysselsättningsnivåer. Statistiken över antalet
människor som får diagnosen demens vittnar om hur omfattande problemet är. Varje år
utvecklar 1,4 miljoner européer någon form av demenssjukdom och totalt beräknas 10
miljoner människor vara drabbade. I Polen uppgår antalet alzheimerpatienter till 200 000.
Neurodegenerativa sjukdomar utgör i dag en av de främsta orsakerna till funktionshinder
bland äldre, och problemet förvärras hela tiden på grund av den ökade livslängden hos
befolkningen.

Alzheimers sjukdom är en stor utmaning i alla samhällen. I världsrapporten om Alzheimers
sjukdom för 2010 uppges att de årliga kostnaderna världen över för Alzheimers sjukdom
och andra former av demenssjukdomar är 600 miljarder amerikanska dollar. Vi behöver
därför en gemensam europeisk strategi i kampen mot demens. Och vi måste utveckla och
främja förebyggande åtgärder mot Alzheimers sjukdom, det vill säga en sund livsstil. Detta
innebär att se till att människor håller sig fysiskt och mentalt aktiva, att de engagerar sig i
samhället och äter en hälsosam kost. Vi ska också kunna garantera de som vårdar
patienterna ett tillfredsställande ekonomiskt stöd och psykologisk hjälp. I en europeisk
strategi i kampen mot Alzheimers sjukdom ska dessutom kvinnornas behov ha en central
roll. Kvinnor drabbas nämligen dubbelt så ofta som män av demens och är också
överrepresenterade bland vårdarna inom demensområdet.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jag har av djupaste övertygelse röstat för det här
initiativbetänkandet om Alzheimers sjukdom. Det innehåller en mycket god översikt över
de åtgärder som måste vidtas på området. Inga ändringsförslag har lagts fram till texten
som antagits av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet vilket visar att dessa
rekommendationer har ett brett stöd. Jag vill uppmärksamma er på den allt vanligare
företeelsen med så kallade demensvänliga gemenskaper i länder som Tyskland, Belgien
och Skottland liksom på vikten av att ta hänsyn till konsekvenserna av den förväntade
utbredningen av Alzheimers sjukdom. Dessutom vill jag poängtera att överdrivet dystra
förväntningar faktiskt många gånger kan ha en negativ inverkan på själva sjukdomen vilket
man bland annat konstaterade vid en konferens som anordnades av det belgiska
ordförandeskapet i fjol. Även dessa kommentarer bör inkluderas i strategin.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jag instämmer i det som sägs i betänkandet om att
det är viktigt att de olika metoder som används för att behandla sjukdomen bör fogas
samman till en helhet. Enligt uppgifter utvecklar 1,4 miljoner medborgare i Europa varje
år någon form av demens. Därför är tidig diagnos och förebyggande insatser av särskilt
stor betydelse, liksom en bättre samordning mellan medlemsstaterna. Jag håller också med
om att vi måste sträva efter att uppnå största möjliga täckning och lika villkor för alla när
det gäller tillgång till vård och behandling av patienter, oavsett ålder, kön, inkomst eller
var man bor.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jag har röstat för det här betänkandet som innehåller
en omfattande och detaljerad redogörelse för problem, önskemål och bekymmer hos
alzheimerpatienter och deras vårdare och som uppmanar oss att vidta gemensamma
åtgärder. I dagsläget är bara var femtonde europé över 65 drabbad av demens, men denna
siffra kommer att stiga väsentligt under de närmaste årtiondena. Vi kommer därmed att
ställas inför en stor utmaning.
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Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag stöder till fullo detta initiativ om Alzheimers
sjukdom och andra former av demenssjukdomar. Demens väntas bli en av de största
utmaningarna för sjukvården de närmaste åren och det är därför nödvändigt att stärka
samarbetet mellan våra länder och förbättra de förebyggande insatserna, möjligheterna
till diagnos och vården av patienterna i allmänhet. I betänkandet belyser man vikten av att
öka kunskapen på detta område och behovet av att tidigt upptäcka symptom på Alzheimers
sjukdom. Detta skulle göra det lättare att i ett tidigt skede ställa diagnos och förbättra
tillgången till behandling. På samma sätt som det är viktigt att främja välbefinnandet hos
demenspatienter är det också av stor betydelse att belysa situationen för vårdarna, som
ofta utsätts för såväl känslomässiga som ekonomiska svårigheter. Ett led i att förbättra
tillvaron för dem som drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är
därför också att utarbeta handlingsplaner för att underlätta vardagen för patienternas
vårdare.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (PL) Under detta plenarsammanträde har vi
röstat om Europaparlamentets resolution om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers
sjukdom och andra demenssjukdomar. Jag röstade för resolutionen eftersom den är ett
mycket viktigt steg mot detaljförslag om att förena befintliga politiska strategier och sätt
att hantera sjukdomar av det här slaget. Neurodegenerativa sjukdomar är i dag en av de
vanligaste orsakerna till funktionshinder bland äldre, och det är mycket sannolikt att antalet
människor som påverkas av dessa sjukdomar kommer att öka markant. Detta framstår än
tydligare om vi tar hänsyn till den ökande förväntade livslängden och sysselsatta personers
minskande andel i förhållande till människor som går i pension. Med tanke på detta är det
av största vikt att förebyggande åtgärder blir en central del av alla strategier och att
ansträngningar görs för att se till att diagnos kan ställas så tidigt som möjligt. Som en folkets
företrädare känner jag ett medansvar för att EU sätter alla klutar till för att lösa detta
problem.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Som ett resultat av det snabbt ökande antalet
människor som lider av Alzheimers och andra demenssjukdomar behöver EU agera snabbt,
bland annat genom att verka för att det riktas större fokus på tidig diagnos och
förebyggande. Det betyder t.ex. att personer i riskzonen bör testas i ett tidigt skede och att
riktade utbildningskampanjer ska användas för att hjälpa anhöriga till äldre att skilja mellan
normala ålderstecken och tidiga demenssymtom. Medlemsstaterna behöver dela med sig
av sin expertis och involvera både forskare och läkare i processen. Det alarmerande stora
antalet personer som lider av sjukdomen och de åtföljande kostnaderna för de enskilda
medlemsstaterna innebär att det finns ett skyndsamt behov av förebyggande arbete. Det
måste ske i form av en sund kosthållning och åtgärder för att fördröja sjukdomsutbrott. I
betänkandet hänvisas även till att det ska ges praktiskt och psykologiskt stöd till anhöriga.
Det visar sig att en patient som vårdas hemma behöver tre vårdare, som ofta måste sluta
sitt arbete. I betänkandet nämns slutligen vikten av att bibehålla Alzheimers-patientens
värdighet. Det kan man göra genom ett utbildningsprogram som bör börja i skolorna.

Förslag till resolution: (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig  .  – (LT) Jag röstade för förslaget till resolution om
framställningen om kommissionens bristande uppföljning av ett konkurrensärende och
vilken skada detta har åsamkat det berörda företaget. Jag vill uppmärksamma att
kommissionens svar till utskottet för framställningar inte tog tillräcklig hänsyn till frågorna
från framställaren och utskottsledamöterna, och inte behandlade farhågorna i yttrandet
från utskottet för rättliga frågor. Därför är det nödvändigt att uppmana kommissionen att
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omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att avsluta förfarandet, som inleddes 1997,
enligt skyddsklausulen i artikel 8 i direktiv 93/42/EEG. Kommissionen måste dessutom
omgående reagera på den berättigade oro som framförts av framställaren, som befunnit
sig i denna oacceptabla situation i tretton år och därmed har drabbats av betydande
inkomstförluster – och göra vad som behövs för att framställaren ska kunna hävda sina
rättigheter.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Det här ärendet, som har pågått i över tio år, har orsakat
avsevärd ekonomisk skada för företaget, eftersom det ännu inte har fått något slutligt svar
från kommissionen angående missförståndet med de tyska myndigheterna. Det måste vara
så att alla medicintekniska produkter som säljs i EU uppfyller EU-lagstiftningen och de
säkerhetsstandarder som ska garantera säkerhet och skydd för konsumenterna. Men det
är kommissionens uppgift att vidta de nödvändiga åtgärderna för att komma till ett avslut
i ärendet, eftersom en tvist behöver lösas så snart som möjligt.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Det som diskuteras är en astmainhalator
som har funnits på marknaden sedan 1996. De tyska myndigheterna ifrågasatte produkten
och informerade kommissionen för att ett skyddsklausulsförfarande skulle inledas. Men
kommissionen rådfrågade inte tillverkaren och fattade heller inte något beslut. Ärendet är
alltså ännu inte avslutat och framställaren står utan möjligheter till rättslig prövning.
Tillverkaren släppte ut produkten under nytt namn på marknaden 2003 och 2005 begärde
regeringen i Oberbayern – utan att vederbörligen underrätta kommissionen om detta –
att produkten skulle återkallas från marknaden i enlighet med den tyska lagen om
medicintekniska produkter. Tillverkaren underrättade kommissionen om det andra
säljförbudet i syfte att inleda överträdelseförfaranden mot Tyskland, men kommissionen
påstår att det saknades tillräckliga bevis för att inhalatorn uppfyllde de grundläggande
kraven i direktivet och fastställde att det inte behövdes någon ny produktsäkerhetsöversyn.

Jag röstade för resolutionen, för det är av yttersta vikt att kommissionen omgående reagerar
på den skadelidandes berättigade oro så att han kan hävda sina rättigheter.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Det gläder mig att parlamentet i dag har antagit en
resolution om Christoph Kleins framställning. Utskottet för framställningar har arbetat
med ärendet en lång tid. Christoph Klein uppfann en astmainhalator på mitten av 1990-talet
och ett omtvistat säljförbud infördes två gånger för produkten. Utan att gå in på detaljer
är jag övertygad om att det första förbudet mot inhalatorn 1996 inte var helt lagligt. Som
ett minimum måste omständigheterna som ledde fram till förbudet granskas kritiskt.
Kommissionen hade att genomföra ett skyddsklausulsförfarande för att den berörda parten
skulle kunna överklaga beslutet. Men förfarandet är ännu inte avslutat. Den rättsliga grunden
och legitimiteten för det andra förbudet kan definitivt ifrågasättas. Men det verkar även ha
ägt rum en överträdelse av Europeiska unionens lagstiftning. Det har lett till att Christoph
Klein på ett uppseendeväckande sätt har förvägrats en rättvis behandling och att situationen
måste rättas till. Det är viktigt att kommissionen snabbt hittar en lösning på problemet en
gång för alla.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Min ja-röst till förslaget till resolution bygger på
behovet av att visa att EU, och särskilt Europaparlamentet som ett demokratiskt tillsatt
organ, alltid har stått på medborgarnas sida. Den resolution som antas i dag bygger på
framställning 0473/2008 från den tyske medborgaren Christoph Klein om kommissionens
bristande uppföljning av ett konkurrensärende om säljförbud för en astmainhalator. I
sådana ärenden ska vi, i första hand i egenskap av EU-medborgare och i andra hand som
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ledamöter av Europaparlamentet, se till att det i praktiken är möjligt att tillämpa
skyddsklausuler om någon av EU:s institutioner inte följer bestämmelserna i fördragen.
Detta är min sammanfattade röstförklaring. Jag hoppas också att kommissionen rättar sig
och åtminstone lämnar exakta svar i frågan om varför astmainhalatorn togs bort från
marknaden så att vi får klarhet i vad som har hänt.

David Martin (S&D),    skriftlig  .  – (EN) Betänkandet visar hur värdefullt arbetet i
parlamentets utskott för framställningar är. Vi agerar utifrån ett legitimt klagomål om
astmainhalatorer från en tysk medborgare. Kommissionen uppmanas i resolutionen att
omgående reagera på den berättigade oro som framförts av framställaren, som befunnit
sig i denna oacceptabla situation i tretton år och därmed har drabbats av betydande
inkomstförluster och att göra vad som behövs för att framställaren ska kunna hävda sina
rättigheter.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den här typen av konflikter drabbar alla inblandade,
såväl företaget i fråga på grund av ekonomiska förluster, som EU-institutionerna till följd
av den extremt negativa bild som skapas av att förfaranden inte avslutas. Tio år för att reda
ut en konflikt är för lång tid och det är kommissionens ansvar att snabbt hitta en lösning,
till nytta för alla inblandade. Men jag vill betona hur viktigt det är att alla medicintekniska
produkter som släpps ut på marknaden i EU uppfyller alla unionens säkerhetsnormer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) I rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska
produkter förklaras exakt vilka krav en produkt måste uppfylla, dels för att bli godkänd,
dels för att få stanna på marknaden. Om en produkt är CE-märkt uppfyller den kraven.
Det är medlemsstaternas ansvar att införa kontroller för att förhindra obehörig användning
av CE-märkningen och vid behov ta bort produkter från marknaden. Den relevanta
myndigheten ska informera kommissionen omedelbart om åtgärder som vidtagits av det
här slaget. Jag la ner min röst eftersom jag inte anser att kommissionen behöver agera i det
här ärendet.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen, som föranletts av en
framställning från en tysk medborgare om utsläppande av astmainhalatorer på marknaden,
där kommissionen uppmanas att vidta de nödvändiga åtgärderna för att avsluta ett
förfarande som dessvärre har förhalats i 13 år, med betydande inkomstförluster för företaget
i fråga.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Europaparlamentet gör följande
genom att anta resolutionen:

1. Europaparlamentet anser att kommissionen i sitt svar till utskottet för framställningar
har underlåtit att fullt ut besvara framställarens och utskottsledamöternas frågor samt de
frågor som utskottet för rättsliga frågor tagit upp i sitt yttrande.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål vidta nödvändiga
åtgärder för att avsluta detta förfarande, som inleddes 1997 i enlighet med skyddsklausulen
i artikel 8 i rådets direktiv 93/42/EEG.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående reagera på den berättigade
oro som framförts av framställaren, som befunnit sig i denna oacceptabla situation i 13 år
och därmed har drabbats av betydande inkomstförluster. Parlamentet uppmanar
kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att framställaren ska kunna hävda sina
rättigheter.
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Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Astmaanfall orsakar plötsliga andningsbesvär som
kan vara i timmar.

Tyskland införde ett säljförbud mot vissa astmainhalatorer, först 1997 och sedan igen
2005. Kommissionen uppmanades att ta ställning till förbudens legitimitet men fattade
aldrig något beslut och agerade därmed i strid med skyddsklausulförfarandet som enligt
direktiv 93/42/EEG ålägger kommissionen att fatta ett beslut.

Allvaret i underlåtenheten understryks av att de inhalatorer som drogs tillbaka från
marknaden skulle ha kunnat höja livskvaliteten för ca 30 miljoner astmatiker, enligt
tillförlitliga uppskattningar.

Erminia Mazzonis fråga utgör en uppmaning till kommissionen att reagera i fråga om att
man inte har respekterat skyddsklausulen i artikel 8 i direktiv 93/42/EEG. Enligt artikeln
ska kommissionen, när den ska fatta beslut om en nationell lagstiftningsåtgärd på hälsans
område, så snart som möjligt samråda med de berörda parterna och underrätta dem om
huruvida de nationella åtgärderna är motiverade eller inte. I detta skede av förfarandet ska
det, precis som EG-domstolen också har beslutat, inrättas en kommitté som ska ta ställning
till kommissionens faktiska ansvar.

Förslag till resolutioner: RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för resolutionen om
situationen i Haiti ett år efter jordbävningen där Europaparlamentet återigen ger uttryck
för solidaritet med haitiernas lidande på grund av jordbävningen och koleraepidemin. Jag
stöder den viktiga uppmaningen om ett starkt, långsiktigt engagemang från det
internationella samfundet, även EU, för att leva upp till alla de utfästelser som gjordes vid
den internationella givarkonferensen i New York. Det är viktigt att agera omedelbart och
samordna det humanitära biståndet till folket i Haiti, där mer än en miljon människor
fortfarande bor i tältläger som var tänkta som en tillfällig lösning.
Människorättsorganisationer fortsätter att djupt beklaga de motbjudande
levnadsförhållandena i lägren, särskilt ”våldtäkt och sexuellt våld” som kvinnorna är utsatta
för.

Men på lång sikt är det förstås uppenbart att hjälporganisationerna inte kan fortsätta att
träda in där den haitiska staten inte tar sitt ansvar eller helt träda in i dess ställe och att man
nu snabbt måste verka för den långsiktiga utvecklingen, särskilt när det gäller tillgång till
hälso- och sjukvård, dricksvatten och stadsförnyelse. Omedelbara åtgärder krävs på politisk
nivå för att bygga upp den haitiska staten när det handlar om demokrati och gott styre,
något som är nödvändigt för landets återuppbyggnad och för att se till att det civila samhället
i Haiti och haitierna är involverade i processen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag gav mitt stöd till resolutionen om
situationen i Haiti ett år efter jordbävningen. Situationen i landet är fortsatt mycket komplex
och kaotisk, återuppbyggnadsarbetena har svårt att komma igång, miljoner människor
svälter och jordbävningen har fått enorma konsekvenser för över 800 000 barn som
riskerar våld, sexuellt utnyttjande, människohandel och exploatering. Situationen i landet
förvärrades ytterligare av den politiska krisen efter president- och parlamentsvalen. Trots
att det internationella samfundet reagerade effektivt på tragedin i Haiti och fördelade
ekonomiskt och humanitärt bistånd har hittills bara en liten andel av de tio miljarder dollar
som utlovades betalats ut. Koleraepidemin som har sitt grepp om landet har tydligt visat
att den haitiska staten inte är i stånd att agera på ett lämpligt sätt på situationen i
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kombination med begränsningarna i det internationella systemet för bistånd. Den fortsatta
politiska oron hindrar att återuppbyggnaden kommer igång och att man kommer offren
till undsättning och förvärrar situationen ytterligare. Europeiska unionen måste som den
dominerande givaren utöva politiskt ledarskap när återuppbyggnaden ska organiseras i
Haiti och se till att hjälpen når de mest behövande.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Situationen i Haiti har blivit ytterst
allvarlig efter det att alla det internationella samfundets ansträngningar har visat sig fruktlösa
för att förbättra läget i landet som är förött av inbördeskrig och naturkatastrofer och nu
är drabbat av en koleraepidemi. Förra årets förödande jordbävning gjorde att världens
ögon riktades mot Haiti. Men trots de gemensamma ansträngningarna, som gjorts i en våg
av starka känslor, förändras inte läget till det bättre. Därför är sannolikt den viktigaste
aspekten av den resolution som Europaparlamentet har antagit uppmaningen till FN att
ompröva mandatet för MINUSTAH i Haiti som ett resultat av den epidemi och de spänningar
som har uppstått på grund av de nationella valen nyligen, som utspelades under stora
våldsamheter och allvarligt ifrågasätts av det internationella samfundet. Den lilla statens
fattiga befolkning är i själva verket den som drabbas hårdast av problemen.

Det är helt avgörande att FN fortsätter att hålla i samordningen av alla civila och militära
insatser i syfte att återställa säkerheten och ge humanitär hjälp samt sörja för
återuppbyggnad och utveckling. Hela det internationella samfundet och Europeiska unionen
i synnerhet behöver prioritera engagemanget i återuppbyggnaden av Haiti så högt som
möjligt innan det är för sent för landets befolkning.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jag välkomnar det internationella
samfundets massiva svar på den förödande jordbävningen i Haiti och den genuina politiska
viljan att stödja återuppbyggnaden av landet. Jag välkomnar särskilt det kollektiva åtagandet
från kommissionen och medlemsstaterna att ge sammanlagt 1,2 miljarder euro, däribland
460 miljoner euro avsedda för annat än humanitär hjälp från kommissionen.

Men omfattningen av katastrofen i Haiti är en sorg och konsekvenserna är mycket påtagliga,
ännu ett år efter jordbävningen. Säkerheten, hälsan, folkhälsan och levnadsvillkoren är
också en bedrövelse och man måste bygga upp den haitiska staten när det handlar om
demokrati och gott styre, något som är nödvändigt för landets återuppbyggnad och för
att se till att det civila samhället i Haiti och haitierna är involverade i processen. Det viktigaste
är att hjälpa landet att hämta sig från jordbävningen, men det är också viktigt att det
internationella samfundet tar tillfället i akt och löser problemen med de ekonomiska,
sociala och politiska skillnaderna i Haiti.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Följderna av katastrofen i Haiti utgör en plåga ännu
ett år efteråt, och den humanitära, ekonomiska och sociala situationen är kaotisk. Beklagligt
nog sker i princip ingen återuppbyggnad, nästan ingen bråte är undanröjd och fattigdomen
är skriande, våldet är förödande samtidigt som koleran breder ut sig och kvinnor i
flyktingläger blir våldtagna.

Detta oförändrade tillstånd får inte fortsätta att råda! Det internationella samfundet måste
tillsammans med Haitis regering ingå ett tydligt, långsiktigt åtagande, hålla sina löften och
göra allt för att skydda Haitis befolkning. Jag yrkar på att Europeiska kommissionen skrider
till verket omedelbart för att skydda de över 800 000 barn som är utsatta för våld, sexuellt
utnyttjande, barnarbete och människohandel.
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Det är också nödvändigt i återuppbyggnadsarbetena att involvera den lokala
livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen genom att utveckla infrastruktur på
landsbygden och ge stöd åt bönder i småskaliga jordbruk. Jag välkomnar ansträngningarna
och arbetet som görs på plats av de humanitära organisationerna men jag kan inte annat
än att fördöma oförmågan hos Interim Haiti Recovery Commission att samordna de tusentals
humanitära organisationerna och givarna som stöder återuppbyggnadsarbetet.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Det är viktigt för Haitis invånare att
Europeiska unionen visar solidaritet efter den katastrof som har drabbat dem och som har
orsakat avsevärda mänskliga och materiella förluster. Därför välkomnar jag EU:s beslut
om åtaganden att ge ekonomiskt stöd till återuppbyggnaden i landet på cirka 1,2 miljarder
euro och förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och utrikespolitik
Catherine Ashton att anta en ekonomisk plan för de kommande tio åren med fokus på
både utveckling och tillväxt i regionen tillsammans med återuppbyggnaden av landet. Det
är ett viktigt beslut, särskilt som EU är en av de största givarna till landet i
Västindien-regionen. Men EU-medel bör fördelas enligt kriterier som liknar dem som
tillämpades i medlemsstaterna eller enligt specifika program, inte enbart för att
återuppbygga, hus, skolor, vägar och annan infrastruktur utan också för att ge mikrolån
som ger utvecklingen en skjuts framåt och för att införa mikroprojekt för ekonomisk
återhämtning som bygger på den modell som tillämpas i dag i EU för mikroföretag. Förenta
staterna genomförde Mashallplanen i andra världskrigets efterdyningar, vilket starkt bidrog
till att Västeuropa kunde byggas upp på nytt. Nu kan EU i sin tur införa ett liknande program
för Haiti.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Den fruktansvärda katastrof som slog till mot Haiti
för ett år sedan försatte oss alla i chock och gav upphov till en global ström av välvilja,
något som möjliggjorde logistiska, mänskliga, ekonomiska och humanitära resurser snabbt
och i stor skala.

Ett år senare är det lämpligt att göra en ny bedömning av situationen på plats, inte minst
för att Haiti inte dominerar rubrikerna i massmedia längre. Genom den föreslagna
resolutionen görs denna bedömning och det lyfts fram möjligheter och lösningar på de
enorma och allvarliga problem som befolkningen upplever i sitt dagliga liv. Detta görs
också på ett bra sätt, vad jag förstår. Det enda som saknas är en tydligare tendens att
involvera lokalsamhällen och lokala organisationer i fördelningsarbetet och i sökandet
efter lösningar för framtiden.

Jag vill ändå betona den tydliga tonvikten på ”lång sikt” och att man söker lösningar som
syftar till att ”en gång för alla ta itu med de underliggande orsakerna till den utbredda
fattigdomen i Haiti”, och uppmaningen till EU/medlemsstaterna att inlemma den ”lokala
livsmedelsproduktionen” och ”livsmedelsförsörjning” i återuppbyggnadsansträngningen
i Haiti via utvecklingen av infrastruktur på landsbygden och ge stöd åt ”småjordbrukare”.

Jag hoppas också att man snart finner en definitiv lösning när det gäller de tillfälliga
flyktinglägren där nästan en miljon människor lever under nästan omänskliga förhållanden.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) För drygt ett år sedan slogs världen av kraften i den
jordbävning som ödelade Haiti, dödade över 200 000 människor och ställde till med en
förödelse av rent fasansfulla mått. Det internationella samfundet mobiliserades då till
offrens undsättning medan de internationella institutionerna, världsopinionen och medierna
gav uttryck för samma åtagande. Tyvärr verkar den internationella uppmärksamheten ha
riktats någon annanstans, så det är Europaparlamentets ansvar att påminna om vad som
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hände och att rapportera om dagsläget. Ett år senare måste man konstatera att inte mycket
har hänt och att landet, som redan befann sig i allvarliga svårigheter och kollapsade under
naturkrafterna inte har lyckats komma på fötter. Den information som har samlats in pekar
entydigt på att ingen förändring till det bättre verkar ha åstadkommits snabbt eller med
den målmedvetenhet eller kompetens som behövs. Över en miljon människor är fortfarande
hemlösa. Det internationella samfundet kan inte överge landet och låta det bli ännu ett
förlorat land.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Läget i Haiti är fortfarande kaotiskt ett år
efter jordbävningen, och landet befinner sig fortfarande i nödläge och
återuppbyggnadsarbetet har knappt börjat. Jag välkomnar de humanitära organisationernas
arbete på plats med att ge vård till de skadade, dricksvatten och mat. Men återuppbyggnaden
måste vara den haitiska regeringens uppgift eftersom det främst är politisk stabilitet som
kan hjälpa landet att byggas upp på nytt. Därför bör den haitiska regeringen hålla sig till
och genomföra de åtaganden man gjorde i den nationella återuppbyggnadsplanen och
stärka statens auktoritet, så att styret på lokal nivå kan bli mer effektivt samtidigt som man
ger de lokala och nationella institutionerna mer kapacitet.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Verkligheten på fältet visar vad resolutionen
verkar vilja skyla över, nämligen att Förenta staternas – och även EU:s – främsta intresse
var att säkra och vidmakthålla sitt politiska inflytande för att säkerställa sin ekonomiska
och geostrategiska dominans över Haiti och samtidigt blunda för det mänskliga drama
som haitierna har levt i under decennier. Efter att ha infört strukturella justeringsstrategier
i landet, via Internationella valutafonden och Världsbanken, som har ödelagt landets
ekonomi och skapat en katastrofal social situation, svarade Förenta staterna på förra årets
jordbävning med en militärinvasion. Allt detta förvärrades av en koleraepidemi som vi nu
vet kom in med soldater från FN-styrkan i landet, MINUSTAH, United Nations Stabilisation
Mission in Haiti, (även om man förnekar allt ansvar). Majoriteten i parlamenten har inte
nämnt dessa uppgifter alls. Ingenting har heller sagts om dem som verkligen har visat Haiti
sann solidaritet, Kuba och ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas. Kuba har skickat
läkare och specialutbildad personal som hittills har behandlat över 50 000 människor mot
kolera och med hjälp av de haitiska myndigheterna har det nu gått att nå de mest avlägsna
samhällena, vilket är en garanti för att ingen medborgare i landet står utan hjälp mot koleran
och har lett till att tusentals liv har kunnat räddas.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jordbävningen och koleraepidemin
som följde var en regelrätt katastrof för Haitis folk. Jag kräver att det internationella
samfundet – även Europeiska unionen – gör verklighet av sina utfästelser vid den
internationella givarkonferensen i New York förra året och att pengarna utan dröjsmål
skickas till Haitis folk och de icke-statliga organisationer som det handlar om.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Situationen i Haiti är fortfarande mycket
oroande. De många hjälparbetarnas insatser, som är värda alla lovord, möts av den styrande
regimens oförmåga att minska risken för inbördeskrig som hotar ön. Vi måste kräva att
den europeiska proklamationen av samförståndet kring det humanitära biståndet (för
samordnade åtgärder inom EU och med andra aktörer för att förbättra förmågan till snabba
insatser vid humanitära kriser) tillämpas fullt ut och särskilt framhäva att åtagandena om
återuppbyggnaden av Haiti, som gjordes vid den internationella givarkonferensen den 31
mars, nu måste omsättas i handling och inte stanna vid bara ord.
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Elie Hoarau (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jag lade ner min röst om
kompromissresolutionen mellan de politiska grupperna i Europaparlamentet om Haiti.
Anledningen är att resolutionen (trots att den är välgrundad) inte utgör någon varaktig
lösning för att se till att Haiti verkligen reser sig ur krisen och att den inte ställer tillräckligt
med frågor om hur det ska gå till när hjälpen som utlovats av Europeiska unionen betalas.

Haitis folk behöver riktigt utvecklingsbistånd och det måste prioriteras genom att man
sätter in internationella team som arbetar med byggnation, offentliga arbeten och lämplig
utrustning så att de aktivt kan delta i det brådskande arbetet med att bygga upp offentliga
och privata byggnader i landet, med start i de fattigaste områdena, städerna och byarna.
Haitis folk behöver också verklig medicinsk hjälp, först för att begränsa koleraepidemin
så snabbt som möjligt och sedan för att slutgiltigt få bukt med den. Läkare, mediciner och
medicinska stödtjänster måste sättas in snabbt och i stor omfattning.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för resolutionen om situationen i
Haiti där Europaparlamentet återigen ger uttryck för solidaritet med haitiernas lidande på
grund av jordbävningen och koleraepidemin. Jag ställer mig bakom den mycket viktiga
uppmaningen till det internationella samfundet, och även EU, att ingå ett bestämt och
långsiktigt åtagande att omedelbart hålla alla sina löften, för mer än en miljon människor
lever i vad som var tänkt som tillfälliga läger och människorättsorganisationer rapporterar
att levnadsförhållandena i dessa läger utan bekvämligheter är förfärliga och att kvinnorna
riskerar att bli utsatta för våldtäkt och sexuellt våld. Just nu har människor inte tillräckligt
med mat och 80 procent av Haitis befolkning lever i yttersta misär. Människor måste ges
tillgång till hälso- och sjukvård, vatten och sanitära inrättningar. Åtgärder måste vidtas för
att säkerställa den långsiktiga utvecklingen i Haiti. Därför håller jag med om att EU och
medlemsstaterna behöver ta med återhämtning och återuppbyggnad av Haiti bland sina
allra viktigaste prioriteringar och att tiden är inne för att hjälpa Haiti att bli ett ekonomiskt
och politiskt starkt, självständigt land. Det internationella samfundet måste ta tillfället i
akt att komma till rätta med roten till fattigdomen i Haiti en gång för alla.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Den 12 januari 2010 drabbade en jordbävning
Haiti som skördade runt 222 750 liv och gjorde nästan två miljoner människor hemlösa.
En koleraepidemi bröt ut tio månader efter tragedin och har hittills släckt 3 333 liv. Dessa
siffror bekräftar att det är en tragedi och att situationen är allt annat än enkel. Dessutom
är landet fortfarande utan regering, trots att val hölls i november med starka misstankar
om valfusk. I dagens omröstning ber vi Europeiska unionen att samarbeta med de haitiska
institutionerna för att utveckla lagar och förordningar som ska hjälpa landet att bättre
utnyttja allt det ekonomiska stöd som det har fått det gångna året och framför allt på ett
sätt som vilar på en demokratisk och laglig grund. Betoningen i förslaget till resolution
ligger på en koppling mellan nödhjälp, återuppbyggnad och utveckling och stödet för en
politik som bygger på nära samarbete med den lokala regeringen, vilket är vad vi hoppas
på genom att anta resolutionen.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag röstade för resolutionen som slår ett slag för
det arbete som utförts och de resultat som nåtts av de humanitära organisationerna (Röda
korset, icke-statliga organisationer och Förenta nationerna) och medlemsstaterna och
betonar behovet av att informera om de effekter som inte syns av det humanitära arbetet
och om att man fick situationen under kontroll tack vare att man bland annat sörjde för
sjukvård till de skadade, dricksvatten, mat och tillfälligt tak över huvudet.
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Men i resolutionen konstateras också att koleraepidemin har visat på den haitiska statens
nästintill totala hjälplöshet ställd inför en sjukdom som är lätt att förebygga och att behandla
i kombination med begränsningarna i det internationella biståndssystemet i ett land där
humanitära organisationer utför mängder av uppgifter (12 000 icke-statliga organisationer).
Det betonas även att de humanitära organisationerna inte kan eller ska kompensera för
den haitiska statens tillkortakommanden eller ta dess plats och att det omedelbart måste
vidtas åtgärder för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen särskilt när det gäller tillgång
till hälso- och sjukvård, dricksvatten och stadsförnyelse.

I resolutionen välkomnas det kollektiva åtagandet från kommissionen och medlemsstaterna
vid den internationella givarkonferensen om återuppbyggnaden av Haiti att ge sammanlagt
1,2 miljarder euro, därav 460 miljoner avseende annat än humanitärt bistånd från
kommissionen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det är lite drygt ett år sedan tragedin inträffade i Haiti
då över 200 000 människor miste livet och mer än tre miljoner haitier drabbades. Än i
dag säger människorättsorganisationer att det fortfarande finns en miljon människor som
lever i tillfälliga flyktingläger under omänskliga förhållanden. För ett år sedan gjorde det
internationella samfundet och EU en enorm ansträngning för att hjälpa Haiti och förhindra
att naturkatastrofen skulle få de följder vi nu ser. Därför är tiden inne att på nytt minnas
dessa människor som lider oerhört, särskilt de mest utsatta som ofta är kvinnor och barn.
Tiden är inne att göra en kraftsamling så att allting kan återgå till det normala i detta land
som är skakat av naturkatastrofer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Ett år efter den förödande jordbävningen i Haiti
har situationen i landet inte blivit ett spår bättre. Kolerautbrottet har i själva verket gjort
allting tusenfalt värre, trots allt det humanitära och ekonomiska bistånd som sköljer över
landet. Huvudstaden Port-au-Prince ligger fortfarande begravd i tonvis av rasmassor och
lokalbefolkningen har bara spadar att röja med. Tusentals människor saknar fortfarande
tak över huvudet och handeln med barn blomstrar samtidigt som landet, styrt av en diktator,
fortfarande befinner sig i politiskt kaos efter valen. Jag röstade för förslaget till resolution
eftersom Haitis folk behöver vår hjälp och Västvärlden måste ta sitt ansvar.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    skriftlig. – (PL) Den 12 januari var årsdagen för
jordbävningen i Haiti som fick sådana förödande konsekvenser. Den kostade
222 750 människor livet och tvingade omkring 1,7 miljoner människor att lämna sina
hem. I samband med dessa tragiska händelser antog Europaparlamentet den 19 januari en
resolution som beskriver situationen på ön ett år efter katastrofen. Trots ansträngningarna
från många internationella organisationer och internationellt bistånd för att återuppbygga
landet förblir läget i Haiti spänt och landet sitter fast i en djup kris. Ön hemsöktes av en
koleraepidemi tio månader efter jordbävningen och president- och parlamentsvalens
giltighet har också ifrågasatts av internationella valobservatörer. Med tanke på landets
situation uppmanar Europaparlamentet Europeiska unionen och det internationella
samfundet som helhet att visa solidaritet med ön och samarbeta närmare med de haitiska
myndigheterna och göra utfästelser om att alla återuppbyggnadsåtgärder i landet ska vidtas
först efter samråd med invånarna. Det är också viktigt att parlamentet betonar sättet på
vilket stöd ska ges till Haiti, nämligen i form av bidrag och inte lån som skulle försätta
landet i ännu djupare skuld. Slutligen vill jag uttrycka min solidaritet med Haiti och jag
hoppas att arbetet med återuppbyggnaden av landet kan ske rationellt.
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Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Ett år efter den ohyggliga jordbävningen i Haiti,
en av mänsklighetens mest förödande naturkatastrofer, ligger såren efter katastrofen ännu
öppna. Ofattbart nog slog en orkan till som följdes av en koleraepidemi fem månader
senare, vilket gjorde den redan komplicerade politiska situationen etter värre. Mitt beslut
att rösta för resolutionen bygger främst på behovet att mobilisera åtgärder och insatser
som kan se till att landet får all hjälp det behöver för att åtminstone återskapa drägliga
levnadsvillkor. Dagens civila och politiska spänningar spär bara på oron eftersom de hindrar
det humanitära biståndet från EU att nå fram och därmed fördröjer återuppbyggnaden.
Därför är det nödvändigt och en skyldighet för EU-institutionerna att ge så mycket stöd
som möjligt, åtminstone för att garantera att de som har förlorat allt får tak över huvudet,
sjukvård, mat och grundläggande social service. Det är bara med vår hjälp som haitierna
så småningom kan återvända till ett normalt liv.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jag röstade för den gemensamma
resolutionen om situationen i Haiti ett år efter jordbävningen – humanitärt bistånd och
återuppbyggnad. I resolutionen betonas aspekter som skyddet av mänskliga rättigheter
och värdighet. Där påminns vi om att det förutom den fattigdom och otrygghet som
medborgarna lever i (60 procent av befolkningen lever utomhus och 80 procent i absolut
fattigdom) just nu råder oro i Haiti, om situationen för de mest utsatta i samhället som är
utsatta för våld, sexuellt utnyttjande, människohandel, exploatering och övergivande. I
resolutionen uppmanar Europaparlamentet kommissionen att gå ett steg längre än att bara
konstatera dessa fall, och att ge ett konkret bidrag till processen med att skapa ett system
med socialt skydd i Haiti.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Ett år efter jordbävningen förblir läget i Haiti kaotiskt,
landet befinner sig ännu i nödläge och majoriteten av befolkningen lever under extremt
svåra förhållanden. Därför måste det internationella samfundet och EU göra ett långsiktigt
åtagande för att hålla alla löften om stöd till återuppbyggnad till Haiti och förbättra
haitiernas levnadsvillkor.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Haiti är återigen en akut fråga. Vi
upprepar med denna resolution vår solidaritet med det lidande folket i Haiti som drabbades
av jordbävningen och koleraepidemin och betonar att Haitis folk och civila samhälle måste
involveras i återuppbyggnadsarbetena och få delta i samråd. Vi kräver också ett starkt,
långsiktigt åtagande från det internationella samfundet och EU att infria alla utfästelser
som gjordes vid den internationella givarkonferensen i New York och utbetala medlen
utan dröjsmål. Vi betonar också att allt EU-finansierat humanitärt stöd och
återuppbyggnadshjälp ska ges i form av bidrag snarare än lån som måste betalas tillbaka.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Av alla katastrofer som drabbade vår planet 2010
lämnade jordbävningen i Haiti det svåraste såret att läka.

I dag, ett år efter det näst mest förödande jordskalvet i mänsklighetens historia, syns spåren
av katastrofen ännu med smärtsam tydlighet. Över en miljon människor, hälften av dem
barn, lever ännu i tillfälliga tältläger och en koleraepidemi skördade ytterligare över 4 000
liv i oktober. Det saknas fortfarande mat, tillgång till dricksvatten, sanitet och skolor. Av
de 500 miljarder dollar som regeringar och privata organisationer har utlovat har mycket
lite – blott sex miljarder dollar – nått fram och resten har ännu inte synts till.

Antagandet av den gemensamma resolutionen i dag är ett viktigt steg för att visa en enad
front för att möta framtida prövningar. Om naturen förstör måste människorna bygga
upp igen. Dessa ord ska inspirera oss att engagera oss ännu mer.
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Förslag till resolutioner: RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jag röstade för Europaparlamentets resolution
för att jag hoppas att Litauens parlament har den politiska viljan att avvisa lagförslaget som
skulle kränka de mänskliga fri- och rättigheterna. All diskriminering måste stoppas, även
diskriminering på grund av sexuell läggning. Lagförslaget har ännu inte antagits av Litauens
parlament, så med denna resolution vill Europaparlamentet varna för att Europeiska
unionen hyser oro för sådana lagförslag som kränker mänskliga rättigheter och
diskriminerar medborgare. De föreslagna ändringarna av lagen om förvaltningsbrott strider
dessutom mot artikel 25 i Litauens konstitution, där det anges att ”människor inte får
hindras från att söka, motta och sprida information och idéer”, och dess artikel 29, enligt
vilken ”alla människor ska vara lika inför lagen, domstolarna och andra statliga institutioner
och tjänstemän”. Den litauiska regeringen avgav ett negativt yttrande om det förslag som
debatteras i Litauens parlament eftersom det strider mot internationell lag,
gemenskapslagstiftningen och nationell lag. Det litauiska parlamentets utskott för mänskliga
rättigheter har ännu inte presenterat sin slutsats om de föreslagna ändringarna. Därför
hoppas jag att det litauiska parlamentet tar hänsyn till Europeiska unionens kritik,
Europaparlamentets resolution och den litauiska regeringens negativa slutsats.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Med tanke på EU:s skyldigheter när det gäller
mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner och EU:s lagstiftning, i synnerhet
respekten för alla minoriteters rättigheter och kampen mot alla former av diskriminering,
är det inte acceptabelt att det i en av EU:s medlemsstater stiftas lagar som klart strider mot
de värderingar och principer som EU vilar på. Jag respekterar den rätt varje stat har att
diskutera, ändra och anta nationella lagförslag utan inblandning utifrån, förutsatt att det
sker med respekt för de mänskliga rättigheterna och utan att några grundläggande principer
kränks, i det här fallet principen om icke-diskriminering, oavsett om sådana principer är
inskrivna i fördragen eller stadgan om de grundläggande rättigheterna. Jag hoppas att
Litauen, eller varje annan medlemsstat i samma situation, så snabbt och smidigt som möjligt
avbryter förfaranden för att anta eller gå vidare med att omarbeta eller ändra några nationella
lagar som strider mot någon bestämmelse, princip eller värdering som är fastlagd i
gemenskapslagstiftningen.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag stöder resolutionen där det litauiska
parlamentet uppmanas att avvisa lagförslag om att bötesbelägga ”offentligt främjande av
homosexuella relationer”. Denna resolution följer efter ett antal oroande händelser, t.ex.
antagandet av lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig
information, lokala myndigheters försök att stoppa manifestationer för jämlikhet och stolt
homosexualitet och ledande politikers och parlamentsledamöters provocerande eller
hotfulla språkbruk och hatiska anföranden. En färsk rapport från Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter drar slutsatsen att ”att ändringarna skulle kunna medföra
en kriminalisering av nästan alla offentliga uttryck för, skildringar av eller information om
homosexualitet”. Dessa ändringsförslag förefaller verkligen stå i strid med Litauens
åtaganden enligt den egna författningen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter. Jag noterar den bestämda ståndpunkt som flera gånger intagits av
Republiken Litauens president, Dalia Grybauskaitė, som fördömer det homofobiska
lagförslaget som skadligt för Litauens medborgare och uppmuntrar presidenten att lägga
in sitt veto mot ändringsförslagen till lagen om förvaltningsbrott om dessa skulle antas.
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Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) De senaste månaderna har det litauiska parlamentet
antagit ett antal lagar som förbjuder eller straffbelägger varje offentlig referens till
homosexualitet eller bisexualitet. Syftet med ett lagförslag som nu debatteras i parlamentet
är att ändra lagen om förvaltningsbrott och införa böter på upp till 2 900 euro för ”offentligt
främjande av homosexuella relationer”.

Detta är helt i strid med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
och Europeiska unionens fördrag som ålägger EU och dess medlemsstater att slå vakt om
yttrandefriheten och de grundläggande friheterna och att ge verktyg på EU-nivå för att
bekämpa diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Genom att anta resolutionen uppmanar vi till att lagförslaget dras tillbaka, att sexuell
läggning ska upptas bland de principer som åtnjuter skydd enligt landets utbildningslag,
minderårigas rätt till fri tillgång till information om sexuell läggning och till ett klarläggande
av vad förbudet i reklamlagen innebär.

Det är inte första gången som en medlemsstat har hindrat EU-medborgares fri- och
rättigheter när det gäller sexuell läggning med förevändning att man inte vill lägga sig i och
därigenom uppmuntrar diskriminering. Denna homofobiska hysteri måste få ett slut.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jag röstade för resolutionen eftersom det i den fastslås
att EU:s institutioner och medlemsstaterna är skyldiga att se till att de mänskliga
rättigheterna respekteras, skyddas och främjas enligt europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna och artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen utan att någon skillnad görs
på grund av sexuell läggning.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Det litauiska parlamentet beslöt den 12 november 2010
att inleda förfarandet med att bedöma förslaget till ändring av lagen om förvaltningsbrott,
enligt vilken offentligt främjande av homosexuella relationer ska bestraffas med böter. De
litauiska myndigheterna överväger för närvarande dessa ändringar. Det är relevant i våra
överläggningar att dra sig till minnes att ingen lagstiftning ännu har antagits som bryter
mot någon bestämmelse i EU-regelverket. Därför avstår jag från att ta ställning till politiska,
lagstiftningsmässiga och rättsliga aktiviteter som tydligt faller inom de litauiska lagstiftande,
verkställande och rättsliga myndigheters ansvarsområden. Men jag yrkar på att de litauiska
myndigheterna bevarar respekten för frihet principen om lika behandling och
icke-diskriminering på grund av sexuell läggning.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Europeiska unionen och dess institutioner
har en plikt och ett ansvar att slå vakt om respekten för de mänskliga rättigheterna, även
alla minoriteters rättigheter. Därför måste jag avvisa och bekämpa varje form av
diskriminering, särskilt på grund av sexuell läggning.

I samband med detta stöder jag parlamentets resolution som ett initiativ för att bekräfta
de värderingar och principer som Europeiska unionens identitet bygger på, utan att äventyra
den grundläggande subsidiaritetsprincipen. Jag vill betona att jag erkännner och respekterar
en medlemsstats rätt, däribland Litauens, att fritt diskutera och jämföra olika utkast och
idéer i arbetet med att ändra och anta nationella lagar. Jag vill också betona att de litauiska
myndigheterna åter har bekräftat att de kommer att respektera EU:s rättsliga ram och inte
agera i strid med den, och även främja respekten för de mänskliga rättigheterna.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Litauen försöker kontrollera predikningar om viss
sexuell läggning av det mindre utbredda slaget, utan tvekan i hopp – med rätta – om att i
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stället kunna främja familjen bestående av en pappa, en mamma och deras barn vilken
utgör grunden i varje samhälle. Vissa ser det som ett oacceptabelt angrepp mot de mänskliga
rättigheterna och regelrätt diskriminering. Men liksom det så riktigt betonas resolutionen
från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) är det pågående lagstiftningsförfarandet
i Litauen långt ifrån slutfört och det prövas just nu av de relevanta tillsynsmyndigheterna
utifrån landets konstitutionella och internationella åtaganden.

I resolutionen betonas även att Europaparlamentet inte blandar sig ”i de nationella
parlamentens debatter [...] varje demokratis rätt att [...] ändra och anta nationell lagstiftning
och nationella bestämmelser”. Men att vi sitter här och diskuterar frågan och lägger fram
texter är en inblandning och en kränkning av Litauens och litauernas rättigheter. Det är
oacceptabelt. Eftersom sakfrågorna hänger samman vill jag som fransk medborgare också
passa på att uttrycka min djupa oro om det fall som har tagits till Frankrikes
författningsdomstol i icke-diskrimineringens namn, där man ifrågasätter de artiklar i
civilrätten som helt naturligt bevarar principen om äktenskapet som förbundet mellan
man och kvinna.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jag välkomnar att Europaparlamentet har tagit
ställning och uppmanat Litauen att avvisa ett lagförslag om att införa böter för ”offentligt
främjande av homosexuella relationer”. Vi ska komma ihåg att det inte finns någon plats
för homofobi i EU och att det i artikel 21 i stadgan om den grundläggande rättigheterna
finns ett tydligt förbud mot all diskriminering på olika grunder, även sexuell läggning.
Rådet blockerar fortfarande ett övergripande direktiv om kampen mot diskriminering för
att garantera lika skydd mot alla former av diskriminering. Men det är hög tid att agera för
att förhindra lagar som denna, som ligger långt ifrån de värderingar vi värnar om här,
varhelst de dyker upp i EU.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) En av de första uppgifterna för det nyinrättade
skotska parlamentet var att upphäva en lag i författningssamlingen som förbjöd ”främjandet”
av homosexualitet på Skottlands skolor. Lagen hade antagits av Margaret Thatchers
högerorienterade unionistregering, en regering som inte hade någon legitimitet i Skottland.
Det skotska parlamentet hade en annan syn på saken och såg över den för att bättre anpassa
den till det 21:a århundradet. Låt oss hoppas att Litauens folk visar att de är sinnade på ett
liknande sätt.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Europaparlamentets motto ”Förenade i mångfalden”
är den princip som ska vara vägledande i allt vårt arbete i och utanför Europeiska unionen.
Det var i linje med denna princip som jag röstade för resolutionen, eftersom jag anser att
samtidigt som Europaparlamentet inte vill blanda sig i ett lands interna angelägenheter så
ska det kunna uttrycka sin ståndpunkt och fungera som en resonansbotten för att återge
de behov som allmänheten i EU har i stort. Den resolution som antas i dag tjänar till att
belysa vårt parlaments gemensamma ståndpunkt i förhållande till litauens parlament,
seimas. I resolutionen begärs en ändring av ett lagförslag om att ändra lagen om
förvaltningsbrott och bötesbelägga ”offentligt främjande av homosexuella relationer”,
vilket – och detta framgår uttryckligen av texten – skulle kunna kriminalisera i stort sett
alla offentliga uttryck för, beskrivningar av eller information om homosexualitet. Därför
är det vår plikt här i dag som ledamöter i Europaparlamentet, men framför allt som
medborgare, att uppmana det litauiska parlamentet att avvisa den nya lagen i
grundprincipens namn om att skydda de grundläggande rättigheterna.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Det finns inget utrymme för att tolerera
diskriminering på grund av sexuell läggning (eller för den delen några andra skäl) i
Europeiska unionen. Därför välkomnar jag resolutionen som är skarpt formulerad i fråga
om tecken på intolerans i Litauen och där det klargörs att EU-institutionerna inte
stillatigande tänker se på när Litauen antar lagar som diskriminerar en del av samhället.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag vill börja med att betona att kampen mot
alla former av diskriminering, särskilt på grund av sexuell läggning, är en av Europeiska
unionens grundläggande principer. Vi har nu en ansenlig mängd EU-lagstiftning i frågan,
vilket betyder att denna princip kan tillämpas fullt ut i alla medlemsstater. Vi bör ta upp
kampen mot homofobi här i parlamentet och i våra nationella parlament. Det är också
viktigt att framhålla att den text vi diskuterar i dag endast är ett lagförslag i det här skedet
som har lagts fram av ett litet antal ledamöter av det litauiska parlamentet.

Den föreslagna ändringen om att kriminalisera det offentliga främjandet av homosexuella
relationer har öppet kritiserats av Litauens president och regering. Vi ska inte gå händelserna
i förväg och fördöma ett land eller en regering. Jag vill i stället uppmana våra kolleger i det
litauiska parlamentet att se till att de strikt följer vår gemenskapslagstiftning, särskilt artikel
21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som förbjuder alla former av
diskriminering.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jämlikhet mellan medborgarna är en
princip som EU tummar på allt för ofta. Vi skulle vilja se en reaktion från EU varenda gång
principen nonchaleras. I resolutionen avvisas att en lag institutionaliseras som skulle få
företräde framför principen om jämlikhet mellan litauerna på grund av deras sexuella
läggning eller att de skulle straffas för den, för den delen. Jag välkomnar och stöder verkligen
resolutionen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det är en av EU:s institutioners och medlemsstaters
skyldigheter att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i EU
enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i fördraget om Europeiska
unionen utan att någon skillnad görs på grund av sexuell läggning. Förslaget till resolution
ligger i linje med detta genom att den litauiska staten varnas för att skada friheten och
principen om jämlikhet och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) I den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna garanteras att människor med
olika sexuell läggning inte ska diskrimineras. När Litauen undertecknade Lissabonfördraget
blev landet också en part i denna konvention. Europaparlamentet anser att det vore ett
uppenbart fördragsbrott om det litauiska parlamentet skulle anta lagen om skydd av
minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information. Den litauiska regeringen
uppmanas också att avstå från varje annat lagändringsförslag i frågan och att ta med sexuell
läggning på listan över skyddsgrunder. Jag lade ned min röst eftersom det är oklart i vilken
utsträckning EU blandar sig i nationella angelägenheter.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) EU:s institutioner och medlemsstater är skyldiga att
se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas i EU enligt europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen utan att
någon skillnad görs på grund av sexuell läggning. Därför är det viktigt att uppmana de
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litauiska myndigheterna att inte anta några lagar som strider mot principen om jämlikhet
och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Ännu en gång måste vi uppmana
det litauiska parlamentet att avvisa ett ändringsförslag till lagen om förvaltningsbrott, ta
med sexuell läggning på listan över skyddsgrunder i utbildningslagen, ge minderåriga fri
information om sexuell läggning och klargöra vad förbudet i reklamlagen innebär, samtidigt
som vi noterar den bestämda ståndpunkt som flera gånger har intagits av Litauens president
Dalia Grybauskaitė som har fördömt det homofobiska lagförslaget och kallat det skadligt
för Litauens medborgare och Litauens anseende. Parlamentet uppmanar presidenten att
lägga in sitt veto mot ändringsförslagen till lagen om förvaltningsbrott om de skulle bli
antagna.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Det litauiska parlamentet antog 2010 en ändring
av förvaltningslagen om genomförande av lagen om skydd av minderåriga mot skadlig
påverkan av offentlig information som antogs 2009.

Detta ändringsförslag skulle hindra massmedierna från att främja sexuella relationer eller
andra former av homosexuellt beteende som inte är inskrivet i grundlagen eller civilrätten,
inte minst med tanke på massmediernas inflytande på barns emotionella och mentala
utveckling.

I artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna står det att yttrandefriheten tillkommer envar. Men med
utövandet av dessa friheter följer skyldigheter och ansvar och det kan sanktioneras enligt
lag eftersom detta behövs för att skydda den allmänna moralen.

Som en reaktion på marknadens dynamik förefaller inte massmedierna bry sig allt för ofta
om barn som individer som är väldigt lättpåverkade emotionellt. Det gemensamma målet
bör vara att fästa större vikt vid frågor som rör barn och ungdomar, med andra ord arbeta
med alla typer av medieexperter för att utveckla en befäst känsla av kollektivt ansvar.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Jag röstade för resolutionen om brott mot
yttrandefriheten och diskriminering på grund av sexuell läggning i Litauen. Den
interparlamentariska dialogen (mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten)
har blivit en viktig del av Europeiska unionen sedan Lissabonfördraget trädde i kraft.
Europeiska unionen vilar också på oantastliga värderingar om att bekämpa alla former av
diskriminering, och jag ska verka för att upprätthålla denna värdering under hela min
mandatperiod.

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

(Sammanträdet avbröts kl. 14.20 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: JERZY BUZEK
Talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
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10. Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt på föredragningslistan är debatten och uttalandet av vice
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
utrikespolitik om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet.

Jag ger ordet till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och utrikespolitik Catherine Ashton.

Catherine Ashton,    Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och utrikespolitik. – (EN) Herr talman! Först vill jag meddela att jag helt delar den oro
som Europaparlamentet har gett uttryckt för när det gäller våld nyligen mot personer från
religiösa minoriteter och dem som kämpar för religionsfrihet.

Jag gav min syn på saken senast den 6 januari när jag besökte Betlehem och Födelsekyrkan
på aftonen inför den ortodoxa julen. Jag reste dit för att betona behovet för alla religiösa
grupper runt om på jorden att kunna samlas och be i frihet. Jag betonade även att Europeiska
unionen fördömer alla former av intolerans och våld mot människor på grund av deras
religion, oavsett var det sker. Jag har också starkt fördömt terrorattentaten nyligen i Irak
och Egypen som var riktade mot gudstjänstlokaler och avrättningen av Salmaan Taseer,
guvernören i Punjab i Pakistan.

Dessa attentat är oacceptabla och utförs av extremister med intolerans som vägledning
och detta måste fördömas och motverkas. Ärade ledamöter! Alltför ofta kränks människors
mänskliga rättigheter i världen i dag på grund av deras religion eller tro. Offren tillhör inte
samma tro eller en region. Dessvärre är ingen del av världen förskonad från den religiösa
intoleransens gissel.

All diskriminering av och allt våld mot individer på grund av religiös tro strider mot de
värderingar som vi i Europeiska unionen värnar om. Varje överträdelse måste tas på allvar
och ska fördömas med samma kraft oavsett var det sker eller vem som är offer, eftersom
vi vet och slår vakt om att de mänskliga rättigheterna är universella.

Kristna samhällen som länge har funnits i Mellanöstern har svårigheter som har lett till
stora förflyttningar i vissa länder och till att de har blivit färre i regionen som helhet.
Europeiska unionen tänker inte blunda för sitt ansvar. Vi anser att deras begäran om att få
sina rättigheter respekterade som medborgare i sitt eget land är helt legitim. Samvetsfrihet
och trosfrihet tillhör alla och varje stat är skyldig att se till att de respekteras.

EU är redo att stärka samarbetet med regeringar för att bekämpa intolerans och skydda de
mänskliga rättigheterna. Vi får inte gå i den fälla som extremisterna och terroristerna har
gillrat, utan måste stå emot försöken att utmåla religionen som orsak till splittring. Det
bästa svaret mot extremism är en enad internationell front som bygger på de universella
normerna om religionsfrihet och trosfrihet.

Europeiska unionen var en drivande kraft i FN:s generalförsamling bakom den resolution
om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller
trosuppfattning som antogs i samförstånd i december 2010. Vi gör en samlad ansträngning
varje år för att bygga vidare på denna samsyn så att det internationella samfundet kan sända
ut ett klart och gemensamt budskap. Vi överväger ännu ett initiativ för att uppamma ett
starkt regionöverskridande stöd i frågan på det kommande mötet för FN:s råd för mänskliga
rättigheter i mars. Vi tar också upp frågan om religions- eller trosfrihet under våra dialoger
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om mänskliga rättigheter och uppfordrar länderna att avskaffa diskriminering och
intolerans.

Våra delegationer övervakar dessa frågor noga runt om i världen och Europeiska unionens
nästa årliga rapport om de mänskliga rättigheterna i vår kommer att ta upp religiösa
minoriteters situation på olika håll i världen.

Jag tar stark ställning för att vi ska behålla religionsfrihet eller trosfrihet högst upp på
dagordningen. Nästa möte i rådet (för utrikes frågor) den 31 januari kommer åter att ta
upp frågan så att Europeiska unionen kan flytta fram positionerna för att främja
religionsfriheten.

Talmannen.   – Fru Ashton! Jag är mycket glad över att välkomna er hit till
Europaparlamentet på det nya året. Det är inte så ofta som vi kan diskutera så viktiga
ärenden i Europeiska unionen utrikes frågor med er personligen, så jag vill tacka er så
mycket för att ni kommit hit.

Elmar Brok,    för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman, fru Ashton! Ni har lovat oss att komma
oftare till Europaparlamentet, så att denna fråga kan bli löst. Det är viktigt för er och för
alla andra att känna till att en bred majoritet i Europaparlamentet stöder frågan och att det
visar att det är en av en serie åtgärder och inte bara en vanlig resolution.

Ni har rätt i att vi ska se till att intolerans och våld mot människor på grund av deras religion,
oavsett vilken, anses som oacceptabelt. Men det framstår som klart att 75 procent att
angreppen av det här slaget varit riktade direkt mot kristna de senaste åren. Det kristna
Europa måste visa självförtroende och försvara sig. Det får inte tiga still i frågan. Angreppen
äger i stor utsträckning rum i muslimska stater, men inte bara där. Kristna förföljs t.ex. i
Kina och i andra länder. Vi får inte acceptera diskriminering med våld eller terrorhandlingar.
Det är inte acceptabelt att döma någon till döden för att han eller hon har konverterat till
kristendom, lika lite som terrorhandlingar och terroristorganisationer eller att offentliga
organ som inte själva ligger bakom blundar för dessa handlingar. Resultatet blir att den
årtusendelånga traditionen av kristna grupper och samhällen i många länder upphör, t.ex.
Syrien, Turkiet, Irak och Iran. Om påtryckningarna mot de kristna i Betlehem fortsätter,
Jesus födelsestad, kommer det snart inte att bo några kristna kvar där. De 20 miljoner
kopterna i Egypten utgör ett särskilt problem som vi tar mycket allvarligt på. I det här fallet
kan vi inte tala om minoriteter.

Därför vill jag betona två krav som ställs i resolutionen. Det måste finnas ett tydligt
omnämnande av förföljelsen av kristna i människorättsrapporterna från Europeiska
unionens institutioner, däribland er organisation och Europaparlamentet. Det måste tilldelas
resurser inom Europeiska utrikestjänsten att hantera kristendomsfrågan och frågor om
mänskliga rättigheter och religionsfrihet måste spela en viktig roll i de avtal vi sluter med
andra länder.

Hannes Swoboda,    för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman, fru Ashton! Tack för ert klara
uttalande.

Det ökande antalet angrepp mot kristna och den tilltagande religiösa intoleransen är mycket
alarmerande. Vi måste tydligt fördöm dessa handlingar eftersom vi stöder religiös tolerans,
frihet och mångfald. Jag vill åter uttrycka vår djupaste sympati och beklaga attentaten mot
kopter i Egypten. Det var ett hårt slag inte bara mot kopterna själva, utan också mot den
tolerans som fortfarande är allmänt spridd i Egypten. Jag säger ”fortfarande” eftersom detta
nu tyvärr äventyras.
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Jag vill på S&D-gruppens vägnar djupt beklaga det sätt på vilket kristna behandlas i Irak.
Syftet med att störta Saddam Hussein var inte att ge upphov till den minskade tolerans
mot kristna som vi ser nu. Men det råder också intolerans mellan olika muslimska grupper.
Därför anser S&D-gruppen att det är särskilt viktigt att vidta beslutsamma åtgärder mot
intolerans mot andra religionsuppfattningar och särskilt religiösa minoriteter.

Jag har nästan aldrig skrivit några skriftliga förklaringar, men jag medverkade gärna i det
här fallet på inbjudan av Andreas Maurer, eftersom det är så viktigt för oss att bekämpa
den ökande intoleransen och att samarbeta för att få bukt med den. Jag är glad att vi har
en gemensam resolution och en gemensam grund för handling.

Men liksom jag på min grupps vägnar klart fördömer dessa angrepp mot kristna, och inte
bara de senaste angreppen utan också annan diskriminering, beklagar jag verkligen den
växande islamofobin i vissa kretsar i EU. Det är bara ett argument, hur fel och ogiltigit det
än är, men ändå något som ger vissa radikala muslimska krafter vatten på sin kvarn för att
rättfärdiga diskriminering och för den delen angrepp mot kristna.

Alla, oavsett uppfattning om vissa religioner måste erkänna att folk har rätt att utöva sin
religion i fred. En aggressiv, våldsam minoritet, oavsett om den utgörs av muslimer, kristna,
judar eller personer från andra trossamfund kan aldrig rättfärdiga angrepp på andra
religioner.

Marietje Schaake,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Religiös övertygelse är en
personlig fråga som betyder olika saker för olika människor. Statens roll är att skydda alla
medborgare, oavsett övertygelse, och låta dem umgås fritt med vem de vill och uttrycka
sig i hela världen. En titt på vår värld i dag ger en dyster bild. Från bahá’i i Iran till kopter i
Egypten, från tillämpning av lagar om hädelse i Pakistan till attackerna mot kristna eller
platser för tillbedjan i Irak och Nigeria. I dag lyfter vi särskilt fram det ökande våldet mot
kristna, vilket ger anledning till stor oro. Det är smärtsamt att folk angriper och blir angripna,
båda i religionens namn, och människor från alla trosläror är offer.

Det är oacceptabelt att se att vissa individer, extremister, väljer att gripa till våld och rentav
terrorism och gör det i Guds eller någon religions namn och gör sig till språkrör för andra
eller försöker sätta sig över lagen och på det sättet försöka göra oräkneliga oskyldiga
människor till medansvariga för våldet.

Men vi ska inte låta lura oss. Genom att ge extremisterna mer ära än de förtjänar och godta
kopplingen mellan religion och terrorism diskvalificerar vi de flesta troende som på olika
sätt utövar sin religion fredligt. Terrorism är politisk och terrorism är ett brott. Religion
kan aldrig vara ett trovärdigt eller godtagbart skäl för att använda våld eller kränka mänskliga
rättigheter. Detta sker allt för ofta, inte bara genom våld men också genom att begränsa
yttrandefriheten och missbruka lagar om hädelse.

Religion eller övertygelse får aldrig vara en anledning till att människor lever i skräck och
Europaparlamentet säger med rätta sin mening om extremisthandlingarna mot kristna
och stöder dem som fördömer denna extremism.

Nicole Kiil-Nielsen,    för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Herr talman, fru Ashton, mina damer
och herrar! Massakrerna mot kopterna i Alexandria har väckt upprörda känslor
internationellt. Situationen för de grekisk-ortodoxa kristna är oroande som helhet. Det
gäller Irak, Libanon och till och med Palestina, där kristna lämnar vad de betraktar som
det heliga landet, nedbrutna av förödmjukelsen under den israeliska ockupationen.
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Jag är glad att vår resolution om religionsfrihet medger en vidare tolkning och
uppmärksammar de grundläggande rättigheterna i fråga om rätten att tro och inte tro,
rätten att välja en religion utan att bli diskriminerad. I texten nämns attackerna och dödandet
på senare tid i världen, men vi ska också erkänna att respekten för denna religionsfrihet är
under hot i vissa europeiska länder.

Vi ser ofta handlingar av intolerans, t.ex. vanhelgandet av judiska och muslimska
kyrkogårdar, antiislamskt och antisemitiskt språkbruk. Handlingar som folkomröstningen
i Schweiz om att förbjuda att nya minareter byggs och extremistpartiers framgångar som
uttrycker intolerans mot vissa grupper är alla tecken på att vi måste ta tjuren vid hornen
för att värna de sekulära principerna i Europa. Flyktingar, asylsökande, migranter och
etniska och religiösa minoriteter utsätts oroväckande nog allt oftare för att deras allmänna
grundläggande rättigheter kränks.

Europa bör statuera exempel för tolerans och dialog över samfundsgränserna.
Grekisk-ortodoxa kristna misstänks allt oftare för att företräda västvärldens intressen och
ideal, medan muslimer i Europa sätts i samband med radikal islamism och terrorism.

Låt mig läsa upp två rader i en dikt av Louis Aragon: ”Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y
croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat” (”Den som trodde på Gud
och den som inte gjorde det, deras blod rinner lika rött och lika klart”).

Konrad Szymański,    för ECR-gruppen. – (PL) Herr talman, fru Ashton! Jag vill först tacka
Catherine Ashton för att hon reagerade så snabbt på händelserna i Alexandria. Det är ytterst
viktigt att vi reagerar snabbt och på ett förutsägbart sätt eftersom det betyder att världen
lyssnar mer uppmärksamt på oss.

Kristna är utan tvivel den mest försummade minoriteten i världen i dag. Varje år utsätts
170 000 kristna runt om i världen för laglig diskriminering, övergrepp och även mord.
Alla de som säger sig upprätthålla de mänskliga rättigheterna måste vidta tydliga åtgärder
för att försvara religionsfriheten. Frågan om religionsfrihet behöver tas upp i samtal med
länder som Afghanistan, Irak och Sudan inom ramen för utvecklingsbiståndet. Kina, Indien
och Vietnam behöver höra vår syn på religionsfriheten inom ramen för förhandlingarna
om handel med Europeiska unionen. Vi behöver gjuta nytt liv i vår grannskapspolitik när
det gäller länder som Egypen. Till syvende och sist måste vår diplomati reagera mot varje
kränkning av religionsfriheten. Vi har instrumenten för detta och behöver bara använda
dem. Vi ska också övertyga världen om att de kristnas frihet verkligen är viktig för oss, efter
år av tystnad i frågan. Världen lyssnar bara om den har uppfattningen att frågan är verkligt
viktig för oss. I annat fall kan vi inte förvänta oss att vår politik på det här området kommer
att lyckas.

Kyriacos Triantaphyllides,    för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Enligt den
grundläggande FN-stadgan har alla rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Varje människas rätt att ha en religiös övertygelse, eller ingen alls, måste garanteras och
respekteras av alla. Religion får inte utnyttjas för politiska konflikter. Vi fördömer därför
alla de attacker som har skett nyligen i Alexandria och på andra ställen och uttrycker vårt
deltagande med offrens familjer.

Den turkiska ockupationsregimen i Cypern gjorde något den aldrig tidigare har gjort genom
att våldsamt avbryta och stoppa en kristen gudstjänst i St. Synesios-kyrkan i det ockuperade
området Rizokarpaso. Handlingen kränker de instängda grekcyprioternas grundläggande
mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Gudstjänsten avbröts på liknande sätt på
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trettondedag jul i Yialousa på den grundlösa anklagelsen att det inte hade utfärdats något
tillstånd i tid.

Dessa handlingar är ett tydligt brott mot det tredje Wienavtalet från den 2 augusti 1975,
artiklarna 3 och 9 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna,
artikel 10 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 18 i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer fullständigt den ockuperande
regimens handlingar som är flagranta överträdelser av en grundläggande mänsklig rättighet.

Här behövs en snabb reaktion. Respekten för övertygelser och rättigheter måste vara av
fundamental betydelse för Europeiska unionen.

Fiorello Provera,    för EFD-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar!
Terrorattentaten i Egypten och Irak nyligen är brott som bara är en aspekt, låt vara en
tragisk sådan, av förföljelserna av kristna samfund i världen och särskilt i Mellanöstern.

Det mest oroande med detta i institutionella termer är den systematiska begränsningen av
kristnas rättigheter som medborgare genom att de t.ex. inte tillåts bygga kyrkor, ha offentliga
eller militära ämbeten eller fritt utöva sin religion. Dessa två saker – terrorism och
diskriminering – tvingar hundratusentals människor att lämna dessa länder. I Irak har t.ex.
mer än 60 procent av de kristna tvingats i exil, och då talar vi om runt 600 000 personer.

Europaparlamentet kämpar för människors rätt att emigrera. Men i det här fallet nekas
hela samhällen rätten att leva i sitt eget land. Målet med terrorismen är att fördriva
kristendomen från arabländer med hjälp av massmord. Åtgärder, även militära sådana
behövs för att bekämpa och förhindra det.

Europa, som historiskt sett är en kristen världsdel och en betydande försvarare av de
mänskliga rättigheterna måste utöva påtryckningar på regeringarna i regionen och uppmana
dem att respektera sina egna medborgares rättigheter.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Herr talman! Samvetsfrihet är sannerligen en viktig rättighet.
Gud kan inte vilja ha gudstjänster under övervakning.

Denna frihet ansattes på avskyvärda sätt i kommunistregimerna. Vi borde ha modet att
stå upp i dag och säga att det främst är kristna i islamska länder som utsätts för ogärningarna.
Vi ska fördöma det avskyvärda dödandet som fanatiker ligger bakom.

Men det är inte bara en fråga om extremism. Kristna behandlas som andra klassens
medborgare i många länder där majoriteten av befolkningen är muslimsk, även i länder
som betraktas som moderata. Att konvertera till kristendomen är förbjudet och kan rentav
straffas med döden. Men i väst är det så, oavsett vad Nicole Kiil-Nielsen, att folk inte hindras
från att konvertera till islam om de så önskar.

I samma muslimska länder kan vem som helst som kritiserar islam eller rapporteras ha
gjort det möta samma öde. Lagstiftning som sägs vara till för att komma åt hädelse måste
upphävas. Vi uppmanar särskilt Pakistan att ogiltigförklara domen mot den stackars kvinna
som blev anklagad av sina grannar.

Vi kan sitta och prata hur länge som helst, men vackra ord räcker inte långt. Vi måste agera
och klargöra för dessa stater att våra förbindelser med dem är beroende av huruvida de är
villiga att respektera samvetsfriheten.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar!
Jag vill tacka kommissionsledamoten så hjärtligt för vad hon sa, eftersom syftet med vår
resolution är att säkra ett bättre skydd för religiösa minoriteter i allas intresse.

Men jag vill i all uppriktighet, vänskaplighet och vänlighet fästa er uppmärksamhet vid en
sak, fru Ashton. Om ni har tålamodet att än en gång läsa igenom den text ni just läste upp
så kommer ni att upptäcka att ni lyckades hålla hela anförandet utan att en enda gång
använda adjektivet ”kristen”. Det slog mig, för vi känner en viss förlägenhet i våra
institutioner och då spelar vi de fundamentalister i händerna som försöker identifiera de
kristnas närvaro i Mellanöstern och andra delar av världen med just Väst och Europa.

Mina irakiska, kristna vänner och våra palestinska, kristna vänner är araber, tänker på
arabiska, älskar sitt land, älskar mentaliteten där och sin historia och kultur. Därför vill jag
fråga er om vi inte borde ta en väldigt ordentlig titt på oss själva och se hur vi har hanterat
frågan fram till nu, för det är viktigt för oss att man nämner en sak vid dess rätta namn.

Det är vad vi ska göra – kalla hat mot judar för antisemitism, hat mot muslimer islamofobi
och hat mot kristna för det som det förtjänar, för det är bara så vi kommer att kunna
engagera alla i dessa länder som älskar rättvisa och frihet.

Det är min fråga till er och jag ber er vara explicit i ert svar. Vi kommer inom kort att anta
avtalet om Irak. Låt oss skriva in lämpliga regler jämte principerna i handelsavtalet, så att
vi kan byta ekonomiska fördelar mot rättigheter. Låt oss göra något påtagligt som ligger i
allas intresse, men låt oss göra det snabbt och riktigt, för världen väntar på en signal från
EU.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Herr talman! Jag vill börja med om att påminna om vad
som står i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Rätten innefattar
frihet att, jag citerar: ”ensam eller i gemenskap offentligt eller enskilt utöva sin religion eller
tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa
sedvänjor”. Det framgår att skyddet av dessa friheter är integrerat i och inte kan skiljas från
skyddet av alla mänskliga rättigheter. Vår beslutsamhet att försvara dem ska inte stå efter.

Det klargörs även att vi ska agera mot all religiös förföljelse som är ett problem för alla
religioner och många länder, även några som ingår i vår egen Europeiska union, i ärlighetens
namn. Tankesmedjan Pew Center säger att 70 procent av världens sex miljarder människor
lever i länder med omfattande inskränkningar för religiös tro eller andaktsövningar.

Jag är personligen fast övertygad om att religion kan vara en det godas drivkraft och
upprätthållas genom arbetet i det religiösa rådet i min valkrets i Östra England som verkar
för ömsesidig förståelse, en roll som återspeglas i Europeiska unionens egna åtaganden att
föra dialog i vår resolution. Men jag vet att när hatpastorn Terry Jones, som hotade att
bränna Koranen, meddelade att han skulle komma till Luton, även det i min valkrets, så
fick han veta att han inte var välkommen.

Tolerans, dialog, ömsesidig respekt och förståelse är en del av den tro som en del har. För
andra är de värderingar i sin egen rätt. Hur som helst är det värderingar som vi ska främja
och respektera.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Herr talman! Fanatism som har andra religioner som
mål är barbari och måste fördömas och bekämpas av alla dem som försvarar demokrati.
Därför är det så viktigt att vi uttrycker vår solidaritet med alla dem som förföljs för sin tro
i världen.
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Det förfärliga dödandet som al-Qaida ligger bakom i Irak och Egypten och de hot som
grekisk-ortodoxa kristna utsätts för av islamska fundamentalister syftar i själva verket bara
till en enda sak, att skapa spänningar mellan religioner, ge bränsle åt hatet, så split mellan
samfunden och provocera fram en sammandrabbning mellan civilisationer. Detta försök
till destabilisering kommer inte att bära frukt i EU, lika lite som det gör i Frankrike nu där
hela det muslimska samfundet självklart fördömde dessa barbariska handlingar omedelbart.

Vi måste med allvar åter hävda alla minoriteters rätt att utöva sin religion fritt och säkert
var som helst i världen, även här hemma i EU. Vi måste försvara religiös mångfald, tolerans
och ömsesidig förståelse både här i EU och i alla andra delar av världen. Därför är det min
förhoppning att den demokratiska revolution som Tunisien genomgår snart når andra
länder så att värderingarna om respekt, tolerans och sekularism kan spridas.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Herr talman! Tack så mycket för att ni har kommit hit,
fru Ashton. Har vi inte redan diskuterat de kristnas situation i Somalia, Sudan, Egypten,
Syrien, Turkiet, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan och Malaysia många gånger tidigare i
Europaparlamentet? Har inte Europaparlamentet, min grupp och jag redan ställt ett antal
frågor om den systematiska förföljelsen av kristna i dessa islamska länder? Eftersom vi har
det anser jag att tiden är ute för prat och välformulerade förklaringar. Det är tid för handling.

Jag har två specifika frågor till fru Ashton. För det första är det så, att även om Europeiska
utrikestjänstens befogenheter ska vara begränsade finns det en uppgift den bör ta på största
allvar: den måste kämpa för kristna som förföljs. Därför borde man inrätta en separat enhet
i den Europeiska utrikestjänsten som ska ansvara för det.

För det andra har Europeiska unionen undertecknat bilaterala avtal med alla dessa länder.
Frys dessa avtal, lägg dem på is i dag! Knip åt plånboken för dessa regeringar tills de visar
att de har skapat tryggare förhållanden för kristna.

Jag skulle vilja höra era svar på mina två specifika frågor.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Herr talman! Gruppen Europeiska enade
vänstern/Nordisk grön vänster är inte delaktiga i resolutionen vi har att behandla i dag.

Vi fördömer självfallet alla terrorhandlingar oavsett vilka förövarna eller offren är eller var
de sker. Men vår grupps medlemmar tror bestämt på sekulära principer och ett sekulärt
samhälle. Därför fördömer vi naturligtvis hädelse. Det betyder att vi tror fullt och fast på
tanke-, samvets- och religionsfrihet, även friheten att tro eller inte tro, välja sin religion,
byta religion och fritt utöva den religion man har valt oavsett vilken det är.

Det betyder också att vår övertygelse handlar om att hålla isär religion och politik och att
vi fördömer den fundamentalism som är på uppåtgående i EU och på andra ställen, vilket
ofta är en reaktion på social oro och beslutsfattarnas ofömåga att ta itu med den.

Vi anser att resolutionen är ett steg i fel riktning. Kort sagt tycker jag att den saknar jämvikt,
särskilt jämfört med förslaget från min grupp. Vi anser att resolutionen ger intryck av att
det kristna Europa, eller det kristna samfundet i Europa försöker komma till de kristnas
undsättning runt om i världen. Vi tycker inte att det är det bästa sättet att bekämpa dessa
tilltagande sekteristiska strömningar.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Herr talman! Den gemensamma resolutionen har med
rätta fört frågan om attacker mot religiösa inom Europa på tal. För exakt en månad sedan
skrev en judisk student i mitt land Nederländerna så här: ”Jag känner oro, oro för paradoxen
som är inbyggd i skyddet av religionsfriheten. Om jag måste ge mig av i morgon för att
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det inte finns någon trygghet här, var kan jag då leva? I Förenade kungariket eller Frankrike?
Nej, det är samma problem där.” Frågan är om EU rör sig mot en framtid utan judiska
samfund i någon medlemsstat. Detta är ett eldprov för våra andliga värderingar i EU.

Det gäller lika mycket inställningen i EU mot en nära nog bortglömd grupp av kristna i
Mellanöstern, den palestinska kristna minoriteten i Gaza och Västbanken. De har rätt att
vänta sig ett konkret stöd från Europeiska unionen, särskilt när kristna organisationer gör
sig stort besvär med att ge ett riktigt hem till funktionshindrade palestinska barn, oavsett
deras tro. Palestinska kristna har det extremt svårt på arbetsmarknaden, särskilt som
entreprenörer med egen rörelse. De brukar tiga om sina dagliga svårigheter för att slippa
problem. Fru Ashton, låt rådet och kommissionen, som viktiga givare åt den palestinska
gemenskapen, ta fasta på deras intressen och lyssna på deras röster också.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Herr talman! Jag välkomnar möjligheten att tala om ett ämne
som ligger mig varmt om hjärtat. Som evangelisk kristen har det gått upp för mig, särskilt
de senaste åren, att uttryck för kristen tro i stor utsträckning betraktas som oacceptabla i
ett samhälle som vill att vi ska saneras från all stark tro och där alla måste tro på samma
sak eller ingenting alls.

Det här angreppet på övertygelser är mer aggressivt mot kristendomen i vissa läger. I år
firar vi 400-årsjubileet för King James-bibeln, men i dag betraktas uttryck för tro som vilar
på denna bibels innehåll ofta som olagliga. Vi står inför en situation där kristna utesluts
från vissa yrken på grund av sin tro och släpas inför rätta på grund av sin tro. I Förenade
kungariket används lagar om jämlikhet mer som ett svärd än som en sköld för att bestraffa
uttryck för kristen tro.

Denna marginalisering av kristendomen exemplifierades nyligen av kommissionen när
man offentliggjorde sin almanacka: Muslimska, hinduistiska, sikhiska judiska och kinesiska
högtider var markerade, men det stod ingenting om kristna högtider. Jag tvivlar inte alls
på att det inte var en lapsus eller ett misstag, och det är ytterst beklagligt. Jag vill uppmana
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
utrikespolitik att särskilt ta upp detta i sina kommentarer.

Friheten för religiösa uttryck är en grundläggande rättighet i ett samhälle som ska vara
skyddat, och denna debatt är bara ett litet tecken på erkännande av problemet. Vi får inte
skygga för det bara för att det är kristna som förföljs ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Ernst Strasser (PPE).   – (NL) Herr talman! Tack så mycket för ert uttalande, fru Ashton.
Det är riktigt och det har gjorts i rättan tid och det är också uppmuntrande med tanke på
den grundläggande strategi ni och er organisation har antagit när det gäller problemet i
stort, både i fråga om samarbete med andra länder och de åtgärder som behövs. Dagens
debatt är också nödvändig, inte bara på grund av händelserna nyligen, men också eftersom
religionsfrihet är en av våra grundläggande värderingar och en del av vår identitet i EU.

Debatten är viktig eftersom diskriminering, våld och förföljelse äger rum i många länder
i världen och det är särskilt oroande att en stor andel av dem som dödas i våld som motiveras
med religiösa grunder i världen är kristna. Vårt deltagande går till alla dem som har dödats,
sårats eller torterats i angrepp av det här slaget. Vårt deltagande går också till deras vänner
och familjer. Vi måste göra allt vi kan för att minska och utplåna den här typen av intolerans.
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Men tyvärr ser vi också att officiella organ diskriminerar kristna och vi måste göra allt för
att bekämpa och komma till rätta med det. Vi måste göra ett åtagande för att säkra rätten
till religionsfrihet. Det måste vara en central del i våra bilaterala avtal. Vi behöver effektiva
instrument som låter oss skydda kristna och skydda religionsfriheten. Därför välkomnar
jag att säkrandet av den mänskliga rättigheten att åtnjuta religionsfrihet kommer att bli en
av punkterna i alla bilaterala avtal.

Vi måste också föra in bestämmelser som garanterar religionsfriheten i våra avtal med
tredjeländer och jag välkomnar verkligen er avsikt att vika ett kaptiel i EU:s årliga rapport
om de mänskliga rättigheterna om situationen för religionsfriheten.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Det är
viktigt att koppla samman fördömandet av dessa angrepp med uppmaningen om
omedelbara, konkreta åtgärder för att skydda kristna i världen med ett mer generellt krav
på respekten för religionsfriheten och samvets- och tankefriheten.

Det är ingen skillnad mellan någon som mördas under mässan och någon som döms till
döden för äktenskapsbrott eller för att han eller hon tillhör en muslimsk, kristen eller judisk
minoritet eller för att ha fötts på en viss plats eller för att han eller hon utövar en religion.
Rätten till frihet och samexistens är allmänt erkänd i humanistisk kultur och i internationella
konventioner. Men vi ser att världen är uppdelad mellan dem som håller de mänskliga
rättigheterna högt och dem som brutalt vill utrota dem.

Den enda grunden för att skydda identiteter och värderingar är en öppen inställning till
dialog och mot alla former av intolerans. Bristen på respekt för dessa kan till och med leda
till att hela samhällen fördrivs från platsen där de historiskt sett hör hemma. Vi har mycket
att göra i EU på den fronten på politisk och diplomatisk nivå och i olika kulturella och
sociala sammanhang. I dag riktar vi en vädjan till rådet och kommissionen, och särskilt till
unionens höga representant för utrikes frågor och utrikespolitik att anta tydliga riktlinjer
för våra förbindelser med tredjeländer i samband med den nya Europeiska utrikestjänsten.

I bilaterala avtal behöver också större avseende fästas vid frågor som religionsfrihet och
mänskliga rättigheter mer allmänt, där överträdelser mot dessa ska leda till att avtalen
upphör att gälla. Jag tycker också att EU ska gå i bräschen för att främja dialogen mellan
religioner. Det är bristen på en sådan dialog som ofta ligger bakom enskilda incidenter och
regelrätta krig där religionen får vara täckmantel för andra, mer komplexa orsaker till
konflikt.

Slutligen måste vi också rikta blicken mot oss själva. Det råder ingen brist på exempel på
intolerans i EU. Våra städer är i praktiken i mångkulturella och det för med sig religiösa
traditioner som måste respekteras och åtnjuta yttrandefrihet.

Därför finns det inga alternativ till dialog och ömsesidig respekt. Det är viktigt att upprepa
appellen från olika religiösa samfund.

(Talmannen avbröt talaren.)

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Herr talman, fru utrikesrepresentant, mina damer och
herrar! Det som drabbat de östliga kristna församlingarna håller på att förändra kulturkartan,
där samfund som är flera tusen år gamla – ”kopt” är det grekiska ordet för ”egyptier” – nu
försöker emigrera över Medelhavet för att komma undan det övervåld de utsätts för. Medier
eller främlingsfientliga partier bör inte göra misstaget att kalla det här för en krock mellan
religioner eller civilisationer.
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Jag vill helt kort berätta om en händelse som jag betraktar som signifikativ. En dag för
många år sedan, i Kairo, stod en gammal man från landsbygden, som brukade leverera
mjölk hem till oss tre gånger i veckan, vid vår dörr och grät. Vi kunde inte förstå vad han
ville, eftersom allt han fick fram mellan tårarna var ”Said Akbar, Said Akbar”, den store
gamle mannen, den store gamle mannen. Till slut insåg vi att han visade sina kristna kunder
att han sörjde Karol Wojtyła, som nyligen gått bort. Det var en enkel och uppriktig man,
en muslim som uppträdde med hela den urgamla ömsesidiga respekt som folken kring
Medelhavet visar varandra. Den här korta men signifikativa händelsen, som reflekterar
utbredda värderingar i det egyptiska samhället, inträffade i samma land som där kopterna
massakrerades i julas.

I dag behöver de östliga kristna församlingarna skydd. De blir ibland fångar i den inbördes
kampen mellan terrorister och fundamentalister och auktoritära maktutövare. Den
europeiska utrikespolitiken får inte stå handfallen medan världen förändras. Vi måste våga
uttala ordet ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Marina Yannakoudakis (ECR).   – (EN) Herr talman! I ett civiliserat samhälle tolererar
man varandras tro. De fasansfulla händelserna i Egypten och Irak strider mot mänskliga
rättigheter och grundläggande principer för tanke- och yttrandefrihet. Ingen ska bli förföljd
på grund av sin religiösa övertygelse. Att hindra kristna eller andra religiösa grupper i deras
religionsutövning är fullständigt oacceptabelt i vårt samhälle.

Men innan vi kritiserar måste vi se om vårt eget hus. För en månad sedan avbröts
julgudstjänsten i den ockuperade byn Rizokarpaso på Cypern. Som vi alla vet är Cypern,
som är en av EU:s medlemsstater, för närvarande delvis ockuperat av Turkiet, något som
har pågått i 36 år. Den turkiska arméns agerande, att gå in i kyrkan, tvinga prästen att
avsluta gudstjänsten och jaga ut gudstjänstdeltagarna ur kyrkan, är oacceptabelt. FN håller
just nu på att utreda händelsen.

Medan vi talar om situationen i länderna utanför EU och om friheten för kristna, vill jag
alltså påminna parlamentet om att vi först måste få ordning i vårt eget hus. Vi kan inte
acceptera några som helst former av diskriminering här i kammaren om vi ska förbli
trovärdiga i ett vidare sammanhang.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Herr talman, fru Ashton! Religionsfriheten eller
trosfriheten skyddar både religiösa, icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar. De här
betraktelsesätten kan vara oförenliga med varandra, men då är det regeringarnas skyldighet
att främja tolerans och ställa upp för dem som utsätts för diskriminering och våld på grund
av sin övertygelse.

Jag stöder helhjärtat den gemensamma resolutionen i den form som vi nu har den framför
oss, inte för att jag tycker att vi bara ska bry oss om kristna, utan därför att de kristna just
nu utsätts för intolerans i allt fler länder. Jag skulle agera på samma sätt om det hade gällt
någon annan religion.

IIES kräver betydande kapacitet inom det här området. Jag hade själv en liknande ställning
i det nederländska utrikesdepartementet. Att hitta en framkomlig väg i en värld där man
kränker mänskliga rättigheter, med spänningar och konflikter baserade på religion eller
övertygelse, kräver stora resurser och insatser, som alltid när det gäller ärligt menade försök
att uppnå dialog och tolerans.
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Jag hoppas därför, Catherine Ashton, att du lyssnar till rekommendationen att frigöra
personal för detta ändamål.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Under
den rådande relativismen i europeisk politik finns det ett ord som inte får uttalas: kristofobi.
Under många år har vi tagit emot allvarliga och ofta tragiska rapporter från tillförlitliga
och vederhäftiga källor om förföljelse av kristna på flera kontinenter.

EU måste vakna, öppna ögonen och vidta konkreta åtgärder. Vi måste sända ut tydliga
budskap, till exempel ett sådant som vi förväntade av Catherine Ashton. Hon skulle till
exempel ha kunnat citera påve Benedictus inspirerade ord på Världsfredsdagen för några
dagar sedan, när han sade att det är en förolämpning mot Gud och mot mänsklig värdighet
och dessutom ett hot mod fred och säkerhet att vägra rätten till religionsfrihet.

Det behövs konkret handling. Varför dröjer vi med – som jag genast frågade – att skicka
en kommission för att kontrollera situationen för våra koptiska kristna bröder i Egypten,
ett officiellt moderat land där det i praktiken inte finns några som helst grundläggande
mänskliga rättigheter, inte ens i offentliga myndigheter eller i statsförvaltningen?

Vakna upp, eländiga Europa, och minns dina kristna rötter!

ORDFÖRANDESKAP: ROUČEK
Vice talman

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Herr talman! De angrepp som nyss ägt rum i Irak och
Egypten vittnar om två tragedier för Europa, fast av olika slag. För det första är det en tragedi
att händelserna överhuvudtaget har ägt rum, med tanke på deras grymhet och de många
dödade.

För det andra är det tragiskt att se hur ofta sådant här får passera obemärkt i vårt samhälle.
I många fall betyder vårt sätt att agera att händelserna begränsas till rapporter om olyckor
och brott i medierna, som om de vore något ovidkommande, i stället för ett angrepp mot
oss. Det är som om det hände någon annanstans trots att angreppen i själva verket äger
rum i själva hjärtat och mot själva kärnan av vår civilisation, vårt Europa.

EU-institutionernas roll är i grund och botten att väcka medvetenhet om allvaret, betydelsen
och omfattningen av angreppen mot de kristna på de här platserna. EU-institutionerna får
inte bara utfärda allmänna uttalanden där man fördömer angreppen, utan man måste också
främja åtgärder längs två linjer: för det första måste man se till att den här tragedin ges
större plats i våra samfund och våra medier och för det andra måste man se till att
EU-institutionerna ökar sin närvaro på platser där tragedierna äger rum.

Med det här målet och med dessa båda handlingslinjer vill jag uppmana EU-institutionerna
och även Catherine Ashton att aktivt stödja den viktiga roll som offren för dessa händelser
faktiskt har. Offren måste få ansikten. Offren måste bli närvarande i EU-institutionerna.
Vi måste förbereda ett program med besök, möten och materiellt stöd till offren, men det
är offren för den förfärliga förföljelsen som själva kan försvara sin sak mycket bättre än
vad vi kan.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Herr talman! Som socialdemokrater tror vi på
mänskliga rättigheter och vi tror förvisso på religiösa rättigheter. Som Hannes Swoboda
så riktigt framförde är vi inte bara intresserade av den kristna religionen, vi är intresserade
av alla religioners rättigheter, av människors rätt att hålla gudstjänst enligt sin övertygelse
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och, ännu viktigare, av förståelse mellan alla religioner och förståelse för den tro som någon
bekänner sig till i egenskap av medborgare.

På grund av mitt ursprung skulle jag vilja kommentera en specifik händelse som inträffade
på Cypern och som nämns i rapporten. De turkiska ockupationsstyrkorna ingrep i en kyrka
där kristna gudstjänster hållits i decennier, för att stoppa gudstjänsten och, ännu värre,
jaga ut församlingen och tvinga prästen att ta av sig mässhaken. Det som utmärker den
här specifika episoden är att den tyvärr – eller kanske lyckligtvis – inträffade på europeiskt
territorium, eftersom det ger oss en chans att ta oss i kragen och lösa problemet.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Herr talman, fru Ashton! Den barbariska massakern i
Alexandria den 31 december kommer efter en lång serie dödliga angrepp mot kristna i
många delar av världen: i Iran, Irak, Pakistan, Nigeria, och nu senast i Egypten. De
huvudsakliga offren för förföljelsen – vi måste våga uttala ordet även om det inte finns
med i vår resolution – har varit de östliga kristna församlingarna. Det här är ett djupt rotat
problem och kristofobiska handlingar är en realitet.

Det botemedel som EU måste tillhandahålla – som vi måste tillhandahålla – måste ge
rättvisa åt de kristna minoriteterna. Det är 12 miljoner människor som är i behov av skydd
och som måste få ett annat val än att fly eller sväva i livsfara. Som redan sagts flera gånger
är det inte en fråga om att stigmatisera en religion mer än någon annan, utan bara om att
påpeka hur absolut livsviktigt det är att bekämpa de islamiska extremisterna som raserar
friheten samtidigt som de mördar människor.

Vi hoppas att Catherine Ashton under utrikesministermötet i slutet av månaden ska lägga
fram en samordnad reaktion och strategi för att bekämpa våldet mot de östliga kristna
församlingarna. Jag anser att det är viktigt att utöva påtryckningar, till exempel via de
associeringsavtal som vi har med några av länderna, och att uppmana deras respektive
regeringar att spåra upp förövarna och ställa dem inför rätta. Detta är punkt 2 i vår
resolution.

Religionsfrihet måste tillämpas överallt i världen, precis som varje människa är fri att tro
eller att inte tro, för om vi undergräver den frihet som tillåter religioner att vara skilda från
staten, då sätter vi också hela vår övriga frihet på spel.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Herr talman! Offren i minst 75 procent av samtliga
fall av religiös förföljelse i världen är kristna. Europeiska unionen får inte stå som passiv
åskådare och förbli overksam i den här frågan. Den här debatten är inte bara till för att
påminna Europa om att vi måste involvera oss i den globala kampen för att säkerställa
respekt för rätten till religionsfrihet, utan också för att vi ska samråda om vilka instrument
EU kan använda för att förebygga förföljelse av kristna i framtiden.

Vad kan vi göra? Enligt min mening bör vi först och främst se till att respekten för
religionsfrihet blir en prioritering i EU:s utrikespolitik. När vi undertecknar avtal med andra
länder måste vi se till att de innehåller bestämmelser som förebygger förföljelse i dessa
länder på grund av religion.

För det andra bör vi överväga att bilda ett europeiskt centrum för att bevaka religiös
förföljelse över hela världen. Ett sådant centrum skulle leverera relevant information utan
dröjsmål och ge EU möjlighet till omedelbar reaktion.

För det tredje och slutligen måste vi få slut på vår dubbelmoral. EU och hela Europa öppnar
sig för immigranter från länder runtom i världen. Vi låter dem bygga gudstjänstlokaler och
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de får utöva sina egna religioner. Men samtidigt står vi sällan upp för de kristnas rättigheter
i just dessa länder, i de länder där man straffas med flera års fängelse, i många fall till och
med döden, för att man äger en bibel, i länder där det inte bara skulle vara svårt att bygga
en kristen gudstjänstlokal utan helt enkelt omöjligt.

Det är dags för oss att orubbligt, beslutsamt och bestämt stå upp för de kristnas rättigheter
runtom i världen. Det är dags att vi uttrycker våra krav på att kristna och andra
religionsutövare fritt ska kunna praktisera sin religion.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Herr talman! Den här debatten måste med
nödvändighet ägnas de allvarliga händelser som är ett angrepp på de kristnas religionsfrihet
och till och med deras liv. Jag avser speciellt det som hänt i Pakistan, Irak, Nigeria och
Egypten.

I artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna anges mycket
utförligt vad som avses med religionsfrihet. Trots detta är religionsfrihet en dåligt
respekterad rättighet i vissa länder. Vi får nu se hur de som bekänner sig till den kristna
tron kan få plikta med sina liv.

Catherine Ashton! EU måste kraftfullt försvara rätten till religionsfrihet i allmänhet och
tydligt införliva detta i sina yttre åtgärder och kräva respekt, frihet och säkerhet för det
kristna samfundet, som nu är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Vi måste kräva
att alla berörda regeringar gör vad som behövs för att förebygga angrepp, och när det inte
är möjligt arrestera och straffa de ansvariga.

Friheten är en symbol för den europeiska identiteten och här ingår religionsfrihet, som är
en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Frihet är också en väg till fred, som påve
Benedictus XVI sade i sitt tal den 1 januari. Jag vill också understryka kristendomens viktiga
roll för att forma vår europeiska identitet. Det skulle därför vara en olycklig paradox om
Europeiska unionen inte så bestämt som möjligt kräver att världen skyddar de kristnas
mest grundläggande rättigheter och hjälper dem där detta är möjligt.

I Europaparlamentets resolution anges metoder för att bättre försvara religionsfriheten i
allmänhet och de kristnas religionsfrihet i synnerhet. Jag välkomnar att utrikesrådet noggrant
kommer att överväga detta och – jag ska sluta nu, herr talman – att Europeiska rådet den
14 februari kommer att framföra sin mening om de här allvarliga händelserna, på samma
sätt som t.ex. president Nicolas Sarkozy så modigt gjort.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Herr talman, fru Ashton! Europeiska unionens trovärdighet i
utrikespolitiken mäts i hur väl vi håller fast vid våra grundläggande värderingar, dvs.
mänskliga rättigheter, demokrati, legalitetsprincipen och religionsfriheten.

Egyptens rättssystem riskerar att hamna i skuggan av sharialagarna, vars offer är de koptiska
kristna. Europeiska kyrkokonferensen uppmanar till dialog mellan kristna och muslimer
i Europa. Den europeiska religiösa dialogen, religionens kulturella tradition och traditionen
med religionsundervisning är dessutom en resurs som kan användas i europeisk politik.

Kristendomen och andra religioner är fredsrörelser, precis som EU. När religionen är som
mest framgångsrik enar den människor och skapar inte barriärer mellan dem. Vi får inte
låta terrorister använda religionen som ett verktyg för barbarism.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Herr talman! Enligt organisationer som övervakar religiös
förföljelse hotas dagligen mer än 200 miljoner kristna av förföljelse. Under de två senaste
åren har mer än 170 000 människor dödats bara på grund av att de varit kristna, hur
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otroligt det än låter. Siffrorna kommer från organisationer som övervakar förföljelse av
kristna och de anser att kristna är den grupp som oftast utsätts för religiös förföljelse, vilket
vi här i parlamentet bör ha i åtanke. Situationen är särskilt spänd i en betydande del av de
islamiska länderna, där kristna behandlas som andra klassens medborgare.

Europa kan inte längre tolerera den här situationen, inte bara på grund av våra kristna
rötter. Oskyldiga människor dödas bara för att de bekänner sig till en viss religion i stället
för till en annan. Europeiska unionen reagerar inte tillräckligt bestämt på angrepp och
diskriminering mot kristna. Förföljelsen av kristna måste tas upp i bilaterala förhandlingar
och förbindelser mellan EU och de länder där dessa förfärliga ytterlighetshändelser inträffar.
Parlamentet bör också kräva att Catherine Ashton blir mer proaktiv och beslutsam i sina
åtgärder.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Herr talman! jag uppskattar den här debatten och stöder helt
resolutionen, som jag också står bakom. Jag anser att det fins en sovande jätte som håller
på att vakna på grund av de grundlösa och brutala övergreppen på kristna. Om liknande
illvillighet och övergrepp hade drabbat muslimerna eller det judiska samfundet skulle jag
ha varit lika oroad. Europa är en mosaik: enhet och mångfald är vårt valspråk.

Ändå anser tydligen den turkiska regeringen och dess företrädare på Cypern att det är på
sin plats att kristna ska ansöka om tillstånd att fira gudstjänst och att det är rätt att köra ut
dem ur kyrkan när de beslutar att fira gudstjänst tillsammans. Har Turkiets representant
vid Europeiska unionen inkallats? Varför inte, i annat fall? Jag vill ge en eloge åt de muslimer
som stöttade sina hotade kristna grannar. Låt oss alltså inte göra detta till en gest mot vem
som helst Den är för de kristna och för dem som hotas.

Jag stöder inte och kan inte acceptera övergrepp på grupper, individer eller samfund på
grund av deras religiösa övertygelse. Den här debatten handlar om de kristna – alltför
många tror att de kristna följer en massa föråldrade regler. De betraktar det som en
anakronism. Det är dags att vi börjar visa varandra ömsesidig respekt. Jag respekterar att
det finns personer i parlamentet som inte har någon religiös övertygelse eller som har en
annan övertygelse än min egen. Det är dags att vi här i parlamentet börjar visa respekt för
dem som har en kristen tro; vi är förenade i mångfalden.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Herr talman! På sista tiden har fallen av religiöst våld
mångdubblats i hela världen, vilket ger anledning till oro och upprördhet. Att bannlysa
utövning av religiös tro är en grov kränkning av de grundläggande rättigheterna och
internationell rätt, som fastställer att trosrättigheterna är omistliga och självklara.

Förbudet mot att hålla gudstjänst i Rizokarpaso i den ockuperade delen av Cypern och
bombningen av den kristna kyrkan i Alexandria som används av den koptiska församlingen
är bara två exempel på den ökade spänning och det religiösa hat som växer fram på en
mängd platser i Europas närhet.

Europeiska unionen måste utveckla en uppsättning verktyg som skyddar rätten till varje
typ av religiös trosutövning. Budskapet att EU inte tolererar sådant uppträdande ska vara
klart och orubbligt. Jag vill uppmana EU:s höga representant att ta med en utvärdering av
situationen när det gäller religiös yttrandefrihet bland sina prioriteringar. Slutligen vore
det bra att på råds- och kommissionsnivå inkludera skydd av religiös övertygelse i alla
diskussioner med tredjeländer.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Herr talman! Den kristna tron har alltid varit
utmärkande för den europeiska identiteten, och Europeiska unionens värderingar härrör
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från den. Därför kan EU inte bara se på medan kristna förföljs, och detta inbegriper
förföljelse i andra delar av världen. I arabländer och asiatiska länder är kristna den religiösa
minoritet som oftast lever under hot, vilket bekräftas av angreppen på kristna i Egypten
och Irak och av tidigare angrepp i Indien, där småbarn ingick bland offren. Vi har många
verktyg till vårt förfogande för att förebygga och kritisera sådana angrepp, och EU måste
snabbt och beslutsamt fördöma angrepp på kristna. Ett mycket effektivt sätt skulle kunna
vara att avtal med EU, exempelvis handelsavtal med tredjeländer, ingås under förutsättning
att det ges garantier för att de berörda länderna respekterar kristnas rättigheter och att det
införs klausuler om att avtalet upphör att gälla om rättigheterna kränks.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Herr talman, fru Ashton! År 2009 uppmuntrade vi en
interkulturell dialog i Europa mellan kristna och muslimer, mellan ortodoxa kristna och
katoliker och mellan protestanter och ortodoxa kristna. I vår gemenskap har vi försökt
åstadkomma ökad tillit. Det gör vi inbördes mot varandra. Här ingår givetvis att vi kan ha
egna synpunkter och har mod att uttrycka dem. Men ibland är det tydligen inte så. Jag har
just läst och fått höra att Europeiska kommissionen har publicerat en ungdomsalmanacka
där man tar med helgdagar för alla religioner utom för kristenheten. Jag kan bara säga att
sådant bara kommer att uppmuntra människor i Egypten och på andra platser att fortsätta
att begå förfärliga handlingar.

Vi är skyldiga att hjälpa de kristna i de här länderna, som vi redan nämnt flera gånger. De
flesta av dem bor i länder som Palestina, Egypten, Irak och Iran, som är kristenhetens vagga.
Vi får inte tillåta att dessa människor drivs ut ur sina hem. De är minoriteter, de är egyptier
och palestinier, precis som övriga invånare i de länderna. De vill fortsätta att bo där men
man gör det svårt för dem. Vi måste stötta Catherine Ashton och vi måste försöka se till
att Europeiska unionen inkluderar en garanti för religionsfrihet i alla fördrag som sluts
med tredjeländer, i synnerhet med de länder som vi har nämnt. Vi måste se till att ingen
tvingas att lämna sitt land av religiösa skäl.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Herr talman! När jag ser på situationen i Bagdad och
Alexandria får jag en känsla av att vi har gått 500 år tillbaka i tiden. Då befann vi oss i
Nederländerna mitt i ”Hoekse en Kabeljauwse”-krigen, då protestanter och katoliker låg i
fejd med varandra. I det moderna europeiska samhället finns det inte längre plats för den
typen av konflikter. Men när jag ser på Bagdad och Alexandria ser jag att de bara är grova
uttryck för något som finns under ytan i många länder.

Mitt budskap till er är därför att EU, inom ramen för såväl den kulturella dialog som den
frihet som vi har byggt upp tillsammans, måste säkerställa religionsfrihetens stora betydelse,
i alla fördrag som vi antar, i alla länder som vi handlar med och i varje betänkande vi
utarbetar, vilket jag också har påpekat i betänkandet om Turkiet. Det betyder också – trots
att Doris Pack inte nämnde det – att friheterna måste vara ömsesidiga och att religionsfrihet
måste respekteras också i länder där islam inte är majoritetsreligion.

Jag anser att den intolerans som kommit till uttryck och de övergrepp som inträffat är
oacceptabla och att vi bör dra in de stridande fraktionerna i dialogen. Jag vill därför uppmana
Catherine Ashton och hennes diplomatkår att se till att vi är fullkomligt konsekventa när
vi diskuterar religionsfrihet i alla kontakter vi har med myndigheterna i alla de här länderna.
Du kan räkna med parlamentets solidaritet i det avseendet.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Herr talman! Förföljelse och massakrer på kristna i
Mellanöstern brukar vara något som utförs av fanatiska organisationer och
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terrorristorganisationer. Förföljelsen av grekcypriotiska kristna på det ockuperade Cypern
utfördes av den reguljära armén i ett land med ambitioner att ansluta sig till EU.

I min hand har jag ett brev från den självutnämnde ”ambassadören för Turkiska republiken
norra Cypern” i Bryssel – en enhet som existerar helt baserat på den turkiska
ockupationsarméns makt – där han försöker göra narr av mig samtidigt som han medger
att mässan i Rizokarpaso avbröts därför att de kristna grekcyprioterna inte hade fått tillstånd.

Sedan när krävs det tillstånd att få utöva sin religiösa tro? Hur länge ska vi tolerera grova
kränkningar av EU-medborgares mänskliga rättigheter och religionsfrihet av ett land med
ambitioner att ansluta sig till Europeiska unionen?

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Herr talman, fru Ashton! Jag riktar mig till dig med en
enträgen vädjan i den här frågan, eftersom det är helt oacceptabelt att kristna i Mellanöstern
gång på gång utsätts för sådana här skoningslösa angrepp.

Irak, Iran, Egypten, Nigeria, Turkiet, Pakistan – de här länderna har varit deras hem, de
kristnas hem, under århundraden och de har ingen önskan om att flytta. Det är motbjudande
att islamiska präster underblåser antikristna känslor i tal till sina medtroende. I norra Irak
vågar folk inte smycka sina hem. I Bagdad bröt sig beväpnade individer in och sköt ihjäl
52 människor och sårade 200.

I december hade vi tillfälle att träffa de irakiska biskoparna som besökte Europaparlamentet.
De betonade för oss att de behöver vårt stöd och stöd från hela det internationella samfundet
för att oskyldiga människor inte ska dödas för sin religiösa övertygelse. Vart har vi kommit
sedan dess?

I det här sammanhanget vill jag nämna Turkiet, som gör stora ansträngningar för att komma
med i EU samtidigt som man förbjuder bildande av kristna religiösa grupper eller
församlingar. Vi tillåter att det byggs minareter i Europa men vi får ingenting i gengäld.

Jag skulle också vilja fråga: Var finns alla som försvarar mänskliga rättigheter och var finns
alla som försvarar djurens rättigheter, och så vidare? Jag undrar ibland om vi inte måste
bilda en grupp för att skydda kristna runtom i världen.

Peter Šťastný (PPE).   – (EN) Herr talman! Det är mycket oroande att se hur antalet brutala
och våldsamma angrepp på kristna och deras församlingar ökar. De ansvariga är för det
mesta fanatiska islamiska extremister. Det är rent hat. Det måste stoppas och ska också
stoppas.

EU och dess institutioner, inklusive parlamentet, måste öka sina påtryckningar på regeringar
där dessa incidenter utspelas, i synnerhet i de länder där staten är politiskt svag eller blundar
för vad som händer.

Vi skyddar och värdesätter varje liv, och den som sätter människoliv på spel bestraffas hårt,
Straffet blir hårdare om minoriteter utsätts för livshotande angrepp och om angreppet
motiveras av hat. Vi måste insistera på att andra länder skyddar människoliv på samma
sätt och utdömer hårda straff mot dem som begår så avskyvärda brott, och vi måste hjälpa
de berörda länderna i dessa avseenden.

Vi är alla medvetna om de allvarliga konsekvenser det kan få om ingenting görs och den
pågående utvecklingen inte stoppas. Hela den civiliserade världen måste därför fokusera
på att häva den här farliga trenden.
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Sari Essayah (PPE).   – (FI) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag vill inte på något
sätt undervärdera trycket på andra religioner, men statistiken talar för sig själv: av dem
som hotats eller dödats av religiösa orsaker är 75 procent kristna. Ungefär 100 miljoner
kristna runtom i världen utsätts för förföljelse och brutalitet på grund av sin tro.

Situationen har nu blivit särskilt oroande i Mellanöstern, som vi har hört. Under angrepp
mot gudstjänster i Irak, Egypten och Syrien har dussintals människor, däribland barn, fått
sätta livet till. Det finns problem även på andra ställen i världen. Den dramatiska ekonomiska
tillväxten i de asiatiska länderna döljer allvarliga brott mot grundläggande mänskiga
rättigheter. I exempelvis Kina, Indien och Vietnam finns religionsfrihet i stort sett bara på
papperet. Vi måste tillstå att EU och medlemsstaterna blundar för detta, på grund av bland
annat handelsförbindelser.

Men om vi ville skulle EU kunna göra mycket mer för att förbättra situationen för de kristna
och för att främja religionsfrihet i världen, till exempel genom att insistera på en
religionsfrihetsklausul i alla avtal som sluts med tredjeländer. Därför vill jag fråga dig,
Catherine Ashton, om det finns någon avsikt att i framtiden insistera på en sådan klausul
och övervaka hur den genomförs.

EU:s vankelmodiga attityd beror delvis på att vi håller på att förlora våra gamla värderingar.
Vi vill isolera religionen till en privat sfär. Det återspeglas exempelvis i den krucifixdebatt
som ägde rum i Italien. Doris Pack nämnde också den almanacka som publicerats av
kommissionen och där inga kristna helgdagar har tagits med. Det är inte sekularisering
som är lösningen på problemen. Lösningen ligger i respekt för dem som har andra åsikter
än våra och respekt för andras övertygelse.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Herr talman! De kristnas svåra situation i Mellanöstern,
Asien och Afrika är ingen tillfällighet. Det här är inte en serie beklagansvärda angrepp utan
inbördes samordning. Tvärtom, det är klassisk massförföljelse. De kristna trakasseras,
fördrivs eller mördas med en tydlig avsikt: religiös utrensning. Det här händer samtidigt
som vi här i Europa gör vårt yttersta för att anpassa oss till muslimernas enorma känslighet.
Vi kommer att få ett Europa som är fullt av moskéer och ett Mellanöstern som är rensat
på kristna.

Men det här handlar inte om antal. Det handlar om frihet och identitet. Till och med för
dem som inte är troende borde kristendomen vara något mer än en bortglömd, exotisk
och borttynande sekt. Vi är fria att tro eller inte, men vår frihet får inte missbrukas.

Det här synsättet innebär att vi bör vi göra religionsfrihet till ett förhandsvillkor i våra
förbindelser med självständiga stater. Det här synsättet bör skrivas in i lagen och bli en del
av EU:s utrikesrepresentants mandat.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag vill säga till den höga representanten att det
i den här situationen inte är tillräckligt att komma med fördömanden och uttalanden.
Angreppen på kristna församlingar har intensifierats dramatiskt, särskilt i länderna i
Mellanöstern och Nordafrika. Det är svårt att hitta en stat där kristna kan leva som en
normal minoritet och, vilket är viktigast, fritt bekänna sin tro.

Människor som nyligen bekänt sig till kristendomen riskerar att bli dödade. Det är heller
inte fråga om nya minoriteter. De kristna har en lång tradition som invånare i de här
länderna. Men numera tvingas de allt oftare att lämna sina hemländer, de tvingas bo i
ghetton eller har blivit interna flyktingar, precis som i Irak. Det är därför en angelägen
uppgift att formulera EU:s strategi beträffande religionsfrihet och att reservera en
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uppsättning konkreta åtgärder mot de stater som avsiktligt underlåter att skydda religiösa
minoriteter.

Jag skulle också vilja nämna min kollega Jaime Mayor Orejas idé att sammanställa en lista
över offer som EU:s utrikestjänst bör ta kontakt med. Det är inte att ställa en religion mot
en annan. Det handlar om lika möjligheter i praktiken, eftersom det borde vara lika lätt att
få bygga en kristen kyrka i Alexandria eller Ankara som det är att få bygga en moské i
Bryssel.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Herr talman! Angreppen mot den kristna församlingen i
Egypten och i andra länder måste fördömas och det är vår skyldighet att reagera. Jag har
en fråga: Om Europa, som är kristendomens vagga, inte kan försvara de kristna och deras
frihet att få utöva sin religion, vem ska då försvara dem?

Vi måste emellertid också försöka förhindra att muslimska församlingar radikaliseras och
manipuleras av extremister. Vi måste också uttrycka oss med omsorg och inte kalla alla
muslimer för terrorister, eftersom de som förespråkar våld och extremism är i minoritet.
Muslimska församlingar runtom i världen är skyldiga att fördöma extremister som drar
fördel av sin religion och bör ta avstånd från dem för att de inte ska kunna fläcka den
muslimska religionens rykte.

Dessutom måste vi med all vår makt försöka övertala myndigheterna i de här länderna att
skydda kristna församlingar från förföljelse.

Framför allt får vi inte tappa vett och sans, trots de händelser som utspelas framför våra
ögon och som väcker vår vrede. Som Mahatma Gandhi sade, ”öga för öga och tand för
tand gör oss alla blinda och tandlösa”.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! De ledamöter som redan
talat har sagt i stort sett allt. De har erinrat om händelserna, gjort en bedömning och framfört
specifika önskemål.

Eftersom det här är det sista planerade anförandet vill jag lägga till något som ännu inte
har sagts, och det jag kommer att tänka på är tankarna hos en mycket stor europé, nämligen
Johannes Paulus II, som på ett mycket effektivt sätt hjälpte till att riva Berlinmuren. I sitt
andliga testamente nämner han de fyra värden som vår framtida civilisation ska bygga på,
en civilisation grundad på kärlek: dessa värderingar är liv, fred, bröd och religionsfrihet.

Sedan tänker jag på allt som Giorgio La Pira har skrivit. Han var borgmästare i Florens och
stod bakom stora konferenser om det kristna samhällsskicket när det kalla kriget var som
kallast. I boken Premesse della politica (”Politikens förutsättningar”), skrev han att varje
politisk idé bygger på en speciell mänsklig princip. För det kristna Europa, skriver han, är
människan en i grunden bedjande varelse, det vill säga, en varelse som har förmåga att föra
en dialog, föreställa sig evigheten och tala med Gud.

Att frånta en människa möjligheten att delta i privat och offentlig dialog är inte bara en
förnekelse av religionen utan också en förnekelse av människan. Jag framför dessa tankar
till parlamentet och till dig, Catherine Ashton, som ett bidrag till ett konkret och effektivt
åtagande från vår Europeiska union, som är djupt rotad i sin kristna identitet och aldrig
försummar att tillkännage sin avsikt att försvara och främja mänsklig värdighet och
mänskliga rättigheter.

Talmannen.   – Kolleger! Vi kommer nu till ögonkontaktsförfarandet. Jag har ett litet
problem eftersom jag har mer än 25 önskemål och vi bara har fem minuter på oss. Alla
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kan givetvis inte få ordet. Jag ska göra mitt bästa och jag ska försöka fördela tiden jämnt
och rättvist, men tyvärr kan jag inte ge ordet till alla.

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag ska begränsa
mig till att be EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton att sätta upp en specifik begäran
på den dagordning som rör våra förbindelser med Egypten: vi uppmanar de egyptiska
myndigheterna att ta bort uppgifter om religion från officiella dokument, identitetskort,
pass och alla dokument som behövs för att få ett arbete.

Kristna diskrimineras i Egypten eftersom ordet ”kristen” finns med i deras handlingar.
Islamisk terrorism har nu blivit legitim i en situation med institutionaliserad diskriminering
av kristna.

Det här är ett specifikt önskemål som, om det genomförs, skulle kunna befria de kristna
från en form av institutionaliserad diskriminering.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EN) Herr talman! Artikel 3 i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
förbjuder ”omänsklig eller förnedrande behandling” och artikel 9 skyddar rätten att ”utöva
sin religion eller tro” genom gudstjänst. Detta har upprepats av Europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna i domen i det fjärde mellanstatliga målet mellan Cypern och
Turkiet från 2001.

Till Catherine Ashton vill jag säga följande: under de senaste 36 åren har Turkiet, som är
kandidatland för anslutning till Europeiska unionen, förstört religiösa monument på
Cypern, förvandlat kristna kyrkor till moskéer och stall och avbrutit jul- och
trettondagsgudstjänster i kristna kyrkor i de ockuperade byarna Rizokarpaso och Yialousa.

Turkiet måste fördömas för sina brott på EU:s territorium. EU får inte förbli passivt. De
kristna på Cypern svävar i fara.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Herr talman, fru Ashton! I dag diskuterar vi ett
resolutionsförslag om situationen för kristna i hela världen när det gäller religionsfrihet.
Europaparlamentet stöder grundläggande friheter och mänskliga rättigheter i hela världen.
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är en av de drivande krafterna
bakom detta stöd och det skiljer oss från de konservativa som fokuserar specifikt på
situationen för kristna.

Rent allmänt handlar detta inte bara om kristnas ställning. Ur ett liberalt perspektiv gäller
det religionsfriheten som helhet. Med det menar jag alla religioner i hela världen. Det
handlar om skydd för religiösa minoriteter och varje stats skyldighet att efter bästa förmåga
skydda medlemmarna av de religiösa minoriteter som lever under hot.

Vi har också problem i Europa. Jag kommer från Berlin, och enbart där har under en period
av sex månader sex mordbränder anlagts i moskéer till följd av oroligheter som utlösts av
en socialdemokratisk före detta centralbanksledamot. Lyckligtvis resulterade attackerna
inte i något dödsfall. Tyska staten anstränger sig emellertid för att skydda religiösa byggnader
på bästa möjliga sätt. På samma sätt ökar även Egypten sina insatser efter den andra stora
terroristattacken mot kristna.

Vi kan naturligtvis inte ha en polis stående framför varje kyrka, moské eller synagoga. Jag
beklagar djupt att judiska byggnader i många länder, även i mitt eget land, har kommit att
se ut som högsäkerhetsinstitutioner. Av den anledningen är det viktigt att vi politiker tar
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ansvar för inställningen till religiösa minoriteter i våra länder och att vi främjar en öppen
och vänlig inställning gentemot alla religioner.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Herr talman! När jag för första gången valdes in i
Europaparlamentet för elva år sedan betraktades det som något excentriskt, på gränsen till
pinsamt – och särskilt även inom PPE måste jag säga – att jag ofta tog upp frågan om
förföljelse av kristna inom de islamiska och kommunistiska världarna, men tyvärr har
förföljelserna bara blivit värre sedan dess.

Därför gläder det mig i dag att även några av de mer aggressiva och antiklerikala krafterna
i parlamentet har vaknat inför det existentiella hot som vilar över gamla kristna
trosgemenskaper som de irakiska assyrierna, som jag är en beskyddare av i Storbritannien,
och de egyptiska kopterna. I lördags stod jag utanför 10 Downing Street i London med
mina koptiska väljare och krävde att Storbritanniens regering ska göra mer för att förmå
Egypten och dess regering att skydda sina egna medborgare. I dag uppmanar jag dig,
Catherine Ashton, som EU:s utrikesrepresentant, att göra likadant.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Herr talman! För en tid sedan skrev jag en artikel
under rubriken ”Monolog i plural”. Plural betyder att flera av oss talar och monolog betyder
att en person talar. Det är just det som är problemet i våra samhällen i dag. Alla talar – för
det mesta om idéer – men vi lyssnar bara till vad vi själva säger. Detta gäller även problemet
med de utbrott av islamisk fundamentalism som nyligen har inträffat och som inträffade
i Egypten under de våldsamma attackerna kring nyår.

Jag vill poängtera att antalet kristna i öst inom loppet av ett århundrade, från början av
1900-talet fram till i dag, beräknas ha minskat från 22 procent av befolkningen till mindre
än 10 procent. Vi måste vara uppmärksamma på detta utbrott av islamism, för vi har gamla
ledare i såväl Egypten som Libyen och andra länder och vi vet inte vad som kan hända när
de faller och åt vilket håll dessa länder kan komma att gå.

Eftersom det är på det sättet ber jag dig, Catherine Ashton, att skrida till handling och
använda ditt inflytande för att underlätta för dem som utsätts för religiös fanatism, oavsett
om den är kristen eller muslimsk.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Herr talman! Den koptiske biskopen Anba Damian krävde
nyligen att en särskild kristen allians skulle bildas för de kristna i Egypten efter de hätska
kampanjerna i moskéer och den fasansfulla massakern vid julmässan.
Välgörenhetsorganisationen Open Doors har i sitt register över förföljelser förtecknat 50
stater över hela världen där kristna utsätts för svår förföljelse.

Jag förstår inte riktigt varför vi visar vår oro i dag. Vi ska inte vara förvånade, för problemen
börjar längst upp. Om EU och kommissionen sprider en kalender som ett perfekt exempel
på självförnekelse till 21 000 europeiska skolor med 3 miljoner skolbarn och där inte tar
med någon av de kristna helgerna men visar islamiska, sikhiska, hinduiska och kinesiska
högtider handlar det inte längre om självförnekelse utan om självförakt. Catherine Ashton,
vi behöver mod och vi måste upprätthålla våra standarder. Vi får inte vara toleranta mot
intoleransen.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Herr talman! Europeiska unionen får inte förbli tyst och
reagera först efter händelsen, när kristna dör och fördrivs från sina hem. EU lyckas inte
försvara de kristna tillräckligt kraftfullt, eftersom unionen terroriseras av en politisk
korrekthet som kväver religionsfriheten. Den sekulära ideologin binder våra händer och
kväver religionsfriheten.
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Unionen har svårt att skydda och försvara kristna runtom i världen, eftersom den inte själv
respekterar den kristna filosofin. En del ledamöter har också varit motståndare till att
religiösa ledare skulle hålla tal här i parlamentet. Parlamentet vägrade att fördöma
kidnappningen av Mosuls ärkebiskop, som senare mördades. En politisk grupp från
parlamentet såg till att påven anklagades för att kränka de mänskliga rättigheterna.
Kommissionen glömde att nämna kristna högtider, för att inte tala om krucifixen i Italien.

Jag ser fram emot att det europeiska Observatory on Intolerance and Discrimination against
Christians etableras i Wien, och jag tror att organisationen kommer att ha mycket att göra.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Herr talman! Eftersom jag tillhör en minoritet i Rumänien
vet jag vad religiös förföljelse innebar under tiden för Nicolae Ceauşescus diktatur. Det
gladde mig att i dag höra premiärminister Viktor Orbán nämna kampen mot förföljelse
av kristna som en av våra prioriterade frågor. Jag anser att den höga representanten
Catherine Ashton bör bidra till detta i samarbete med det ungerska ordförandeskapet, och
jag ber henne att göra det. När vi nyligen besökte Istanbul kunde vi se och höra att miljontals
armeniska och grekiska kristna dödades där under 1900-talet. Jag blir bedrövad när jag
tänker på att förföljelser av kristna fortsätter i världen än i dag. Tillsammans med Heidi
Hautala föreslår jag att denna aktuella fråga även ska stå som en särskild punkt på
dagordningen för utskottet för mänskliga rättigheter. Dessutom ber jag Catherine Ashton
att vid utrikesministrarnas möte den 31 januari ta upp en allvarlig debatt om skyddet för
kristna och göra frågan till en prioriterad utrikespolitisk fråga.

Talmannen.   – Jag ger ordet till Catherine Ashton för att sammanfatta debatten och svara
på många av frågorna.

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett par tre av de många
tankar som har förts fram – för det första vill jag tacka de ärade parlamentsledamöterna
och säga att jag känner ett starkt stöd från er för en del av det arbete som vi försöker göra
på detta område.

Som jag redan har antytt är jag glad att kunna delta i den här debatten, bland annat eftersom
detta har tagits upp en gång tidigare med rådet (utrikes frågor) – men vi återkommer till
detta i slutet av januari – och den oro som en del parlamentsledamöter har uttryckt har
genljudit i de farhågor som har framförts till mig från flera olika håll, inte minst från några
av medlemsstaterna och några av ministrarna, som har varit mycket angelägna om dessa
frågor.

Jag vill klargöra att jag faktiskt talade om kristendomen. Jag började med att förklara vilka
skäl jag hade för att besöka just Betlehem; det var för att visa att även om jag var i
Mellanöstern, så var jag även i viss mening i många religioners hjärtpunkt – och det på den
ortodoxa julaftonen. Detta var ett mycket kraftfullt ställningstagande i sig, och det var en
mycket personlig och medveten handling att göra detta. Jag vet att Mario Mauro tyvärr
inte är kvar på sin plats för att höra mitt svar, men jag hoppas att man talar om för honom
att jag faktiskt nämnde detta i mitt anförande.

Jag vill bara ta upp ett par tre saker. Ett antal parlamentsledamöter har ställt frågan om hur
vi använder de verktyg som vi har till vårt förfogande för att se till att dessa frågor kan tas
upp till behandling. Jag vill påminna ledamöterna om att nästan alla handels- och
samarbetsavtal som vi har slutit sedan 1995 har innehållit en klausul om de mänskliga
rättigheterna och att sådana avtal nu finns, såvitt jag minns, med 134 länder.
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Det främsta syftet är att visa på vårt gemensamma engagemang för de mänskliga
rättigheterna, men det utgör även en rättslig grund för sanktioner vid fall av allvarliga
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ledamöterna torde minnas att det var jag som
i min förra roll tog upp frågan om GSP plus och Sri Lanka. Ni vet säkert att vi har vidtagit
åtgärder för att utesluta dem från detta program med särskild hänvisning till de mänskliga
rättigheterna. Som en del ledamöter har påpekat är det mycket viktigt att vi fortsätter att
titta på hur det går till när vi sluter avtal och vilka verktyg vi har tillgång till när vi gör det
och att se till att vi drar i spakarna om det är nödvändigt.

En av de frågor som jag tror kommer att bli mycket intressanta när kommissionen börjar
titta på den framtida förordningen om det allmänna preferenssystemet är att se om den
förordningen kan förbättras när det gäller ratificering och genomförande av mänskliga
rättigheter och konventioner.

Jag ville också lyfta fram den andra sidan av detta, som naturligtvis rör de instrument vi
använder för att främja och stödja demokratiaspekten av de mänskliga rättigheterna. Som
ledamöterna vet stöder vi projekt i hela världen i kampen mot rasism, främlingsfientlighet
eller diskriminering av vilket slag det vara må. Vi har gett finansiellt stöd till icke-statliga
organisationer mot diskriminering i omkring 60 länder. Därför gör vi en avvägning mellan
att använda de verktyg som vi har till vårt förfogande för att visa när vi är helt på det klara
med att överträdelser har skett och att använda dessa verktyg – i kombination med vad vi
anser vara önskvärt och möjligt att göra – för att stödja dessa icke-statliga organisationer,
särskilt de som arbetar aktivt för att bekämpa diskriminering.

Jag ville också bara kort beröra ett annat område, nämligen den roll som våra delegationer
spelar på olika håll i världen och betydelsen av övervakning av det som händer. Ett antal
parlamentsledamöter har faktiskt tagit upp detta som en särskild punkt. Jag har redan sagt
att jag anser att det är mycket viktigt att vi håller ögonen på dessa frågor över hela världen.

Det var särskilt en fråga som slog mig, som togs upp i ett antal anföranden och som på
något sätt har erkänts i mycket högre grad under de senaste veckorna och månaderna, men
som många ledamöter ändå har varit angelägna om under mycket lång tid. Det handlar
om oron för hur religiösa människor, som tillhör alla slags religioner, regelbundet behandlas
och diskrimineras världen över, och att vi måste vara uppmärksamma och vaksamma, inte
när våldsamheter utbryter – när så sker är vi naturligtvis i viss mening tvingade att agera
– utan även innan våldsamheter utbryter, när diskriminering förekommer regelbundet.

Jag anser att det är viktigt att vi ser våra delegationer ute i världen som en källa som kan se
och urskilja det slags diskriminering som ledamöterna anser rör sig under ytan, om uttrycket
tillåts, och att de varskor oss i förekommande fall.

Jag anser också att det är viktigt att vi även tar itu med religiösa minoriteters situation i
hela världen i vårt arbete med de mänskliga rättigheterna och i den rapport som vi har lagt
fram. Jag har nämnt att vi tog upp detta vid det senaste mötet i rådet (utrikes frågor).
Kristendomen har spelat en mycket viktig roll i våra diskussioner i dag, men många
ledamöter har framhållit att detta även måste innebära att vi ser till att vi har respekt för
och tolererar andra trosuppfattningar i allt som vi gör.

Jag anser att det kommer att vara viktigt att vi försöker få en uppfattning om vad som
faktiskt händer, både genom övervakningen i våra rapporter och genom våra delegationer
ute i världen. Jag menar att detta kommer att ge oss bättre kunskap om hur vi ska använda
de instrument som vi har till vårt förfogande, särskilt från kommissionens sida. Den politiska
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viljan är dock också viktig, och detta gäller inte bara mig, utan även ni som
parlamentsledamöter har – vilket ni med rätta har framhållit – en stark röst och en viktig
roll i detta sammanhang tillsammans med medlemsstaterna och de ministrar som är
engagerade där.

Jag sade inledningsvis att jag verkligen försöker se till att vi använder det vi har bättre, att
vi noga följer vad som händer och att vi använder de politiska och ekonomiska instrument
som står till vårt förfogande för att detta ska stå i centrum för vår agenda i framtiden, och
jag är mycket tacksam för alla era bidrag. Till er vars inlägg och frågor jag inte har besvarat
vill jag säga att det inte beror på bristande vilja och att jag kommer att ta dem under mycket
noggrant övervägande och att allt detta kommer att påverka den debatt som vi kommer
att föra vid mötet i rådet (utrikes frågor) i slutet av januari.

Talmannen.   – Jag har mottagit sju resolutionsförslag, som ingivits i enlighet med artikel
110.2 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag den 20 januari 2011 kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Oskyldiga människor har fallit offer för
ett hänsynslöst brott som inte har någonting att göra med någon religion eller moralisk
princip. Vi medborgare i Europeiska unionen stöder och främjar religiös frihet och är
skyldiga att framhålla att detta måste respekteras, försvaras och främjas som en av de
grundläggande mänskliga rättigheterna. Målet för terrorismen i hela detta sammanhang
är i själva verket att åstadkomma förvirring och konflikter genom attacker som förövarna
försöker rättfärdiga genom att hänvisa till underliggande religiösa motiv. Jag vill betona
att terrorismen inte hör till någon religion över huvud taget. Just därför måste allt slags
fundamentalistiskt tänkande stängas ute från moskéer, kyrkor och synagogor. Världens
religioner uppmuntrar inte till våldshandlingar. De människor som deltar i sådana
handlingar ska verkligen inte tro att de kämpar för någonting. Det är precis tvärtom. Jag
anser att de för sin kamp mot moralen, medmänniskorna och mänskligheten själv.

Gerard Batten (EFD),    skriftlig. – (EN) Förföljelse av kristna i islamiska länder och i några
icke islamiska länder såsom det kommunistiska Kina är en växande och föraktlig trend.
Ett av de senaste utbrotten av våld mot kristna inträffade i Alexandria vid nyår, då 25
människor dödades och 80 skadades vid en bombattack mot en kyrka. Bakgrunden till
denna attack har jag fått belyst av det koptiska samfundet i London och på andra håll i
Storbritannien. De uppskattar att det förekom mer än 100 attacker mot kristna i Egypten
förra året där många dödades.

De skyldiga motiveras av fundamentalistisk och extremistisk islamistisk ideologi. Jag och
United Kingdom Independence Party, som jag representerar, vill inte ha någon utrikespolitik
i EU eller någon utrikesminister i EU – en position som för närvarande innehas av Catherine
Ashton. Men när hon nu har denna ställning bör hon ta med i beräkningen att EU
undertecknar avtal värda miljarder euro med länder som är bland de värsta förföljarna av
kristna. EU bör visa sina ekonomiska muskler och hålla fast vid att de länder som tolererar
förföljelse av kristna inte ska få fördelaktiga avtal eller förmånsbehandling. Detta är det
minsta man kan vänta sig att EU ska göra.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Statistik rörande religionsfrihet visar att
en övervägande del av de religiösa våldshandlingarna på senare år har begåtts mot kristna.
Ökningen av antalet attacker mot kristna samfund under 2010 var oroväckande. Tyvärr
måste vi sörja över många tillspillogivna liv efter blodiga attacker mot kristna samfund i
Nigeria och Pakistan, terroristattackerna mot koptiskt kristna i Alexandria och Filippinerna,
jihadisters terrorattacker mot assyriskt kristna familjer och de samordnade bombattackerna
mot kristna hem i Bagdad. Dessutom fördömer jag den beklagansvärda förföljelse av kristna
som Irans regering gör sig skyldig till samt det förkastliga undertryckandet av den katolska
kyrkans och andra religiösa samfunds verksamhet i Vietnam. Europeiska unionen måste
förnya det engagemang som den alltid har visat i sin kamp för religionsfrihet, samvetsfrihet
och tankefrihet, som är grundläggande principer i gemenskapens regelverk. Regeringarna
har en skyldighet att garantera dessa friheter. Av den anledningen och med tanke på det
ökade våldet mot kristna i hela världen anser jag att rådet, kommissionen och unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör skrida till snabb, kraftfull och
energisk handling för att säkerställa försvaret av religionsfriheten i världen.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Allt står definitivt inte rätt till när det gäller
respekten för kristnas rätt att utöva sin egen religion. Bara förra året tvingades
Europaparlamentet ovanligt ofta vidta åtgärder på grund av kränkningar av kristnas
mänskliga rättigheter. Jag har varit medförfattare till tre resolutioner om ämnen med
anknytning till detta – ett om Irak, närmare bestämt om dödsstraffet (bland annat fallet
med Tariq Aziz) och angreppen mot kristna samfund, som antogs den 24 november 2010,
ett om de senaste angreppen mot kristna samfund, som antogs den 20 januari 2010, och
ett om religionsfrihet i Pakistan, som antogs den 19 maj 2010.

Årets händelser i Alexandria är en påminnelse om att Europaparlamentet för ett år sedan
uppmanade den egyptiska regeringen att garantera de koptiska kristna och medlemmarna
av andra religiösa samfund och minoriteter möjlighet att utöva alla mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter – inklusive rätten att fritt välja och byta religion – och att
förhindra att dessa grupper diskrimineras. Samtidigt kommer vi i morgon att ha en annan
debatt om de kristnas frihet i Pakistan. Den statistiska metoden är inte optimal men ibland
ger den oss möjlighet att bättre bedöma problemets omfattning. Journalister från Deutsche
Welle har gjort några intressanta beräkningar om kränkningar av kristnas rättigheter. De
har räknat ut att det i genomsnitt dör en kristen martyr var tredje minut någonstans i
världen på grund av hans eller hennes tro. Det är verkligen upprörande att någonting sådant
inträffar rakt framför våra ögon.

Jarosław Kalinowski (PPE)    skriftlig. – (PL) Som européer försöker vi se till att alla i
Europa fritt kan utöva den religion som ger dem möjlighet att följa sitt hjärta och sitt
samvete. Vi antar även lagstiftning som skyddar medborgarna mot diskriminering på grund
av religiös tro. Vi lär ut tolerans och lika rättigheter i skolan och vi låter invandrare fritt
använda sina religiösa symboler. Nu råkar det vara så att vi gör detta på bekostnad av
Europas majoritetsreligion. Vår tradition och civilisation bygger främst på sina kristna
rötter, och det finns fler kristna ibland oss än anhängare av någon annan religion. Jag säger
detta även som företrädare för en politisk grupp som använder ordet ”kristdemokrater” i
sitt namn. Vi kan inte påverka hur kristna behandlas i många länder i världen. Vi kan och
bör dock garantera religionsfrihet för alla européer.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Vi står tyvärr inför ett globalt angrepp på
kristendomen. Siffrorna talar sitt eget språk: förra året begicks 75 procent av alla religiöst
motiverade våldshandlingar mot kristna.
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Problemet blir dock politiskt när religiösa skillnader används som ett sätt att förhindra
tillväxt och utveckling. Det hat som uppstår till följd av dessa terrorangrepp är avsett att
just destabilisera det sociala och politiska systemet i de länder där våldet äger rum. EU har,
med tanke på sin roll som främjare av respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga
och demokratiska friheter och, framför allt, med tanke på sitt kristna ursprung och sina
kristna rötter, en plikt i allt detta att agera kraftfullt och fördöma alla former av extremism
och främja dialog, religionsfrihet, ömsesidig respekt mellan olika samfund och tolerans.

Jag hoppas dock att EU kommer att gå längre än så och infoga klausulen om att upprätthålla
religionsfriheten i alla ekonomiska avtal det undertecknar med andra länder och införa
sanktioner mot länder som bryter mot klausulen.

Debora Serracchiani (S&D),    skriftlig. – (IT) Vi bör inte vara rädda eller förbehållsamma
när det gäller EU:s plikt att försvara friheten att bekänna sig till sin religion.

Mot bakgrund av att våldet mot kristna i olika delar av världen onekligen har ökat måste
EU snarast ta tydlig ställning mot eventuella brott mot friheten att bekänna sin religiösa
tro. Religionsfriheten är ett ämne som måste integreras i EU-politiken, inte minst i form
av en bindande klausul om respekt för religionsfriheten i våra avtal med andra länder.
Dessa principer är EU:s paroll och vi får under inga omständigheter göra några avsteg från
dem.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Kristna förföljs för närvarande i över 70 länder
runtom i världen. Det innebär att den grundläggande mänskliga rätten till religionsfrihet
kränks i vart tredje land. EU har börjat inse att förföljelse på grund av religion är ett allvarligt
brott mot människans värdighet och frihet. Debatten om religionsfrihet och de kristnas
situation, som har pågått i parlamentet i flera månader nu, är också betydelsefull formellt
sett, eftersom Lissabonfördraget har gett kyrkorna en starkare ställning i den europeiska
debatten och de nu har rätt att vara officiella parter i dialogen med Europeiska
kommissionen. Europaparlamentet, som slår vakt om mänskliga rättigheter, bör så snart
som möjligt komma underfund med hur man ska försvara religionsfriheten runtom i
världen.

Med tanke på den senaste tidens våld mot kristna minoriteter i vissa länder i Mellanöstern,
Afrika och Asien anser jag att det vore en god idé att ta upp frågan vid det kommande
mötet i utrikesrådet och tillsammans med unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik utarbeta särskilda instrument för att skydda det kristna samfundet.
Europaparlamentet bör uppmana de länder där förföljelsen sker att vidta effektiva åtgärder
för att skydda religiösa minoriteter, trots de svårigheter som det innebär. Vi bör därför
även börja ta religionsfrihetsfrågan på allvar när EU undertecknar samarbetsavtal med
tredjeländer.

11. Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)

Talmannen.   – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, från
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Michael Gahler, Krzysztof Lisek och Andrey Kovatchev, för Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater), om säkerhetssituationen i Sahelregionen (O-0180/2010 –
B7-0808/2010).

187Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



Arnaud Danjean,    frågeställare. – (FR) Herr talman, fru Ashton! Den fråga vi talar om i
dag är en fråga som vi borde ha börjat titta på för flera månader sedan, med tanke på att
säkerhetssituationen i Sahelregionen stadigt har förvärrats i över tre år nu. Vi behandlar
dessutom frågan under en vecka då vi i Frankrike har begravt två oskyldiga offer för islamisk
terrorism som dödades på gränsen mellan Niger och Mali för några veckor sedan.

Bortsett från de intensiva känslor som dessa brott väcker måste vi även inse vilka påtagliga
hot som föreligger i denna region, på tröskeln till Europa. Det rör sig inte bara om ett
terrorhot, även om kidnappningar och mord är det mest dramatiska uttrycket för den
försämrade situationen i Mauretanien, Mali och Niger. Det finns många kriminella nätverk.
Narkotika-, vapen- och människosmuggling hotar stabiliteten i dessa länder, men även på
vår egen kontinent. Ett som är säkert är nämligen att på samma sätt som majoriteten av
offren för terrordåden i regionen är europeiska medborgare är Europa också målet för
denna smuggling.

Mot bakgrund av denna oerhört oroande situation bör EU upprätta en integrerad,
heltäckande strategi för att kombinera sin utvecklingspolitik och sin säkerhetspolitik. Det
här är helt nödvändigt. Vissa initiativ har naturligtvis redan tagits, särskilt genom den tionde
Europeiska utvecklingsfonden (EUF), och nästan 2 miljarder euro har avsatts för att bekämpa
fattigdomen, utveckla ekonomin och upprätta ett effektivare styre i dessa länder. Vissa
medlemsstater har naturligtvis också en politik för bilateralt samarbete.

Vi måste nu emellertid gå mycket längre. Till exempel måste våra insatser bli mycket mer
samordnade. Vi måste stärka den regionala strategin och uppmana dessa länder att
samarbeta mer för att ta itu med de gemensamma utmaningar som de står inför. Vi måste
även ge EU fler politiska verktyg och integrera dem så mycket som möjligt när det gäller
utveckling och säkerhet, och när det gäller att stärka institutionella strukturer, tullen,
domstolarna och polisen.

Catherine Ashton, det finns få regioner så nära Europa som hyser så många hot mot vår
säkerhet. Det finns också få regioner där EU till slut kan tillämpa Lissabonfördragets
integrerade strategi, som är grunden för inrättandet av Europeiska utrikestjänsten som du
för närvarande är chef för.

Kan du redogöra lite närmare för den strategi som du tänker genomföra i regionen?

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen / unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Jag vill, precis som Arnaud Danjean gjorde,
börja med de förfärliga nyheterna om de två omkomna unga fransmän som kidnappades
i Nigers huvudstad Niamey för tio dagar sedan och dödades bara några timmar senare. Vi
har fördömt detta verkligen förfärliga brott, och jag vill återigen framföra våra kondoleanser
till deras familjer och till de nigeriska officerare som dödades under den skottlossning som
därefter följde. Jag vill uttrycka solidaritet med de franska och nigeriska myndigheterna.

Ytterligare fem franska medborgare hålls fortfarande som gisslan av al-Qaida någonstans
i öknen i norra Mali i islamiska Maghreb. Bara under det senaste året har tio europeiska
medborgare kidnappats och fyra har dödats.

Säkerhetssituationen i Sahel är alarmerande: organiserade kriminella nätverk, svag statlig
närvaro i ökenområdena och låg kapacitet i säkerhetssektorerna, vid sidan av omfattande
fattigdom, torka och livsmedelsbrist. Dessa hot utgör en allvarlig utmaning för
utvecklingsarbetet och utvecklingsutsikterna, eftersom det har blivit alltför riskabelt för
dem som arbetar med frågan att fortsätta sin verksamhet i den här miljön.

19-01-2011Europaparlamentets överläggningarSV188



EU och dess medlemsstater har i flera åt hjälpt till att ta itu med utvecklings- och
säkerhetsproblemen i enskilda länder i Sahelregionen. Säkerhetsriskerna är dock
gränsöverskridande och det enda möjliga och effektiva sättet är ett regionalt och heltäckande
angreppssätt. Vi måste se till att de pågående europeiska insatserna i Sahel blir mer
sammanhängande, mer samordnade och mer effektiva.

I oktober förra året gav utrikesrådet mig i uppdrag att, i samarbete med kommissionen,
utarbeta en strategi för Sahelregionen till i början av det här året. Strategin skulle baseras
på ett holistiskt och integrerat tillvägagångssätt och på ett enhetligt sätt bygga vidare på
de olika instrument som vi har till vårt förfogande för att främja säkerhet, stabilitet,
utveckling och god förvaltning i Sahelregionen.

Jag anser att vi för att kunna ta itu med de komplicerade utmaningarna i Sahel måste agera
på flera olika nivåer. För det första behöver vi en politisk och diplomatisk dimension. Det
är nödvändigt för att möjliggöra en dialog mellan länderna i Sahelregionen, som fortfarande
inte litar på varandra. Vi bör bygga vidare på de nationella strategier som vi har – i den
mån de finns – och uppmuntra regionala initiativ och verktyg för att gemensamt ta itu
med säkerhetshoten.

Parallellt med detta bör EU fördjupa dialogen om säkerheten i Sahelregionen med
Maghrebländerna, regionala organisationer – Afrikanska unionen, Västafrikanska staters
ekonomiska gemenskap (Ecowas) och Sahel-Saharaländernas gemenskap (CEN-SAD) –
och hela det internationella samfundet, i synnerhet med FN, Förenta staterna och Kanada.

För det andra måste vi hjälpa Sahelländerna att öka kapaciteten hos säkerhetssektorerna
– militär, polis, rättssystem och gränskontroller – i varje land. De måste på ett effektivt sätt
kunna återupprätta rättsstatsprincipen och säkerheten och se till att staten kan utöva sina
offentliga maktbefogenheter i de känsligaste regionerna. Vi kommer att främja ett operativt
regionalt samarbete mellan Mali, Mauretanien och Niger så att de gemensamt och mer
effektivt kan ta itu med hotet från al-Qaida i islamiska Maghreb, den organiserade
brottsligheten och den inhemska kriminaliteten.

För det tredje bör EU på längre sikt fortsätta att bidra till Sahelländernas utveckling för att
hjälpa dem att öka sin kapacitet att erbjuda befolkningen samhällstjänster och utveckling.
Enskilda länder kommer att fortsätta att främja intern stabilitet och hjälpa till att hitta både
socioekonomiska lösningar och lösningar på de etniska spänningarna.

För det fjärde måste vi för att förhindra och bekämpa extremism och radikalisering hjälpa
stater och legitima icke-statliga aktörer att utforma och genomföra strategier och insatser
för att bekämpa en islamisk radikalisering och främja demokratiska, toleranta och fredliga
visioner för samhället.

Vi kommer att arbeta för att på ett enhetligt sätt använda de kortsiktiga och långsiktiga
verktyg som vi har för att genomföra strategins olika delar. Medlemsstaternas åtaganden
om att bidra till strategin kommer naturligtvis att vara en del av detta.

Jag arbetar mycket nära tillsammans med kommissionsledamot Andris Piebalgs, som spelar
en mycket viktig roll i arbetet med att utarbeta säkerhets- och utvecklingsstrategin, för att
se till att det finns de resurser som behövs för att genomföra den.

Om vi inrättar denna nya heltäckande och holistiska strategi är jag övertygad om att vi,
genom att fortsätta vårt politiska, diplomatiska och operativa utvecklingsarbete i
Sahelregionen, kommer att ge ny kraft åt arbetet med att ta itu med de många olika hot
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och utmaningar som regionen står inför. Jag ser fram emot att om några veckor presentera
strategin ordentligt och diskutera den med Europaparlamentets ledamöter.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    för PPE-gruppen. – (ES) Herr talman! Som
påpekas i den muntliga fråga som vi har lagt fram har vi under de senaste tre åren sett hur
situationen avsevärt har förvärrats. Detta har drabbat EU:s intressen och medborgarna i
södra Sahara, som har blivit en tillflyktsort för den islamiska grenen av al-Qaida. Detta har
i sin tur lett till en serie mord och kidnappningar, utpressning, narkotikasmuggling och
människosmuggling, där offren har varit tyska, italienska, spanska och, nu senast, franska
medborgare. Vi vill därför uttrycka vår solidaritet med våra franska ledamöter och, Catherine
Ashton, säga att den här situationen kräver bestämda, orubbliga insatser från EU, som
president Nicolas Sarkozy har krävt.

Dessa insatser måste ske på det politiska området, på det ekonomiska området och på
utvecklingsområdet, och Arnaud Danjean påminde oss om de enorma resurser som finns
i Europeiska utvecklingsfonden.

Catherine Ashton, jag skulle vilja höra din bedömning av G8-toppmötet om
terrorbekämpning i Mali i oktober – då du fick rådets mandat – där Algeriet inte deltog.
Du sade att insatserna måste vara regionala. Jag tycker att det är ett dåligt tecken att två av
parterna i konflikten – Marocko och Algeriet – inte samarbetar med varandra, vid sidan
av den instabila situationen i Tunisien.

Slutligen skulle jag vilja höra din bedömning av det centrum för terrorbekämpning som
Algeriet har inrättat 2 000 km söder om Alger, och som Mali, Mauretanien och Niger deltar
i. Jag undrar också om du delar tolkningen att syftet med detta centrum för
terrorbekämpning är att hindra EU och Förenta Staterna att närvara för att garantera
säkerheten i området.

Roberto Gualtieri,    för S&D-gruppen. – (IT) Herr talman, fru utrikesrepresentant, mina
damer och herrar! Baserat på det som du, Catherine Ashton, sade i ditt anförande tycks du
och Arnaud Danjean göra samma analys av situationen, det vill säga att situationen i
Sahelregionen är kritisk.

Vi talar om en av de fattigaste regionerna i världen, som gränsar till några av de länder som
under den senaste veckan har skakats av en instabilitet som är farligare än någonsin. Det
är också en region där terroristinfiltration och narkotikasmuggling är sammanflätade i
mycket oroande omfattning. Allt detta gör situationen instabil och utgör ett verkligt hot
mot Europa.

EU måste därför ta ett kvalitativt steg framåt i sitt initiativ. Initiativet för säkerhet och
utveckling i Sahel från 2009 har hittills visats sig vara ineffektivt. Det som behövs är den
nya strategi för säkerhet i Sahelregionen som utrikesrådet har efterlyst och som vi väntar
på. Jag anser att det finns två viktiga punkter som måste lyftas fram: för det första en regional
strategi och för det andra en integrerad strategi som ger oss möjlighet att på bästa sätt
utnyttja de olika instrument som EU har tillgång till på ett konkret, operativt och samordnat
sätt. Vi måste dock inse att vägen till ett möjligt uppdrag måste undersökas mycket noga.
Uppdragen inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är ett av de instrument
som vi har till vårt förfogande men de kan inte ersätta en politisk strategi.

Vår grupp stöder därför EU:s nya, förnyade åtagande i Sahelregionen, och vi ser ivrigt fram
emot att läsa den nya strategin, diskutera den närmare och stödja dess genomförande.
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Charles Goerens,    för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman! Det har i Sahelregionen skett
en oroväckande ökning av den typ av incidenter som nämns i den muntliga frågan.

De som drabbas hårdast av de kriminella nätverkens och terroristernas verksamhet är de
utomlandsboende, som många har uppfört sig exemplariskt, i likhet med de två franska
medborgare vars tragiska öde vi fördömer. Samtidigt undergräver varje incident respektive
regerings auktoritet ytterligare. Dessa regeringar försöker att ta itu med de ekonomiska
problemen, säkerhetsproblemen och de politiska samarbetsproblemen i ett regionalt
system vars institutionella ram till stor del bygger på den europeiska modellen, något vi
inte får glömma bort. De frågor som tas upp i den här diskussionen är oerhört viktiga.

Om vi vill göra det som förväntas av oss, i egenskap av Europeiska unionen, måste vi till
att börja med komma överens om en gemensam strategi, för Sahelregionen i synnerhet
och för Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) i allmänhet.

För det andra måste vi ta en ordentlig titt på både de omedelbara och bakomliggande
orsakerna till att situationen i regionen förvärras. En av dessa bakomliggande orsaker är
den extrema fattigdomen i dessa stater, som därför är svaga och inte kan utöva sina statliga
funktioner.

För det tredje måste vi utforma en tydlig EU-strategi i den här frågan, och jag vill tacka
Catherine Ashton för hennes uttalande om detta.

För det fjärde får vi inte snåla med de resurser som behövs för att hjälpa de berörda staterna
att återta kontrollen över situationen, särskilt säkerhetssituationen. Jag skulle vilja avsluta
med att påpeka att vi genom att ta itu med de problem som nämns i Arnaud Danjeans
fråga faktiskt tar itu med vår egen säkerhet.

Sabine Lösing,    för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman! Vad handlar allt det här om?
Handlar det om organiserad brottslighet eller om politisk och/eller religiös terrorism? Det
är en viktig fråga att ta ställning till vid bedömningen av situationen. Experter på den här
regionen anser att det handlar mer om brottslighet än om religiöst motiverad internationell
terrorism. Åtgärder mot terrorism får ofta ödesdigra konsekvenser för fred och demokrati
och kan användas som förevändning för att främja andra intressen.

Det kan vara så att det här även handlar om Afrika som ett av de områden som Europa är
intresserat av. Det handlar, som EU:s samordnare för kampen mot terrorism Gilles de
Kerchove uttryckte det, om Afrika som Europas bakgård. Jag är emot säkerhetspolitik som
bidrar till att militarisera Afrika. Sahelregionen kan endast bli säker genom att förbättra
befolkningens situation. Att utöka budgeten för säkerhet och militär i länder där
befolkningen lider av akut livsmedelsbrist är en ödesdiger åtgärd.

Slutligen vill jag att ni funderar över det faktum att kidnappning och annan brottslighet
är verksamheter som många människor och en förvirrande samling organisationer är
inblandade i. Västerländsk finansiering av säkerhetsstrukturer kan få en kontraproduktiv
effekt på brottsbekämpningsinsatserna och kan bidra till att oskyldiga människor fortsätter
att utsättas för fara i framtiden.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Herr talman! Kidnappningen av och sedermera mordet
på Antoine de Lecour och Vincent Delory i Niger är en smärtsam påminnelse om behovet
av att genomföra en strategi för att främja säkerhet, stabilitet och god förvaltning i
Sahelregionen. Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) har faktiskt länge ställt sig
bakom en sådan strategi och jag välkomnar därför Europeiska kommissionens uttalande
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om att den före månadens slut kommer att lägga fram en strategi som omfattar både
säkerhets- och utvecklingsaspekterna.

Jag anser verkligen att vi behöver se på säkerhetsfrågan i Sahelregionen ur alla möjliga
vinklar, för om terrorismen har lyckats få fotfäste i regionen så beror det på att den där har
hittat politiska, framför allt sociala och uppenbarligen ekonomiska förutsättningar för den
här utvecklingen. Vi har att göra med oerhört genomträngliga gränser och en brist på
effektiv statlig kontroll. Alla dessa faktorer har uppenbarligen möjliggjort spridningen av
illegal handel. Det finns även utvecklingsbrister.

Jag anser att det finns två oerhört användbara faktorer som kan bidra till att garantera
säkerheten i Sahelregionen och, i förlängningen, för EU:s medborgare. För det första behövs
det en strategi för Sahel-Sahara för att hjälpa staterna i regionen att återta sina
maktbefogenheter över de övergivna territorierna och, naturligtvis, för att återupprätta
rättssäkerheten. För det andra anser jag att vi behöver lansera gemensamma
socioekonomiska utvecklingsprogram i gränsområdena för att skapa nya arbetstillfällen
för lokalbefolkningarna.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det har flera
gånger rests krav på att debattera den här frågan, och varje gång har åtaganden gjorts om
att i praktiken genomföra de initiativ som behövs i Sahelregionen, antingen för att stabilisera
regionen eller för att garantera en ökad säkerhet.

Som vi vet är Sahelregionen, på grund av bristen på gränser och regionens enorma storlek,
ett idealiskt transitområde för narkotikasmugglare och terrorgrupper, särskilt al-Qaida i
islamiska Maghreb. De svaga och instabila staterna i regionen är det största problemet,
och som har påpekats här påverkar hoten direkt människor och länder i regionen, särskilt
Mauretanien, Mali och Niger.

EU:s främsta uppgift är att utarbeta en trovärdig säkerhetsstrategi baserad på de olika
delarna i en möjlig EU-insats: samarbets- och utvecklingspolitik, regionala program,
samordningsstrategier för säkerheten på vägarna, och åtgärder för säkerhetsutbildning.
EU inte bara bör utan måste därför ingripa så snart som möjligt. Vi ser därför fram emot
att kommissionen utarbetar en sådan fullständig strategi som du, Catherine Ashton,
tillkännagav, samt kraftfulla insatser på plats.

Avslutningsvis är mitt krav tydligt: vi måste ägna betydligt större uppmärksamhet åt det
som sker söder om Europa. Mycket kommer att förändras och vi gör klokt i att inte vara
oförberedda. Det gör bara EU gott att vara mer långsiktigt.

Olle Schmidt (ALDE). -   Herr talman! Det försämrade säkerhetsläget i Sahel är ytterst
allvarligt. Det har kostat många liv och hotar att undergräva de politiska framsteg som
gjorts under de senaste åren i kampen mot terrorism. Det är alldeles självklart att jag också
vill framföra mitt deltagande till alla de som drabbats så hårt av detta fasansfulla våld.

Det är särskilt beklagligt att attackerna från al-Qaida ökar i Sahelområdet samtidigt som
de minskar i många andra delar av världen. Uppskattningsvis 25 procent av den globala
kokainhandeln till Europa från Latinamerika kommer genom Sahelområdet varje år.
Narkotikasmugglingen gör att terrorverksamheten kan finansieras genom stabila inkomster
och att man också kan rekrytera ungdomar i regionen och betala bra.

Denna skrämmande utveckling oroar också våra kollegor i Sahelregionen och på det senaste
mötet mellan de gemensamma parlamentariska församlingarna från AVS och EU-länderna
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i december diskuterade vi just hur säkerhetssituationen i regionen ska kunna förbättras
och smugglingen minska. Här, Catherine Ashton, behövs ju EU:s insatser mycket tydligt
och de behöver dessutom förstärkas. Tillsammans med länderna i Sahelbältet måste vi
vidareutveckla och samordna insatserna genom en övergripande regional strategi precis
som ni har varit inne på. Här har EU ett gemensamt stort ansvar att åstadkomma ett
kvalitativt bistånd med tydligt stärkande av de demokratiska krafterna.

ORDFÖRANDESKAP: LAMBRINIDIS
Vice talman

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Herr talman! Som ni vet går Niger, ett av de centrala
länderna i Sahelregionen, till president- och parlamentsval i slutet av månaden. Jag anser
att Catherine Ashtons beslut att skicka en EU-delegation till detta val är en viktig stödjande
gest, och jag vill tacka henne för att hon tänkte på mig som ordförande.

Jag vill först av allt beklaga terroristernas mord på två unga franska medborgare i Niger
nyligen. Samtidigt får vi inte glömma de nigerianska soldater som dog under
räddningsinsatsen.

Regionens befolkning tar tydligt avstånd från våld och terrorism, eftersom de är de första
att drabbas. De ber EU att göra allt som står i dess makt för att hjälpa dem att få bukt med
terroristernas våld och bland annat hjälpa deras väpnade styrkor med vapen och utbildning
så att de kan ta itu med dessa terrorattacker.

Niger är dessutom ett av de minst utvecklade länderna i världen, trots att landet är rikt på
naturtillgångar. EU måste därför utarbeta en effektiv strategi för utvecklingssamarbete för
att hjälpa Niger och hela regionen att ta sig ur den svåra situation man befinner sig i. Jag
anser att vi har en hel del på spel i den här delen av världen. Det handlar inte bara om dess
välfärd utan om att Europa är beroende av dess stabilitet, med tanke på dess geografiska
närhet.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Herr talman! Som kommissionsledamot Andris Piebalgs sade
för några dagar sedan krävs det utvecklingsinsatser för att ta itu med det osäkra läget i
Sahelregionen. Utveckling i sig räcker dock inte, även om varaktig utveckling är nödvändig.
Som Catherine Ashton sagt i dag behöver EU en sammanhängande strategi som inbegriper
alla tillgängliga instrument, inklusive dem som syftar till att reformera säkerhetssektorerna
i länderna i regionen och till att bygga upp en demokratisk och institutionell kapacitet. EU
har dock inte agerat på det sättet. Vi behöver bara titta på närliggande Guinea-Bissau, som
i dag praktiskt taget har förvandlats till en narkotikastat, där EU nyligen drog tillbaka sitt
europeiska säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag. Det var ett misstag. Det som behövdes
var att utöka uppdraget och stärka dess mandat, särskilt eftersom centrumet för organiserad
brottslighet i Guinea-Bissau är direkt inriktat på Europa.

Ett annat exempel på att EU inte gör vad man borde i Sahelregionen är att man har gett
upp försöken att hitta en lösning på konflikten i Västsahara. Om vi fortsätter att titta bort
– särskilt nu med de mycket laddade händelserna i Tunisien och deras konsekvenser för
hela regionen – kommer vi bara att förvärra säkerhetssituationen i Sahelregionen och
skicka ytterligare en trängd, desperat generation in i kriminella organisationer och
terrororganisationer som al-Qaida i islamiska Maghreb, som redan härjar i regionen.

Vi kan inte fortsätta utan denna sammanhängande strategi, som Catherine Ashton beskriver.
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Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar!
Sahelregionen är en central region mellan Afrika söder om Sahara och Europa. Den oroande
osäkerheten där är en angelägenhet för oss alla.

Jag skulle vilja uppmärksamma den resolution som gemensamma parlamentariska
AVS–EU-församlingen antog den 4 december förra året och som berör just den här frågan,
och de rekommendationer som görs i resolutionen.

Det behövs uppenbarligen en gemensam EU-strategi, men EU kommer inte att komma
någonvart på egen hand. Därför måste aktörerna i regionen delta i en omfattande gemensam
insats. Ett toppmöte mellan ländernas statschefer i regionen, anordnat under överinseende
av FN, EU och Afrikanska unionen, vore ett bra tillfälle att direkt ta itu med problemet och
försöka hitta lösningar genom en bred strategi.

För att uppvisa verklig politisk vilja finns det ett desperat behov av en handlingsplan i två
steg. Det första steget skulle handla om den omedelbara, akuta situationen. Det skulle
handla om att staterna i regionen samlar de resurser och den information de har och
samordnar sina insatser.

Det andra steget skulle handla om att öka lokalbefolkningens medvetenhet om problemet
och undersöka förebyggande åtgärder. Det är viktigt att förhindra att antalet terrorister
ökar dag för dag på grund av den frustration och brist på vägledning som finns bland
regionens invånare.

EU kan inte bara stå och titta på och inte göra någonting för att ta itu med problemet. Jag
uppmanar därför Catherine Ashton att göra allt som behövs för att driva på diskussionerna
och komma fram till konkreta lösningar på detta stora problem.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Herr talman! Den förvärrade säkerhetssituationen i
Sahelregionen är inte längre ett regionalt problem. Tyvärr har det nu blivit EU:s problem
i och med att antalet attacker mot europeiska medborgare har ökat.

Sahelregionen är först och främst utsatt för ett terrorhot som ökar stadigt och som främst
drabbar européer som kidnappas och mördas i skrämmande takt. Det är också en
transitregion för narkotika- och vapensmuggling, och en väg för olaglig utvandring till
Europa. Jag anser att det praktiska samarbetet med de nordafrikanska myndigheterna måste
utökas för att öka de väpnade styrkornas och säkerhetsstyrkornas närvaro i regionen för
att bekämpa terrorismen. Vi har även ett antal politiska instrument för att främja det
regionala samarbetet och på så sätt bekämpa hotet.

Jag hoppas att EU:s tekniska bistånd till större del kommer att inriktas på att stödja
utvecklingsprocessen. Vi kan inte bortse från att terrorgrupper ser Sahelregionen som ett
gynnsamt stödområde, särskilt på grund av fattigdomen bland befolkningen och statens
svaga myndighetsutövning. Jag anser att ett utökat, målinriktat utvecklingsstöd kan spela
en viktig roll för att förbättra situationen i regionen.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Vi är
alla överens om att Sahelregionen har förvärrats avsevärt. Ett laglöst område som får växa
fram på tröskeln till Europa är ett hot som vi beslutsamt och omedelbart bör bekämpa.
Antalet extremistgrupper ökar och hotar civilbefolkningen.

Även jag fördömer dödsfallen och kidnappningarna och är oroad över EU-medborgarna
i regionen. Hittills har Marocko fungerat som ett bålverk mot de olika formerna av
smuggling från Sahelregionen. Narkotika-, vapen- och människosmugglarna kringgår nu
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Marocko och tar sig i stället till EU via Mauretanien och Kanarieöarna. Jag anser att det är
EU:s ansvar att vidta åtgärder för att hjälpa dessa stater att få bukt med hoten.

EU:s säkerhet är beroende av det som sker inte bara på vårt eget territorium utan även i de
regioner som ligger närmast oss. Det har blivit dags att handla, och jag uppmanar
kommissionen och rådet att genomföra en handlingsplan som bidrar till att återskapa
säkerheten i Sahelregionen.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Herr talman, fru Ashton! Som Europaparlamentsledamot
från norra Frankrike vill jag i likhet med Arnaud Danjean beskriva inte bara de intensiva
känslor som mordet på dessa två unga män från norra Frankrike har väckt, utan även
upprördheten över dess orättfärdighet. Jag vill hedra deras minne.

Jag delar Arnaud Danjeans bedömning av situationen och jag välkomnar även Catherine
Ashtons inledande svar i början av debatten. Catherine Ashton, jag skulle dock vilja ställa
en fråga. Vi vet hur genomträngliga gränserna är mellan Mali och södra Algeriet och vi vet
att Västsahara på andra sidan av Sahelregionen också kan bli en osäkerhetshärd i framtiden,
precis som Sahelregionen är i dag.

Kan du därför säga oss om du planerar några initiativ, särskilt med anledning av den
självständighetsplan som Marocko presenterat för FN och som jag anser skulle bidra till
att göra regionen säkrare och upprätta den dialog som framför allt behövs med de algeriska
myndigheterna?

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Herr talman! Salafistiska styrkor som ingår i al-Qaidas
globala franchise har dessvärre funnit en fristad i Sahelregionen, som är ett vidsträckt och
avlägset territorium som är idealiskt för att bedriva terroristutbildning och kidnappa
oskyldiga personer – och här vill jag visa mitt deltagande med de anhöriga till de två franska
medborgare som nyligen mördats – och naturligtvis för narkotikasmuggling och organiserad
brottslighet.

Detta utgör en enorm säkerhetsutmaning utöver de liknande problem som vi redan har i
gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, samt i Somalia och Jemen. EU måste nu
samarbeta med våra amerikanska allierade och andra demokratiska länder, som Indien
och Israel, samt moderata närliggande arabiska och afrikanska regeringar, för att hitta en
gemensam strategi för att bekämpa detta hot mot den globala säkerheten.

Fru utrikesrepresentant! Operation Atalanta, utanför Somalia, har varit framgångsrik.
Kanske måste vi nu överväga någon form av åtgärd – under ledning av Nato, ett fransklett
uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, eller vad det nu må vara
– för att bekämpa detta globala hot, särskilt i Mali, Mauretanien och Niger, som redan är
extremt fattiga länder som behöver all hjälp vi kan ge dem.

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Jag ska fatta mig kort eftersom ledamöterna
har varit mycket hjälpsamma och inte bara ställt sig bakom den breda strategi som vi
planerar att följa utan även tagit upp specifika frågor.

Jag vill kommentera två av dem. Den första – som José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
på sätt och vis tog upp först – handlar om att vi bör stödja regionala initiativ, som ofta
domineras av enskilda länder men inte inkluderar alla medlemmar i regionen, och hur vi
bäst ska försöka ge den typ av stöd som omfattar alla länder i regionen. Jag uttrycker det i
något vidare ordalag än ledamoten gjorde, men gör det ytterst avsiktligt. En av utmaningarna
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för oss är att stödja initiativ som länder kan ta enskilt och gemensamt, men se till att de
kan vara effektiva genom att se till att de är heltäckande, antingen när det gäller antalet
länder eller när det gäller valet av strategi.

En av de frågor som vi måste titta på är hur vi ska balansera våra egna insatser mot
stödinsatserna från de mest drabbade. Jag är alltid mycket noga med att undersöka olika
sätt att ingripa, i form av stöd och i form av de instrument som vi har till vårt förfogande,
för att backa upp och stödja initiativ på plats – inhemska initiativ – som ofta men inte alltid
är det bästa sättet.

När det gäller Västsahara och de förslag som har lagts fram så är det någonting vi måste
titta på. Jag måste undersöka var vi bäst kan ge stöd. Jag är efter ett antal diskussioner med
olika ledamöter medveten om att dessa frågor, särskilt Västsahara, har blivit alltmer
framträdande. Vi måste se på strategin ur ett mycket heltäckande perspektiv. Vi kommer
att arbeta vidare med detta. Frågan kommer att tas upp vid de diskussioner som förs i
utrikesrådet men är också någonting som vi kommer att återkomma till tillsammans med
parlamentet för att försäkra oss om att vi gör rätt.

Det är nu viktigt att gå vidare med en strategi som verkligen tar hänsyn till utvecklingen
på kort, medellång och lång sikt men även alla möjliga sätt att engagera oss, som en
europeisk union, som ett parlament, som en kommission och som en rad medlemsstater
som kan sy ihop det här till en väl genomtänkt strategi för framtiden.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

12. Situationen i Vitryssland

Talmannen.   – Nästa punkt är uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om situationen
i Vitryssland.

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Händelserna efter valet i Vitryssland den 19
december har kommit som en chock för oss alla. Myndigheternas våld mot medborgarna
ledde till oroade och fördömande uttalanden över hela världen.

Jag och mina kolleger har träffat många av de drabbade, i oppositionsrörelsen och det civila
samhället, bland de fängslades familjer och befolkningen i stort. Jag har haft möjlighet att
uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna. Ärade ledamöter, det har nu blivit
dags att agera.

Jag uppskattar verkligen att parlamentets ledamöter redan har kunnat bidra till våra
reflektioner i den här frågan och att min kollega, kommissionsledamot Štefan Füle, kunde
presentera våra nuvarande tankegångar för utrikesutskottet förra veckan. Jag ser fram emot
att studera den EU-resolution som era debatter mynnar ut i. Det är viktigt för oss alla att
vara så fokuserade som möjligt i våra funderingar, med tanke på hur brådskande situationen
är.

Jag har tillbringat tid med ett antal företrädare för oppositionen och allmänheten i
Vitryssland, bland annat, som jag nämnde, de fängslades släktingar. Jag har också träffat
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utrikesminister Sergej Martynov. Dessa samtal har gjort mig övertygad om att de händelser
som vi har bevittnat var en skymf mot vår vision om respekt för mänskliga rättigheter,
grundläggande friheter och demokrati. Det användes inte bara obefogat våld, utan hela
valförfarandet undergrävdes också av fängslandet av företrädare för det civila samhället
och oppositionen. OSSE-ODIHR:s bedömning stöder denna slutsats.

Många av dem som fängslats under de senaste veckorna har släppts. En stor grupp – hela
30 personer – står dock fortfarande åtalade för brott som kan ge mycket långa fängelsestraff,
och som ledamöterna vet finns det även presidentkandidater i denna grupp.

Jag har redan fördömt myndigheternas repressiva åtgärder i Minsk, och jag har krävt att
alla politiska fångar omedelbart ska släppas och att OSSE:s kontor ska öppnas igen. Jag
har förstärkt detta budskap i ett gemensamt uttalande med Förenta staternas utrikesminister
Hillary Clinton.

Vid mitt möte med utrikesminister Sergej Martynov betonade jag att EU förväntar sig att
de vitryska myndigheterna omedelbart ska vidta åtgärder i enlighet med det internationella
samfundets krav. För att komma fram till vad vi bör göra härnäst måste vi utgå från
grundläggande principer.

Den första av dessa principer är att vi alltid måste prioritera fredliga aktivisters säkerhet
och trygghet, inklusive presidentkandidaternas.

Den andra principen är att vitryssarna är våra grannar och partner, och att deras intressen
bör sättas i främsta rummet. Samtidigt som vi framför vår oro för myndigheterna får vi
inte isolera befolkningen.

Den tredje principen är att respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
är en central del i EU:s utrikespolitik och i det östliga partnerskapet och hör till våra
grundläggande värderingar som vi delar med våra närmaste partner. Vi kommer att arbeta
tillsammans med dessa partner, precis som vi har gjort med Förenta Staterna, för att sända
ett så kraftfullt budskap som möjligt till Vitryssland från det internationella samfundet.

Vår bedömning leder till en tydlig slutsats: vi bör utnyttja våra kanaler för att förmedla en
bestämd och snabb reaktion. Denna reaktion bör ge myndigheterna i Vitryssland en tydlig
signal om vad vi anser, utan att isolera medborgarna och det civila samhället. Vår reaktion
bör vara balanserad. Å ena sidan måste vi överväga målinriktade åtgärder mot de vitryska
myndigheterna och, anser jag, se över sanktionerna. Å andra sidan måste vi föra en
fördjupad dialog med och stödja det civila samhället och medborgarna – och det innebär
i praktiken att vi fortsätter att stödja icke-statliga organisationer, medier och studenter,
och kanske utökar våra insatser för att öka rörligheten för medborgare som vill resa till
EU.

På kort sikt kan ett alternativ definitivt vara att återinföra reseförbudet för president
Aleksandr Lukasjenko och utöka förbudet till flera namngivna individer, om de fängslade
inte släpps.

När det gäller det ökade stödet till det civila samhället har jag bett utrikestjänsten att
tillsammans med kommissionen utarbeta alternativ för brådskande åtgärder inriktade på
icke-statliga organisationer, medier och studenter. Jag vet att Europaparlamentet har
möjlighet att dela ut stipendier till studenter som blivit relegerade från universitetet, och
jag hoppas att denna möjlighet kan utnyttjas. Vi ska naturligtvis försöka få fram ytterligare
resurser från andra håll, bland annat från medlemsstaterna.
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Jag nämnde tidigare frågan om rörlighet, och jag tänker framför allt på viseringsförfarandet:
Jag vill uppmana medlemsstaternas konsulat i Minsk att som en tillfällig åtgärd underlätta
viseringsförfarandet för vitryska medborgare.

Utrikesrådet måste naturligtvis ta ställning till de kortsiktiga åtgärder som jag just har
beskrivit vid sitt möte den 31 januari, men det är inte för tidigt att överväga vissa mer
långsiktiga aspekter av våra förbindelser med Vitryssland.

För det första måste vi, som jag tidigare sade, arbeta tillsammans med andra internationella
partner i den här frågan. Det är också ett skäl till att Vitryssland bör fortsätta att delta i det
multilaterala samarbete som finns och till att vi måste samarbeta nära med länderna i det
östliga partnerskapet för att skapa enighet kring den här frågan.

För det andra bör vi när det gäller det bilaterala finansiella stödet från europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet lägga större fokus på befolkningens och det civila samhällets
behov.

Slutligen upprättade vi förra året en gemensam interimsplan där vi stakade ut hur våra
förbindelser med Vitryssland skulle utvecklas på medellång sikt. Jag anser att vi behöver
göra ett uppehåll i den processen. Det betyder inte att vi ska överge den gemensamma
interimsplanen men vi behöver ytterligare samråd, bland annat med det civila samhället,
och en översyn vid behov.

Det är inom denna ram som vi för närvarande arbetar. Jag är nu mycket intresserad av att
höra parlamentsledamöternas åsikter.

Jacek Protasiewicz,    för PPE-gruppen. – (PL) Herr talman! De internationella observatörerna
ansåg inte att det rådde någon som helst tvekan och det bör inte råda någon som helst
tvekan hos oss heller. Det senaste presidentvalet i Vitryssland i december var inte rättvist.
Det var inte rättvist, och den politik som vi har fört gentemot de vitryska myndigheterna
sedan 2008, en politik som bygger på en dialog med Vitryssland och en utsträckt hand,
kan därför inte fortsätta längre. Det är inte läge för ”business as usual”. Det är dags för nya
beslut, en ny politik och en hård linje i förbindelserna med den vitryska regimen. Med det
menar jag även både politiska sanktioner och skärpta viseringsregler, utan att för den delen
utesluta ekonomiska sanktioner. Vi bör naturligtvis använda sådana sanktioner på ett
intelligent sätt och rikta dem på ett sätt som gör att vanliga vitryssar inte drabbas. Vi bör
dock inte tveka att införa dem, utan bland annat dra tillbaka Vitrysslands medlemskap i
det östliga partnerskapet.

Eftersom valet var orättvist är valresultatet inte trovärdigt. Vi kan därför lugnt och med
alla fakta på bordet säga att den vitryska demokratiska oppositionen kan göra anspråk på
en moralisk seger i valet. Vi bör därför stödja oppositionen i dess försök att bygga upp en
politisk representation här i Bryssel som kan företräda både dess intressen och hela det fria
Vitrysslands intressen i förbindelserna med EU och medlemsstaterna på politisk nivå.
Slutligen bör vi kräva att de fängslade friges, såväl presidentkandidater som politiska
aktivister, oberoende journalister, studenter och universitetslärare. De måste alla friges
innan vi kan föra några ytterligare samtal med företrädarna för den vitryska staten.

Kristian Vigenin,    för S&D-gruppen. – (BG) Herr talman, fru Ashton, mina damer och
herrar! Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i
Europaparlamentet beklagar djupt att detta presidentval har blivit ytterligare en förlorad
möjlighet för landet att tydligt ange riktningen mot demokrati och åta sig att följa den.
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Vi kan dock säga att EU:s politik för att gradvis få Vitryssland att gå med på vissa villkor
på det stora hela har gett vissa resultat. Vi bör därför vara försiktiga med de krav som ställs
på att radikalt förändra vår politik.

Jag säger detta eftersom det är tack vare vårt engagemang som det till sist gjordes vissa
framsteg i presidentvalskampanjen, och det är möjligt att det också är skälet till att många
fler människor än organisatörerna hade räknat med samlades på torget i Minsk. Vi hade
med andra ord förmodligen skapat en atmosfär av större frihet som de vitryska medborgarna
kan ha tolkat korrekt.

Hädanefter måste vi dock i första hand vara tydliga och bestämda med våra krav på
myndigheterna i Vitryssland att frige de fängslade och omedelbart sluta förfölja alla dem
som deltog i eller anordnade protesterna i en eller annan form. Vi får inte kompromissa
med detta och vi måste vara tydliga med vad vi vill.

En annan aspekt är dock vad vi kan göra på medellång och lång sikt. För det första måste
vi undvika att landet återigen isoleras, för om Vitryssland isoleras skulle även landets
medborgare isoleras, vilket företrädarna för oppositionen och det civila samhället har
betonat.

Det vi måste göra är att inom ramen för den politik som vi redan för gentemot Vitryssland
försöka vidta vissa åtgärder för att anpassa vår politik så att den gynnar landets medborgare
och stöder dess medier, civila samhälle och opposition. På så sätt kan vi skapa en miljö där
det är möjligt att hålla rättvisa och demokratiska val.

Vi bör enligt min mening arbeta tillsammans med Vitrysslands grannländer utanför EU,
Ryssland och Ukraina, för att åstadkomma detta, och som parlament försöka utnyttja de
möjligheter som det östliga partnerskapet och Euronest ger för att få de andra fem länderna
i partnerskapet att delta i gemensamma insatser för att demokratisera Vitryssland.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Herr talman! Jag vet att jag bara har 30 sekunder
på mig.

Kanske var tolkningen inte särskilt tydlig här, Kristian Vigenin, men hörde jag dig verkligen
säga att du ser den demonstration som ägde rum efter valet, eller med andra ord den
demonstration som faktiskt hölls för att protestera mot valfusket och alla de oegentligheter
som ägde rum, som ett bevis på att valet och situationen håller på att förbättras? Det var
så det lät. Jag har mycket svårt att tro att dina ord faktiskt tolkades korrekt.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Kanske var jag inte tillräckligt tydlig, eller så försvann
vissa nyanser i översättningen. Det jag menade var att situationen i Vitryssland har
förändrats i den mening att fler och fler människor inser behovet av demokrati och behovet
av att kämpa för demokrati. Det är i det avseendet som jag ser det som en positiv signal att
fler människor än någon hade förväntat sig tog sig ut på torget i Minsk.

Det var det jag menade och jag menade inte på något sätt att det var den vitryska regimen
som gjorde det möjligt.

Talmannen.   – Kanske är det problem med den engelska tolkningen. Är det problem med
den engelska tolkningen? Var snälla och kontrollera det. Nej, det är inte tolkningen. Det
är problem med mikrofonen. Är det okej nu?
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Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Herr talman! Jag försöker alltid tala mitt eget språk men
ibland känner jag att jag inte borde det i sådana känsliga frågor.

Jag försökte förmedla att jag anser att situationen håller på att förbättras i den mening att
fler och fler människor i Vitryssland inser att Vitryssland behöver demokrati och att fler
och fler människor inser att de måste kämpa för demokrati i Vitryssland. Det var därför
som jag sade att jag ser det som en positiv signal att så många människor, många fler än
organisatörerna hade räknat med, befann sig på torget i Minsk. Jag hoppas att detta förklarar
vad jag menade.

Kristiina Ojuland,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Det var skönt att höra vad
den höga representanten sade och vi instämmer helt och hållet i det. Det är mycket viktigt
att EU har kunnat reagera på bristerna i det vitryska presidentvalet.

Jag önskar att vi även vågade vara lika kraftfulla, bestämda och principfasta när det gäller
ett av Vitrysslands grannländer, där det också har blivit vardagsmat att kuva den
demokratiska oppositionen och kränka rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Den försämrade demokratin i Ryssland kan också vara skälet till att Kreml har erkänt det
vitryska presidentvalet och beskrivit det våldsamma förtrycket som en ”intern angelägenhet”
i Vitryssland. Denna likgiltighet inför den förfärliga situationen i Vitryssland är ett tydligt
tecken på dessa tendenser i Ryssland.

Europaparlamentet har utarbetat en kraftfull resolution där man föreslår målinriktade
åtgärder i form av skärpta viseringsregler och ekonomiska sanktioner mot Aleksandr
Lukasjenkos brottsliga regim. Det är viktigt att EU står enat i detta och att medlemsstaterna
slutar att driva eventuella bilaterala initiativ med Aleksandr Lukasjenko och hans regim.
Vi måste ställa in det östliga partnerskapet och annat samarbete tills de politiska fångarna
har släppts. Samtidigt måste vi utöka stödet till det civila samhället, icke-statliga
organisationer och oberoende medier i Vitryssland för att förbereda dem på uppbyggnaden
av Vitryssland efter Aleksandr Lukasjenkos avgång, som förhoppningsvis kommer att ske
genom demokratiska val.

Därför, Catherine Ashton, ber jag dig att stödja vårt krav på ett alleuropeiskt forum om
Vitrysslands framtid.

Heidi Hautala,    för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag tror att den höga
representanten säger precis vad vi känner när hon säger att hon blev chockad.

Vi blev verkligen chockade efter den 19 december, eftersom många av oss redan hade
hoppats att Vitryssland gradvis skulle öppna sig mot EU. Nu tror jag att många av dessa
förhoppningar har försvunnit tills vidare. Det är mycket oroande att – nästan varje timme
– höra nyheter om förtrycket i Minsk och andra delar av Vitryssland.

Så sent som i går fortsatte trakasserierna av människorättsorganisationen Viasna, med
razzior, arresteringar och häktningar. Det här är en organisation som mycket modigt har
försvarat mänskliga rättigheter i Vitryssland. Myndigheterna har fortfarande inte gett den
tillstånd att registrera sig.

Den vitryska Helsingforskommittén mottog en varning efter att ha kontaktat FN:s särskilde
rapportör för domares och advokaters oberoende. Den hade goda skäl att tro att de som
anklagats för dessa allvarliga brott inte kommer att få en rättvis rättegång.
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I dag fick vi även höra nyheten om den tidigare presidentkandidaten Andrej Sannikov,
hans fru Irina Chalip, journalist och korrespondent för Novaja Gazeta i Minsk, och deras
barn – som var en världssensation. Vi har hört att barnet kan få lov att stanna hos sina far-
och morföräldrar, eftersom föräldrarna är fängslade. Jag vill dock påminna om att inte ta
ut någonting i förskott. Uppgifterna måste fortfarande bekräftas, vilket kan ske nästa vecka.

Så varför ser vi dessa tuffa tag i Vitryssland? Vi måste verkligen insistera på en oberoende
internationell utredning av vad som har hänt för att förstå hela bakgrunden och förstå om
det faktiskt var provokatörer som drev fram våldet – som nu har förklarats som brottsligt
– och inte de som faktiskt bara krävde demokrati i Vitryssland. Jag anser att det vore
lämpligast att låta OSSE genomföra denna utredning, och i andra hand FN.

Hur blir det med nya val? Vi bör vara noga med att inte kräva nyval alltför snart eftersom
vi måste trygga färdplanen mot demokratiska reformer. Vi måste garantera pressfriheten,
föreningsfriheten och mötesfriheten. Utan det skulle vi inte vinna särskilt mycket, även
om det hölls nyval i Vitryssland i dag.

ORDFÖRANDESKAP: LAMBRINIDIS
Vice talman

Ryszard Czarnecki,    för ECR-gruppen. – (PL) Herr talman! Vi talar om situationen i
Vitryssland men vi bör inte leta syndabockar. Det är lätt att rikta anklagelser mot Aleksandr
Lukasjenkos regim, som förtjänar sådana anklagelser, och vi bör verkligen anklaga och
fördöma den. EU bör dock också ta på sig en del av skulden. Är det inte så att besöket av
den italienske premiärministern Silvio Berlusconi gav regimen ett slags trovärdighet? Är
det inte så att besöket av den litauiska presidenten Dalia Grybauskaitė gav regimen viss
trovärdighet? Är det inte så att besöket av de tyska och polska utrikesministrarna, Guido
Westerwelle och Radosław Sikorski, gav regimen viss trovärdighet, och faktiskt gagnade
regimen? Sanningen i det hela är att politiker från EU:s medlemsstater har gett Aleksandr
Lukasjenko ett visst politiskt handlingsutrymme utan att begära någonting som helst i
gengäld. I dag måste vi kräva respekt för mänskliga rättigheter men även ta vårt ansvar för
vår del i det hela.

Helmut Scholz,    för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman, baronessan Ashton! Min
grupp har inte undertecknat kompromissresolutionen om Vitryssland. Men jag vill klargöra
att detta inte ska ses som att vi accepterar valresultatet, frihetsberövandena och
repressalierna mot dem som har andra åsikter. För oss är rättvisa, öppna och demokratiska
val – ”friheten för oliktänkande” för att citera Rosa Luxemburg – ett grundläggande krav
för att upprätta förbindelser med Vitryssland och med alla andra stater. Detta inbegriper
även den omedelbara frigivningen av alla politiska fångar.

Men jag tvivlar på att sanktioner verkligen är ett effektivt medel för att få till stånd den
omedelbara frigivningen av politiska fångar och grundliga förändringar av det demokratiska
systemet i Vitryssland. Sanktioner har tidigare inte haft någon större effekt i Vitryssland
eller på andra håll. Mina damer och herrar! Ni är lika medvetna om detta som jag. En bättre
strategi är enligt min uppfattning att konfrontera de som har den politiska makten med
våra argument och krav i en politisk dialog, att inte ge dem chansen att diskreditera den
kritik som framförs av det civila samhället genom att hänvisa till kritik utifrån, att skapa
ett öppet politiskt system och att samordna våra insatser med insatserna av alla våra
utrikespolitiska partner i Vitryssland. Detta anser jag också är ärligare med hänsyn till våra
egna argument såsom förmiddagens diskussion om det ungerska ordförandeskapet visade.
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Bastiaan Belder,    för EFD-gruppen. – (NL) Herr talman! Det brutala undertryckandet av
alla politiska alternativ till president Lukasjenkos regim sedan valet den 19 december 2010
har avsevärt reducerat Minsks manöverutrymme i omvärlden. Vitryssland har på eget
initiativ plötsligt avbrutit den skytteldiplomati som landet har fört mellan Moskva och
Bryssel under de senaste tre åren. För närvarande upprätthåller president Lukasjenko starka
politiska och ekonomiska förbindelser med Kreml. Det är just detta beroendeförhållande
som kräver större europeiskt engagemang för Vitrysslands civila samhälle.

Fortsätt därför med alla medel strategin för en medvetandeförändring som ett nödvändigt
steg mot en regimförändring. Visa aktiv europeisk solidaritet. Minska till exempel så fort
som möjligt viseringskostnaderna för vitryssarna. Inled sedan en kritisk strategisk diskussion
med den vitryska politiska oppositionen och lyssna som ett led i den processen särskilt på
de reformvänliga krafterna inom maktapparaten. Det är balanserad politik. Bryssel får inte
överge Minsk nu. Låt inte vitryssarna bli beroende av rysk eller kinesisk rätt utan visa dem
en oberoende väg till ett fritt samhälle och den demokratiska rättsstatsprincipen.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Herr talman! Alexander Lukasjenko har aldrig missat
ett tillfälle att visa att han är en diktator. Valet i december var egentligen en ritual för
återutnämning. Men i EU höll vi fast vid illusionen att Lukasjenko på ett mirakulöst sätt
skulle förändras. Vi sade faktiskt att vi skulle invänta valet i december. Valet kom och
Lukasjenko förblir den samme och oppositionen befinner sig på sjukhus eller i fängelse.

Jag anser att det är dags för EU att ompröva sin strategi gentemot Vitryssland. Det är tydligt
att Vitryssland inte platsar i det östliga partnerskapet. Vitryssland bör tills vidare uteslutas.
Vår enda partner bör vara det civila samhället. Jag väntar på resultaten från rådet (utrikes
frågor) den 31 januari och jag hoppas att både Catherine Ashton och kommissionsledamot
Štefan Füle rekommenderar tillfällig uteslutning.

När det slutligen gäller konsekvenserna för den parlamentariska församling Euronest kan
vi inte längre ge Lukasjenko vetorätt i Euronest. Vitryssland brukade blockera Euronest.
Slutsatsen är därför att Euronest bör sammankallas så snart som möjligt.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Herr talman, fru höga representant!
Europaparlamentets resolution som vi ska rösta om i morgon bör sända ett kraftfullt
budskap till Vitryssland, till hela Europa och världen. Det krävs så snart som möjligt
åtminstone en återgång till situationen före den 19 december och gemensamma insatser
för att säkerställa att Vitryssland följer vägen mot demokrati och stärkande av de mänskliga
rättigheterna. Det viktigaste målet i dag är frigivning av politiska fångar och ett slut på
angreppen mot oppositionen, icke-statliga organisationer och den fria pressen. Men jag
håller med den höga representanten om att vi när vi siktar in oss på regimen inte får träffa
de vitryska medborgarna. Vi måste med största noggrannhet överväga om vi kommer att
skada vitryssar och förbindelser av ömsesidig nytta med EU-medlemsstater på områden
som affärer, kultur, utbildning och turism som är viktiga för öppnandet av Vitryssland i
Europa.

Den senaste politiska dialogen med Vitryssland har gett en del resultat: nu är nästan hälften
av alla vitryssar för närmare förbindelser med Europeiska unionen. Vi måste reagera på
händelserna i Minsk så att denna andel ökar ytterligare nästa år. Det skulle vara en kännbar
och ovälkommen belöning för organisatörerna av den 19 december. Slutligen vill jag åter
nämna den finansiella, visumrelaterade Berlinmur som olyckligtvis har uppstått mellan
Europeiska unionen och dess östliga grannar och som är mycket svår att forcera i
Vitryssland. Det är hög tid att riva den och göra det möjligt för vanliga ukrainare, vitryssar,
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georgier och ryssar att utan svårighet få tillgång till och erhålla visum till Europeiska
unionen. De miljontals euro som tas i obegripligt höga viseringsavgifter återvinns verkligen
inte eftersom de fördjupar klyftorna från det förflutna, denna gång mellan Europeiska
unionens medlemsstater och dess grannar. Så här bör det verkligen inte gå till.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Herr talman! I livet, och förvisso i politiken, är
hoppet mycket viktigt. Hoppet ger något att se fram emot, hoppet gör det möjligt för
människor att tro på att saker och ting kommer att bli bättre i framtiden, och hoppet är
något som verkligen har saknats i Vitryssland sedan den 19 december. Hoppet om att detta
val skulle bli mer demokratiskt än de tidigare. Hoppet om att oppositionen skulle ha bättre
utsikter den här gången och hoppet om att vitryska medier skulle ge medborgarna i
Vitryssland en mer balanserad bild. Alla dessa förhoppningar har nu grusats.

Det är just därför som EU bör förändra sin politik gentemot Vitryssland. Olyckligtvis har
politiken för ett närmande till regimen inte fungerat. EU kommer att bli tvunget att införa
sanktioner mot den vitryska ledningen. Sanktioner som inte drabbar landets medborgare
utan dess ledare. Sanktioner som att återkalla alla visum för ledarna och deras familjer.
Detta är viktigt om vi ska kunna bryta de komplexa banden mellan den politiska och
ekonomiska makten i Vitryssland.

Lyckligtvis tycks Catherine Ashton vara inne på rätt spår. Kommissionen har också reagerat
på lämpligt sätt genom att kräva omedelbar frigivning av alla politiska fångar. Parlamentet
skulle också kunna bidra genom att skicka en delegation till Vitryssland så snart som möjligt
för att visa oppositionen, de fria medierna och icke-statliga organisationerna där att vi
stödjer dem. Det är bara med deras hjälp och genom deras insatser som det nya Vitryssland
kommer att kunna ta form.

Till sist bör EU utöka grannskapsprogrammet. Hittills har programmet inte precis motsvarat
förväntningarna. Vi bör inte bara stödja medborgarskapsutvecklingen i Moldavien, Ukraina,
Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Genom att använda oss av samma slags strategi
skulle vi också kunna visa vitryssarna hur viktigt det även är för deras lands framtid att de
försöker närma sig Europa. Om vi gör det kommer vi att bidra till att hoppet återvänder
till folket i Vitryssland.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Herr talman, baronessan Ashton! Våra förhoppningar
om att Vitryssland skulle bli mer demokratiskt efter presidentvalet har grusats. Trots alla
våra negativa erfarenheter och våra reservationer mot Alexander Lukasjenko har EU de
senaste månaderna sträckt ut sin hand till Vitryssland. Det gjordes helt klart i vilken
utsträckning det planerade samarbetet var avhängigt av detta val, och ett tag verkade det
som om valet åtminstone delvis skulle bli rättvist, korrekt och fritt.

Men de små eftergifterna har tydligen varit så uppskakande för det repressiva systemet att
presidenten åter har visat sitt verkliga jag som hänsynslös diktator. Hans så kallade val är
en fruktansvärd bluff, hans makt är inte legitim och hans våld mot oppositionen är ett
brutalt brott. Valfusket och undertryckandet av protester är ett tydligt steg tillbaka för
Vitryssland. Återigen råder en stämning av rädsla och förtryck i landet. Valfuskarna hävdade
helt fräckt att utländska säkerhetstjänster och diplomater hade ingripit när det faktiskt var
företrädare för själva systemet som hade skickat ut orosstiftarna. Det är också upprörande
att säkerhetstjänsten som kontrolleras av presidenten, och fortfarande kallar sig KGB,
använder sig av metoder från Stalintiden för att terrorisera oppositionen och det civila
samhället.
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Denna kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna av en medlem av
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är oacceptabel. Den
postkommunistiska regimen har blivit outhärdlig. Vi har utarbetat en parlamentsresolution
som utgör en god grund för diskussionerna mellan de europeiska utrikesministrarna. Fokus
för resolutionen ligger framförallt på den omedelbara frigivningen av häktade, medicinsk
vård av de skadade, återtagande av absurda anklagelser och inrättande av en oberoende
undersökningskommitté tillsammans med riktade politiska och ekonomiska sanktioner
som kommer att drabba dem som har makten men inte befolkningen.

Vi måste nu stödja de proeuropeiska krafterna i landet vars förhoppningar vi har väckt,
som vill ha en förändring av regeringsmakten och som har röstat. De ser sitt lands framtid
som en del av EU och inte i närmare förbindelser med Ryssland. Att de första ledarna som
gratulerade Alexander Lukasjenko till hans valseger var den ryske presidenten
Dmitrij Medvedev, den ryske premiärministern Vladimir Putin och Ukrainas president
Viktor Janukovytj visar hur de ser på demokrati och de dystra framtidsutsikterna för
Vitryssland i det perspektivet.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Herr talman! Jag har till att börja med lite nyheter
för Heidi Hautala. Jag hoppas att hon har satt på sig sina hörlurar igen. Heidi Hautala, det
finns faktiskt något ytterligare att tillägga förutom den information du gav oss om
organisationen Viasna. Organisationen har inte bara fått avslag på sin registreringsansökan,
utan nyligen beslagtog polisen alla deras datorer. I måndags – och det här är de nyheter
jag har till dig – inledde jag en insamling av bärbara datorer i Polen som vi kommer att
skicka till dem.

Fru kommissionsledamot! Låt oss komma till saken. Jag börjar med att upprepa att du
alltså anser att det ”är dags att agera”. Det är sant. Den andra mycket viktiga saken du sade
är att vi inte får isolera det vitryska samhället. De åtgärder vi vidtar bör respektera den
principen, och de måste verkligen vara ”mjuka” åtgärder, det vill säga åtgärder för att bygga
upp civilsamhället, stödja medierna och studenterna och upphäva viseringskravet. Vi bör
stödja sådana åtgärder, och särskilt anslå mer medel för dem. Men jag håller även med om
att det krävs starkare åtgärder, som dem som föreslogs av Jacek Protasiewicz och Kristiina
Ojuland. I det här läget krävs en kombination av dessa två typer av åtgärder.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag anser att rätt diagnos har ställts
och att den planerade behandlingen är korrekt. Problemet var dock inte att vår diagnos
och behandlingsplan var felriktade tidigare, utan att vi gjorde för lite. Därför bör vi kanske
fråga oss om vi är tillräckligt beslutna att agera på ett annorlunda sätt den här gången.

Vi måste naturligtvis fortsätta att fördöma det vi anser vara fel, kräva befrielse, påföra
sanktioner och överväga upphävande, men om vi inte går längre än detta muntliga
fördömande och moraliska stöd kommer våra åtgärder inte att ge resultat. Vi behöver en
långsiktig strategi och åtgärdsplan, och det kommer verkligen att bli ett test av den nya
utrikespolitik som Catherine Ashton nu leder.

Detta handlar inte bara om Vitryssland. Det sätt som vi behandlar Vitrysslandsfrågan på
kommer att vara avgörande för den politiska dynamiken i hela regionen: i Moldavien, i
Ukraina, och även gentemot Ryssland och på andra håll. Geopolitiskt sett för
händelseutvecklingen Vitryssland bort från Europa, och Europa är på reträtt precis som
det är i Ukraina. Vi gör självklart rätt i att rekommendera dubbelkontrollstrategin, dvs. att
påföra sanktioner och isolera regimen, samtidigt som vi öppnar för ökat stöd till samhället.
Jag anser att vi bör gå ifrån den morot och piska-politik som vi tillämpat på regimen hittills
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och ersätta den med en ”piska till regimen”-politik och en ”morot till samhället”-politik.
Vi måste emellertid bli mycket medvetnare om att vår partner är samhället, inte regimen.

Catherine Ashton sade att vi bör fortsätta att hjälpa. Vi måste sluta att göra så lite som vi
gjort tidigare. Gjorde vi allt det vi sade att vi skulle göra? Nej, stödet var löjligt blygsamt,
och det måste vi ändra på.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Herr talman! Medan vi diskuterar här i dag kommer
rapporter om att Alexander Lukasjenko forcerar planerna på en installation nu på fredag,
utan internationella gäster, just för att världssamfundet inte erkänner valet i Vitryssland
som fritt, rättvist och öppet. Om han lyckas med detta kommer en svart fredag att följa
efter det som har börjat kallas för ”den blodiga söndagen”, den 19 december, när 700
demokratiska protestanter anhölls, inklusive sju av de nio presidentkandidaterna i valet,
varav en har fått båda benen brutna och en annan slogs av kravallpolisen tills han fick
hjärnskador.

Jag uppmanar den vice ordföranden/höga representanten och EU-medlemsstaterna att dra
tillbaka de polska förslagen om ett viseringsförbud och, vilket klargörs i resolutionen,
stödja principen om ytterligare riktade ekonomiska sanktioner.

En sak som EU kan göra i det här sammanhanget är att framföra klara och tydliga krav på
att alla politiska fångar friges, att myndigheterna drar tillbaka alla hot om att förbjuda eller
begränsa den vitryska Helsingforskommittén och att snabbt anordna nya val.

När det gäller framtiden instämmer jag i det som sagts i dag av både Catherine Ashton och
min egen grupp, dvs. att vi måste hålla den multilaterala vägen öppen och att vi måste
prioritera civilsamhället och vårt stöd till dem. Jag vill emellertid påpeka att den här
situationen inte bara är en vattendelare för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland:
den är ett test av EU:s grannskapspolitik. Ja, vi söker ett tydligt närmande i form av samarbete
och partnerskap med våra grannar för att främja en process av ökad överensstämmelse
med de processer som vi har på vår sida av gränsen i de fall där det finns ett verkligt
ömsesidigt åtagande om att göra detta, men det kommer inte att fungera om de nödvändiga
åtgärderna inte vidtas, när detta ömsesidiga åtagande saknas och saker och ting går fel.

De skador vi bör oroa oss för i den här debatten är inte den avsiktiga skadan av föreslagna
smarta sanktioner från EU:s sida mot Vitryssland, utan den fysiska skadan av misshandeln
av människor som delar Europas åtagande för demokrati och mänskliga rättigheter, och
som behöver att vi står vid deras sida i solidaritet så att Vitrysslands långa år av lidande
äntligen kan få ett slut.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Herr talman! Fru Ashton, jag vill tacka dig
för din snabba reaktion på händelserna i Minsk. Jag uppskattar även det koncept som du
tagit fram. Det utgör en bra avvägning mellan sanktioner mot de ansvariga för de allvarliga
människorättsöverträdelserna och åtgärder för att stödja Vitrysslands befolkning.

Jag vill även tacka Münchens säkerhetskonferens, som återkallade Alexander Lukasjenkos
inbjudan. Detta sände en tydlig signal om att diktatorer inte har någon plats i internationella
kommittéer, och att de inte bör erkännas genom att de inbjuds att delta i sådana kommittéers
möten.

Ett internationellt erkännande av en självutropad president försvagar oppositionen i landet,
och kan även betraktas som ett internationellt erkännande av odemokratiska val. Därför
var konferensens reaktion helt riktig.
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Vi vet att vi kommer att få vänta länge innan vi ser några politiska förändringar i Vitryssland.
Vi är också medvetna om att Alexander Lukasjenko har haft makten länge och att hans
reaktion är typisk. Men, fru Ashton, vi kan inte vänta när det gäller den humanitära
situationen i Vitryssland. Vi måste reagera mycket snabbt och se till att de politiska fångarna
friges, att föräldrar återförenas med sina barn och att barnen återförenas med sina föräldrar.
De har inte gjort något annat än att demonstrera för sina demokratiska rättigheter och visa
sina känslor på gatorna. Reaktionen på deras aktioner var omotiverad.

Fru Ashton! Jag uppmanar dig att agera snabbt och att i varje uttalande klargöra att dessa
personer är politiska fångar och inte brottslingar. Jag vill sända mina hälsningar till Andrej
Sannikov och de andra som sitter i fängelse. De måste veta att de har vår solidaritet.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Herr talman! Förra månaden vägrade den totalitära
regimen på Kuba att låta Sacharovpristagaren Guillermo Farinas resa till Strasbourg. Några
dagar efter detta såg vi en rad tvångsåtgärder till följd av presidentvalet i Vitryssland. Jag
tror inte att någon tvivlar på att Lukasjenkoregimen är auktoritär, men den är också totalitär,
precis som Castroregimen på Kuba.

I dag håller vi en debatt här om huruvida vi ska hindra högt uppsatta personer i
Lukasjenkoregimen att få resa in i EU. Jag vill att vi ska vara öppnare gentemot Vitrysslands
vanliga medborgare, som aldrig har fått uppleva frihet och demokrati. Alla former av
politisk isolering kommer bara att spela Alexander Lukasjenko i händerna. Vitrysslands
medborgare bör välkomnas till EU. Omvänt bör vi emellertid ignorera företrädare för
Alexander Lukasjenkos totalitära regim, och vi bör vara mycket hårda mot dem. Personer
som inte respekterar demokratiska värden har helt enkelt ingen plats i ett anständigt
samhälle.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Herr talman! Den politik gentemot Vitryssland som
har förts av vissa EU-regeringar den senaste tiden, bland dem tyvärr regeringen i mitt eget
land Polen, har resulterat i en total katastrof. Alexander Lukasjenko, Europas sista diktator,
driver med oss och förföljer, sporrad av vår apati, sina politiska motståndare och sätter
dem i fängelse. Den eftergivna och toleranta inställningen gav inte de önskade effekterna.
Det har återigen visat sig att våra överläggningar med diktaturen i Vitryssland har tolkats
som ett stöd för Lukasjenko, och våra illusioner krossades i december i och med den brutala
misshandeln, det råa övervåldet och arresteringarna av hundratals oppositionella.

Det är oerhört viktigt att vi, Europaparlamentets ledamöter, sänder ett tydligt budskap till
Vitryssland. EU kommer inte att tolerera den vitryska diktaturens undertryckande av
friheten. Sanktionerna måste vara välriktade och slå mot regimens företrädare, inte vanliga
människor. Folket behöver tvärtom vår hjälp, vilket även samhällsorganisationer, oberoende
medier och oppositionen gör. Vi kan göra en verklig insats när det gäller utbildning och
viseringslättnader. I Vitrysslands fall måste det östra partnerskapet antingen upphävas eller
skärpas för att se till att regimen inte får se en enda euro till. Ju mer EU det finns i Vitryssland,
desto snabbare kommer den sista diktatorn på vår kontinent att falla.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag anser att en av den moderna världens viktigaste
landvinningar är övergången från totalitarism till demokrati i de östeuropeiska länderna.
Ungern och dess ordförandeskap, som utgör en milstolpe och som vi diskuterade under
förmiddagen, och vår egen talman Jerzy Buzek är ett strålande exempel på denna utveckling.
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Men det finns andra länder där övergången inte har varit så smidig. Vitryssland är tyvärr
ett exempel på det, och Catherine Ashtons sammanfattning av vad som behöver göras för
att hantera den situationen var särskilt välvald.

I bästa fall kan man säga att Vitryssland har välkomnat demokratin genom att ta två steg
framåt och ett steg bakåt. I valet nyligen tog de förmodligen tre steg bakåt och inga steg
framåt alls, men jag anser att Catherine Ashton har rätt i att vi måste arbeta med
civilsamhället, icke-statliga organisationer och våra internationella partner och utöva
påtryckningar på president Alexander Lukasjenko för att sätta stopp för hans förtryck och
diktatur.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Herr talman! Händelserna i Vitryssland den 19 december
utgör en kränkning av friheten och de demokratiska friheterna. Anhållandet av 700
personer, inklusive samtliga presidentkandidater, är inte ens värt att kommentera. Valet
var orättvist. Nu ställs EU på prov, och så även de länder som EU har privilegierade
förbindelser med, till exempel Ryssland, som har erkänt valresultatet.

Vi måste stödja oppositionen och sända en tydlig signal om att fångarna måste friges innan
vi diskuterar några frågor som rör förbindelserna med Vitryssland, och särskilt med den
vitryska regeringen. De restriktioner som har införts får dock inte drabba landets
medborgare. Vi måste följa i Polens fotsteg och införa viseringslättnader. Vi bör hjälpa dem
som har förlorat sina arbeten och ge de studenter som har kastats ut från universiteten
möjlighet att studera i andra länder. De oberoende medierna, både radiostationer och
tv-kanalen Belsat, behöver vårt stöd. Detta är inte bara Litauens och Polens uppgift, utan
även en uppgift för de övriga medlemsstaterna och för EU-institutionerna. Jag vill påpeka
detta i starkaste möjliga ordalag.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Herr talman! Situationen har uppenbarligen
utvecklats på ett mycket negativt sätt i Vitryssland när det gäller våra principer och åsikter.
Alexander Lukasjenko leder landet och oppositionen sitter i fängelse. Det som folk förväntar
sig av oss är att vi vänder oss till civilsamhället, där EU och dess principer värdesätts, vilket
redan har nämnts i debatten. Vi förväntas kräva pressfrihet och frigivande av de fängslade
oppositionsledarna, och viktigast av allt, utforma en politik enligt de riktlinjer Catherine
Ashton drog upp, som jag fullständigt instämmer i, så att vi skapar nya förutsättningar för
att återuppta förbindelserna med Vitryssland.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Herr talman! Presidentvalet i Vitryssland visade sig bli
en djup besvikelse för oss som har följt landet under ett antal år. Jag träffade den vitryske
ambassadören i London, som återigen försäkrade mig om att den här gången skulle allt bli
annorlunda och att valet skulle uppfylla internationella standarder så att Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (Osse) skulle kunna förklara det som rättvist och fritt.

Tyvärr visade sig Alexander Lukasjenkos ”homo sovjeticus”-instinkter vara mer bestående
än något annat. Hans otyglade politiska uppförande förutsågs inte av hans egen stab av
överordnade tjänstemän, inklusive ambassadörerna. Nu ansluter även jag mig till
uppmaningen att omedelbart frige alla politiska fångar och att genomföra ett nytt val med
ett långsiktigt EU-observationsuppdrag på plats. Osse måste ge sitt fullständiga godkännande
av att valet uppfyller alla standarder för att det ska betraktas som verkligt fritt och rättvist.

Det är ytterst osannolikt att Minsk kommer att hålla med, men vi måste åtminstone försöka.
Annars krävs omedelbara åtgärder i form av stärkta och riktade sanktioner, frysningar av
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Alexander Lukasjenkos tillgångar – om vi kan hitta dem – och reseförbud för honom och
alla hans överordnade tjänstemän.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Herr talman! Jag instämmer i Catherine Ashtons
redogörelse för den välavvägda ståndpunkten om händelserna i Vitryssland. Vi tar väldigt
ofta till rent känslomässiga bedömningar och grundar dem på våra egna känslor. Vi talar
om politiska fångar som måste friges. Men först måste det hållas en rättegång. Vi vet inte
än vilken domen kommer att bli. Därför uppmanar jag mina kolleger att inta en mycket
välavvägd inställning till den här typen av händelser. För två år sedan hände samma sak i
Lettland – till dess att det hölls ett möte förbjöds ingen att hålla möten. Men när mobben,
tydligt hetsad av en provokatör, hade kommit och började förstöra parlamentsbyggnaden
ingrep polisen. Så skedde även i Vitryssland. Jag skulle verkligen vilja veta (jag slutar alldeles
snart) var de pengar som understöder oppositionen i Vitryssland kommer ifrån. Det är så
vi kan hjälpa dem. Tack så mycket.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Herr talman! Vi läser ofta i medierna att återinförandet av
sanktioner mot Vitrysslands president Alexander Lukasjenko, som lättades för över två år
sedan, skulle vara samma sak som att erkänna att våra långvariga insatser för ett
återupptagande av vänskapliga förbindelser har misslyckats.

Enligt min åsikt hade dessa insatser redan misslyckats, allra senast vid tidpunkten för
presidentvalet eller när Osses kontor i Minsk stängdes.

Europas sista diktators uppförande visar återigen att EU har problem när det gäller
människorättskränkningar. Skandalen med CIA-flygningarna eller den inkonsekventa
hållningen gentemot konflikten mellan staters territoriella integritet och deras folks rätt
till självbestämmande, till exempel på Balkan, har skadat bilden av EU som en förkämpe
för mänskliga rättigheter. EU:s trovärdighet skadas också när vi handlar i strid mot de
beundransvärda Köpenhamnsprinciperna och håller anslutningsförhandlingar med Turkiet,
ett land som inte kan uppvisa några vidare resultat på människorättsområdet.

Tärningen är dock kastad i Vitryssland, helt klart med hjälp av Alexander Lukasjenko själv.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr talman! Med tanke på Lukasjenkoregimens allt
starkare förtryck är det vår skyldighet att visa solidaritet med Vitrysslands folk. Vårt stöd
bör koncentreras på att bland annat stödja de oberoende medierna, genom att ge dem
möjlighet att bedriva sin verksamhet på EU:s territorium, och ett bra exempel på det är
tv-kanalen Belsat i Polen. Stipendier till universitetsstudenter och skolelever är också ett
bra sätt att ge stöd på, eftersom ett stort antal ungdomar har relegerats från universitet och
skolor för så kallade oppositionsaktiviteter. Detsamma gäller viseringar, som helt enkelt
är för dyra för vitryssarna för närvarande, och detta bör åtgärdas utan dröjsmål. De vitryska
medborgarna bör ha fullständig frihet att resa in i EU, med undantag från regimföreträdare
naturligtvis. Stöd till det civila samhället är en absolut prioritering, eftersom ett verkligt
civilsamhälle kommer att åstadkomma förändringar i Vitryssland och trygga en bättre
framtid för alla vitryssar.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Herr talman! Presidentvalet den 19 december markerade
ett steg bakåt, både för den demokratiska utvecklingen i Vitryssland och för landets
förbindelser med EU. Att bruka våld och arrestera oppositionsföreträdare bidrar inte alls
till att lösa politiska konflikter. Tvärtom, att förneka oppositionen rätten att vara
representerad i parlamentet leder till fördjupade sociala spänningar.
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Mot bakgrund av detta anser jag att den auktoritära regimen i Minsk inte har rätt att åtnjuta
de fördelar som det östra partnerskapet ger. Dessutom har Vitryssland inte bekräftat sitt
åtagande inom ramen för denna politik såsom andra länder i regionen har gjort, särskilt
Georgien och Moldavien. Att utestänga Vitryssland från det östra partnerskapet skulle
verkligen vara en direkt och påtaglig sanktion mot regeringen. Jag hoppas att rådet
(utrikesfrågor) vid sitt nästa möte kommer att nämna sådana sanktioner i sin gemensamma
ståndpunkt.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Herr talman, fru Ashton! Jag vill ställa en något indiskret
fråga till Catherine Ashton. Vet du vad Jerzy Buzek brukade göra på kvällarna 1982? Eller
vad Janusz Lewandowski eller Donald Tusk brukade göra? De satte på sina radioapparater
och lyssnade till Radio Free Europe, Voice of America eller BBC, för att få reda på sanningen
om vad som skedde i Polen. Jag har en annan viktig fråga till dig. Hur kunde Lech Wałęsa
överleva och hur kunde någon av oppositionsaktivisterna överleva efter att ha fått sparken
från sina arbeten av den polska kommunistregimen? De överlevde alla för att amerikanska
fackföreningsmedlemmar skickade ekonomisk hjälp. De som lyssnade på radio kunde
göra detta eftersom dessa radiostationer fick stöd och finansiering. I dag är det vårt ansvar
att se till att sanningen når ut till vitryssarna, och att det ekonomiska stödet når den vitryska
oppositionen.

Peter Šťastný (PPE).   – (EN) Herr talman! Jag håller fullständigt med mina kolleger när
de föreslår sanktioner mot Alexander Lukasjenkos närmaste män och att hjälp och stöd
ska ges till den vitryska oppositionen, icke-statliga organisationer och vanliga människor.

I det gemensamma resolutionsförslaget nämns en eventuell flyttning av världsmästerskapen
i ishockey 2014 från Vitryssland om de politiska fångarna inte släpps. Det är ett rimligt
och ytterst effektivt verktyg. Lukasjenko är en entusiastisk hockeysupporter precis som
Vitrysslands medborgare. En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och
många frågor i landet.

Det är Internationella ishockeyförbundet (IHF) som är det ansvariga organet för ett sådant
beslut. Detta skulle kunna vara ett tillfälle att förbättra den skamfilade bilden av IHF, som
orsakats av att man har släppt in en tidigare högt uppsatt KGB-officer och kommunistspion
i USA i det internationella förbundsrådet, en person som hjälpte till att bedra
hundratusentals medborgare på miljarder US-dollar. När det är dags hoppas jag att IHF
kommer att fatta rätt beslut.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Herr talman! Det är bra att flera av oss här öppet har medgett
att den så kallade politiska dialog som förts av EU och många medlemsstater har misslyckats.
Alexander Lukasjenko, som är en smart politisk spelare, har kunnat utnyttja sitt
kampanjprogram och har åtnjutit alla politiska och ekonomiska fördelar, samtidigt som
han har fortsatt att ösa förakt över demokratin och de mänskliga rättigheterna. Han har
till och med lyckats charma några politiker här, som Alfreds Rubiks, vars största bekymmer
i den här situationen verkar vara om oppositionen kommer att få hjälp från utlandet.

De sanktioner som krävs i resolutionen mot det politiska ledarskapet måste absolut
genomföras. Samtidigt måste vi emellertid försäkra oss om att vår hjälp når ut till de vanliga
människor som har förlorat sina arbeten och studieplatser i sitt hopp om en demokratisk
framtid. Nu är det verkligen sista chansen för EU att bekänna färg och visa att vi stöder
Vitrysslands folk i deras kamp för demokrati, och att vi vill få bort Europas sista diktator.
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Talmannen.   – Kolleger! Låt mig bara som en allmän anmärkning säga att det skulle vara
mycket uppskattat om de som ber att få tala enligt ögonkontaktsförfarandet vore här under
hela debatten. Då skulle det bli mycket enklare att hantera den livliga debatten.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Herr talman! I dag är det sanningens ögonblick för oss när det
gäller att visa solidaritet med Vitryssland. Vitryssland är som vi alla vet den sista diktaturen
i Europa, och vi bör visa vår fulla solidaritet. Som vi också alla vet lämnar USA endast
begränsat stöd på det här området, och det förslag som vi vill lägga fram i dag är ett mycket
betydande finansieringsprogram som är avsett att stödja opposition, medier och icke-statliga
organisationer, men även, och framför allt, den unga eliten. Här talar jag främst om de
hundratals eller till och med tusentals vitryska studenter som för närvarande inte kan
fortsätta sina studier, och jag vill komma med ett mycket specifikt förslag, nämligen att ett
särskilt Erasmusprogram utformas, som endast riktas till vitryska studenter. Vi vet att vi
kan göra enorma besparingar genom att använda detta program och att det inte kommer
att kräva mycket arbete, och att skapandet av en modern ung framtid för en demokratisk
stat kan visa sig vara mycket gynnsamt på lång sikt, och jag vill be kommissionsledamoten
att se till att detta kan förverkligas.

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Jag vill hjärtligt tacka dig och alla ledamöter
som har deltagit i den mycket viktiga, fokuserade och välavvägda debatten i dag. Jag kommer
naturligtvis att läsa parlamentets resolution om denna viktiga och utmanande fråga.

Det har ännu bara gått en månad sedan krisen bröt ut, och händelserna sker i snabb takt.
Min förhoppning är naturligtvis att de nu kommer att gå i en positiv riktning, i linje med
de mål vi alla delar. De anhållna bör friges och Vitryssland bör lägga grunden för att inleda
en integrerande reformprocess. Jag betonar att jag hoppas att det parlamentariska samarbetet
kommer att fortsätta att spela en viktig roll i den processen.

Många ledamöter har gett sitt stöd åt de åsikter jag redogjorde för i mitt inledningsanförande,
om att vi måste tala fullständigt klarspråk och säga att det som har skett är oacceptabelt,
att vi tydligt måste förklara att vi vill vidta åtgärder i det här sammanhanget, och att vi har
klart för oss att vi vill stödja civilsamhället, ungdomarna, medierna och studenterna – de
kategorier som många ledamöter har talat om.

Jag känner mig mycket stärkt av de kommentarer som har gjorts. Vi kommer nu att gå
vidare och se till att vi genomför detta.

När jag mötte de familjer och oppositionsledare som kom för att träffa mig, gjorde jag
avslutningsvis fullständigt klart för dem att vi förväntar oss att de personer som arresterats
släpps från fängelset och att Vitryssland går framåt, på det sätt som vi alla önskar, mot en
verklig demokrati.

Jag var även mycket direkt i mina kommentarer till utrikesministern. Det är deras ansvar
att ändra sin ståndpunkt och göra vad de vet att de måste. Om de inte gör det kommer och
måste världssamfundet agera.

Talmannen.   – Jag har mottagit sex resolutionsförslag, som ingetts i enlighet med artikel
110.2 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 20 januari 2011.
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– Fru vice ordförande/höga representant! Du har varit i kammaren sedan kl. 15.00 och nu
är klockan 18.15. Vill du att vi tar en femminuterspaus för att vila lite? Det är upp till dig,
annars kan vi fortsätta.

Catherine Ashton,    vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik. – (EN) Herr talman! Jag måste gå eftersom jag ska resa till Turkiet
för förhandlingarna med Iran, så min kära kollega och vän Štefan Füle kommer att ta den
sista delen av den här debatten.

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

Indrek Tarand (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Situationen i Vitryssland är ytterst oroande
och EU måste vidta nödvändiga åtgärder. I detta sammanhang vill jag berätta för er om en
konspirationsteori som cirkulerar, som jag fick höra i går från en vitrysk affärsman.

Han hävdade att denna situation inte är vad president Alexander Lukasjenko själv ville se
efter valet, utan att den är ett resultat av ett samarbete mellan de vitryska och ryska
säkerhetstjänsterna för att undergräva alla försök till samarbete mellan EU och Vitryssland.

Det är naturligtvis omöjligt att bevisa teorier som denna, men vi bör ändå överväga det
faktum att vi genom att införa sanktioner mot de ansvariga vitryska partierna kanske också
skadar vitryska medborgare, civilsamhället och så vidare. Med tanke på Rysslands sannolika,
om än tysta, inblandning i den här situationen vill jag upprepa något som har sagts här i
parlamentet tidigare: Ceterum censeo, Frankrike beslutade att sälja ett krigsfartyg av
Mistral-klassen till Ryssland, och jag är övertygad om att landet kommer att ångra detta.

13. Ramavtal mellan EU och Libyen

Talmannen.   – Nästa punkt är ett betänkande av Ana Gomes, för utskottet för utrikesfrågor,
med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om de pågående
förhandlingarna om ett ramavtal mellan EU och Libyen (A7-0368/2010) (2010/2268(INI)).

Ana Gomes,    föredragande. – (PT) Herr talman! Libyen har en strategisk position när det
gäller kontrollen av migrationsflödena till Europa, förutom betydande energiresurser och
en stor potential som granne och partner i Maghreb.

Flera medlemsstater har nära förbindelser med Libyen, men det är viktigt att se till att dessa
förbindelser är ordentligt förankrade i unionens grundläggande värden och intressen.
Därför stöder vi en utveckling av förbindelserna med Libyen genom inrättandet av ett
ramavtal som omfattar ett antal olika samarbetsområden i syfte att stimulera en heltäckande
politisk dialog.

Vi får emellertid inte glömma att Libyen styrs av en diktatorisk regim med en historia av
allvarliga människorättskränkningar, terroristattacker och ingripanden i andra länders
affärer, även om det har funnits tecken de senaste åren på att landet vill göra en
helomvändning. Parlamentet kan följaktligen endast samtycka till ramavtalet med Libyen
om vissa villkor uppfylls. Ett oeftergivligt villkor är att Libyen tillåter FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) att arbeta i landet igen med ett utvidgat mandat. Jag vill
att detta ska framgå mycket tydligt: utan UNHCR blir det inget avtal.

Libyen måste övertalas att ratificera Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga
ställning. Eftersom landet redan är part i den afrikanska flyktingkonventionen är det svårt
att förstå varför dess interna rättsliga ordning inte erkänner flyktingstatus.
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Ett eventuellt återtagandeavtal med Libyen får inte omfatta asylsökande, flyktingar eller
personer som behöver internationellt skydd, och avtalen måste tillämpas i fullständig
överensstämmelse med principen om ”non-refoulement”. Kritiska situationer, som när
400 eritreaner höll på att massutvisas från Libyen i somras, får inte upprepas.

EU måste uppmana Libyen att införa rättsliga och sociala lösningar som förbättrar de
omänskliga levnadsvillkoren för de cirka 2 miljoner invandrarna – omkring en fjärdedel
av landets befolkning – som arbetar i Libyen. Dessa invandrare förtjänar rättsligt skydd
och får inte behandlas som abeed, slavar. EU måste investera i gemensamma program för
att bekämpa den ökade människohandeln, som har förödande konsekvenser, särskilt för
kvinnor och barn. EU måste öka sitt stöd till Internationella organisationen för migration
och alla organisationer som hjälper migranter i transit i Libyen så att förhållandena för de
migranter som är placerade på tillfälliga förvarsanläggningar kan förbättras, som börjar
fyllas på igen trots att de plötsligt tömdes i mitten av förra året.

EU måste fortsätta försöka övertala Libyen att införa ett moratorium mot dödsstraff, och
det är mycket viktigt att unionen kräver att de libyska myndigheterna offentliggör namnet
på de nationella och utländska medborgare som avrättas. Unionen måste kräva att Libyen
ratificerar Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Inom ramen för samarbetet
måste EU främja reformer som bidrar till att modernisera de sociala, politiska och rättsliga
strukturerna och därmed öppna landet för omvärlden, öppna samhället för fri information,
främja mediernas oberoende och investera i kapacitetsuppbyggnad av företags- och
arbetsorganisationer som är representativa för det civila samhället. Bouazizi-revolutionen
i Tunisien kommer säkerligen att få återverkningar i grannlandet Libyen, och det inser till
och med Gaddafiregimen.

Vi måste utöka det stöd som ges till hälso- och sjukvårdssystemet i Libyen via
Benghazi-handlingsplanen genom att låta stödet omfatta andra sjukhus och folkhälsobehov.
Vi har förstått att förhandlingarna mellan kommissionen och Libyen befinner sig i ett
avancerat skede, även om vissa svårigheter har uppstått när det gäller handel och
energisamarbete.

Enligt vår åsikt skulle det vara fördelaktigt att inrätta ett EU-kontor i Tripoli inom kort, för
att underlätta förhandlingarna och övervaka utvecklingen av situationen i Libyen.

Herr kommissionsledamot! I dessa rekommendationer ber vi kommissionen om detaljerade
upplysningar om de budgetposter som används och planeras i samarbetet med Libyen.
Jag hoppas att du kommer att kunna ge oss den informationen snart.

Avslutningsvis vill jag påpeka att parlamentet först nyligen fick möjlighet att samtycka till
rådets mandat för förhandlingarna. Detta är oacceptabelt och får inte fortgå. Till sist vill
jag tacka alla skuggföredragandena för deras samarbete, som var avgörande för det breda
samförstånd som har nåtts om en potentiellt mycket splittrande fråga.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Tack för att jag får tillfälle att
informera parlamentet om förhandlingarna om ramavtalet mellan Europeiska unionen
och Libyen.

Kommissionen och Europaparlamentet har redan ett nära samarbete om Libyenfrågan. Vi
har ett gemensamt intresse av att säkra en positiv utveckling av våra förbindelser med
Libyen, som är en viktig granne. I detta sammanhang vill jag särskilt gratulera parlamentets
delegation för förbindelserna med Maghrebländerna till den överenskommelse som nåddes
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under besöket i Tripoli, som verkligen öppnar för ett regelbundet samråd med det libyska
parlamentet.

Jag är fast besluten att se till att det nära samarbetet mellan våra institutioner fortsätter. Jag
kommer särskilt att vinnlägga mig om att regelbundet informera Europaparlamentet om
den senaste utvecklingen i förhandlingarna om ramavtalet. Jag vet att vår chefsförhandlare
rapporterar till er efter varje förhandlingsmöte.

Jag kommer nu att informera er om det aktuella läget. Vi slutförde den nionde
förhandlingsrundan i mitten av november i Tripoli. Nästa förhandlingsrunda planeras till
den 24–26 januari i Bryssel. Vi har gjort goda framsteg sedan förhandlingarna inleddes för
över två år sedan. Faktum är att vi provisoriskt har enats om ingressen och sex av tio
rubriker i avtalet. I synnerhet har vi uppnått en provisorisk överenskommelse om rubriken
om politisk dialog, som innehåller viktiga hänvisningar till respekten för de mänskliga
rättigheterna, bekämpningen av massförstörelsevapen, kampen mot terrorism etc. Libyen
har gått med på att inrätta en regelbunden dialog om mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, som var ett centralt mål för oss. Vi är mycket nöjda med det resultat
som nåtts med denna rubrik.

Som ni kanske känner till finns det fortfarande några olösta frågor, nämligen energi- och
handelsfrågorna. Energi utgör kärnan i Libyens ekonomi – faktiskt 70 procent av Libyens
BNP. Det är därför förståeligt att Libyen ägnar denna fråga stor uppmärksamhet och ser
den som känslig. När det gäller handel har Libyen begränsad erfarenhet av att förhandla
fram komplicerade handelsavtal. Därför har framstegen varit måttliga på detta område.
Experter från båda sidor möts mycket regelbundet för att se till att vi kan enas om dessa
två frågor så snart som möjligt, men det finns naturligtvis svåra politiska frågor.

En av dessa frågor är Romstadgan. Libyen vägrar kategoriskt att infoga en uttrycklig
hänvisning till Romstadgan. Landet är emellertid berett att ingå ett åtagande om samarbete
med Europeiska unionen i kampen mot straffrihet, särskilt för de brott som anges i
Romstadgan.

I migrationsfrågan finns det också svårigheter, särskilt eftersom Libyen vägrar att återta
tredjelandsmedborgare. Jag har noterat parlamentets rekommendation om denna särskilda
aspekt av förhandlingarna och jag kommer naturligtvis att diskutera den med
medlemsstaterna.

När det gäller migrationsfrågan vill jag även återigen försäkra parlamentet om att vi absolut
kommer att se till att Libyen respekterar sina internationella åtaganden gentemot principen
om ”non-refoulement”. Detta är en viktig fråga för EU. Vi anser också att det är viktigt att
Libyen så snart som möjligt ansluter sig till 1951 års Genèvekonvention om flyktingars
rättsliga ställning samt dess protokoll från 1967. Det ska dock påpekas att Libyen har
förklarat att landet inte tänker ansluta sig till denna konvention.

Jag vill likaså betona att vi nära följer förhandlingarna mellan Libyen och UNHCR i
förhoppningen om att man kommer att finna en tillfredsställande lösning så att det kan
garanteras att UNHCR kan utöva sitt mandat fullt ut och under rättsligt säkra förhållanden.

Mer allmänt nådde vi i oktober en överenskommelse om att utveckla samarbetet med
Libyen i alla migrationsrelaterade frågor, inklusive frågorna om internationellt skydd,
förbättrade förhållanden för migranter i Libyen, hantering av migration och gränskontroll.
Detta är en positiv utveckling eftersom vi måste arbeta tillsammans med Libyen för att
hantera alla problem som landet står inför på migrationsområdet.
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Jag vill avsluta med frågan om förhandlingsdirektiven, som parlamentet upprepade gånger
har begärt att få tillgång till. Jag är fullständigt medveten om de skyldigheter som införs
genom artikel 218 i Lissabonfördraget. Som ni vet är förhandlingsdirektiven ett
hemligstämplat rådsdokument. Det var skälet till att rådet måste behandla parlamentets
begäran på ett övergripande sätt. Det gläder mig att kunna berätta för er att den diskussionen
har avslutats och att rådet, vilket ni säkert redan vet, har beviljat tillgång till
förhandlingsdirektiven för ramavtalet mellan EU och Libyen enligt de överenskomna
förfarandena och rådets säkerhetsbestämmelser. Rådet har informerat ordföranden för
utskottet för utrikesfrågor om detta.

Ioannis Kasoulides,    för PPE-gruppen. – (EN) Herr talman! Vid sitt möte i juni 2009
rekommenderade rådet att återtagandeavtalen med Libyen och Turkiet skulle prioriteras,
eftersom dessa länder anses vara stora inkörsportar för olaglig invandring till EU.

Inkörsporten Libyen påverkar främst Malta och Italien. En massiv olaglig invandring till
Malta riskerar att ändra landets demografiska sammansättning. Även om alla håller med
om att vi har ett delat ansvar på det här området så görs det lite i praktiken för att motverka
denna utveckling. Antalet flyktingar till Malta minskade först när Italien, som är lika drabbat,
slöt ett bilateralt avtal med Libyen, där Libyen tog på sig ansvaret att patrullera sina stränder
och hamnar.

Det som behövs är ett återtagandeavtal mellan EU och Libyen inom ett ramavtal.
Förhandlingarna är komplicerade, men vi stöder kommissionens insatser och uppmanar
den att fortsätta till den lyckas med detta.

Vi välkomnar det migrations- och samarbetsavtal som ingicks mellan kommissionen och
Libyen i oktober förra året. Det är viktigt att förbereda Libyen på områden såsom
skyddssystem för asylsökande, förvaltning av landgränser, anpassning av lagstiftningen
till den afrikanska flyktingkonventionen och hantering av migrationsflöden.

Vi känner till den människorättsliga situationen, det beroende rättsväsendet, förhållandena
vid internering, att det förekommer tortyr och att dödsstraffet tillämpas i Libyen. Ett
återtagandeavtal är emellertid nödvändigt. Avtalet utesluter personer som har rätt till asyl,
behöver politiskt skydd eller riskerar dålig behandling i Libyen, och principen om
”non-refoulement” gäller för alla.

Pier Antonio Panzeri,    för S&D-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Ana
Gomes arbete utgör enligt min mening ett viktigt bidrag som kommissionen kan ha nytta
av i utformningen av ramavtalet.

Libyen spelar utan tvivel en avgörande roll i kampen mot terrorismen, insatserna för fred
och säkerhet i Afrika, i bekämpningen av olaglig invandring i Medelhavsområdet och inom
energisektorn. Vårt mål inom ramen för EU:s strategi måste därför vara att konsolidera
Libyens integration i ett internationellt politiskt och ekonomiskt system som bygger på
gemensamma regler.

För att uppnå detta måste vi ställa ett antal villkor på Libyen, och det är vad vi efterlyser i
rekommendationen. För det första och när det gäller invandringsfrågan, är Libyen helt
klart ett transitland. Detta är en enormt viktig fråga, men den får inte bara övervägas i
samband med säkerhetsaspekten, behovet av att stoppa invandringen och avvisningsfrågan.

Det handlar även om behovet av en regering som styrs genom en riktad ekonomisk och
social politik som lever upp till invandringsproblemet, frågorna om erkännande av politiska
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flyktingar, Libyens ratificering av Genèvekonventionen och till sist problemet med
återtagande av invandrare på grundval av konkreta garantier som säkrar invandrarnas
levnadsvillkor.

Sedan har vi även frågan om att inleda ekonomiska och demokratiska reformer för att
beslutsamt ge demokratin mer utrymme i detta viktiga land. Vi måste ägna den frågan
ännu mer uppmärksamhet, vilket händelserna i grannlandet Tunisien visar.

Avslutningsvis påpekar vi i rekommendationen att det är nödvändigt att överväga frågan
om bilaterala avtal. Sådana avtal kan självklart utgöra ett värdefullt bidrag för att definiera
och lösa problem, men de är inte det slutliga svaret. Problemen med de italienska
fiskefartygen visar till exempel att alternativet med bilaterala avtal inte bidrar till att lösa
dessa problem. Nu omfattar emellertid översynen av partnerskaps- och grannskapspolitiken
även en skyldighet att ompröva Libyenfrågan inom en ny ram, vilket innebär att parlamentet
är delaktigt.

Många av oss har krävt att rådets mandat för ramavtalet ska offentliggöras. Herr
kommissionsledamot, i detta avseende finns det ett verkligt behov av att bryta ny mark
och göra Europaparlamentet alltmer delaktigt i utformningen av ny politik gentemot
länderna i södra Europa.

Kristiina Ojuland,    för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Först och främst vill jag tacka
föredraganden för hennes utomordentliga insatser att försöka sammanföra ståndpunkterna
hos alla grupper i Europaparlamentet.

När det gäller betänkandet vill jag lyfta fram betydelsen av att hantera situationen för de
invandrare i Libyen som försöker korsa Medelhavet. Jag har fullständig förståelse för de
södra medlemsstaternas oro för flödet av olagliga invandrare och den påfrestning som
detta innebär för deras budgetar och för samhället i stort.

Vi måste alltså ta hänsyn till medlemsstaternas intressen, men samtidigt får vi inte åsidosätta
de europeiska värdena. EU har inte råd att ha någon asylsökandes blod på sina händer. Ett
avtal mellan EU, dess medlemsstater och Libyen får absolut inte leda till att någon behandlas
omänskligt, torteras eller avrättas. Därför var det uppmuntrande att höra
kommissionsledamoten säga att han ser framsteg i förbindelserna mellan EU och Libyen
och i förhandlingarna.

Franziska Katharina Brantner,    för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Herr talman! I Tunisien
såg vi folkets resning mot en tyrannisk och förtryckande regim som har förnekat folket
deras mänskliga rättigheter i åratal. Det är en stor skam för EU att vi har stött denna diktatur
i många år. För att göra saken ännu värre riskerar EU att begå samma misstag i Tunisiens
grannland Libyen.

Om kommissionen och rådet inte ändrar kurs kommer EU att fortsätta att stödja ännu en
diktator i regionen för stabilitetens, gränskontrollens och migrationens skull.
Gaddafiregimen, en av Zin Abidin Ben Alis bästa vänner som vi nyligen har sett igen, har
i åratal systematiskt kränkt sina medborgares mänskliga rättigheter, särskilt migrantarbetare.
EU och flera av dess medlemsstater har trots detta allt närmare förbindelser med Libyen,
och nu förhandlar EU till och med om detta ramavtal.

Jag uppmanar därför rådet och kommissionen att se skriften på väggen och se till att följande
villkor är fullständigt uppfyllda innan vi ingår något avtal med Libyen:
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För det första måste Libyen ratificera och genomföra FN:s flyktingkonvention och bevilja
UNHCR fullständigt tillträde till landet. För det andra måste Libyen garantera ett tillräckligt
skydd och lämpliga rättigheter för migranter och anta asyllagstiftning, inklusive principen
om ”non-refoulement”. För det tredje kan inget återtagandeavtal med Libyen ingås förrän
den höga risk för omänsklig och förnedrande behandling som migranterna i Libyen utsätts
för har undanröjts.

Och när det gäller den frågan, eftersom jag inte tror att detta kommer att uppnås alltför
snart, hoppas jag verkligen att kommissionen misslyckas i förhandlingarna om
återtagandeavtalet.

Dessutom måste parlamentet hållas fullständigt informerat i alla skeden av
förhandlingsprocessen.

De gröna motsätter sig starkt alla lumpna uppgörelser med en diktator som Muammar
Gaddafi bakom ryggen på migranterna och Libyens medborgare. Ett fortsatt EU-stöd till
denna tyranniska regim överensstämmer varken med EU:s värden och rättsliga åtaganden
eller tjänar de långsiktiga intressena i regionen. Som vi så tydligt nu har sett i Tunisien,
kommer endast ett demokratiskt och fritt land vara verkligt stabilt och välmående.

Låt oss se till att EU inte begår samma misstag två gånger.

Charles Tannock,    för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Libyen är ett land där de mänskliga
rättigheterna rutinmässigt överträds och demokratin är obefintlig. Överste Muammar
Gaddafi har aldrig ställt upp i val sedan han kom till makten för 41 år sedan. Politiska
partier är faktiskt förbjudna i landet.

Muammar Gaddafi är Afrikas Fidel Castro. Han försöker framställa sig själv som den
välvilliga landsfadern för sitt folk, och hävdar till och med att han inte har någon formell
roll i den statliga hierarkin. I mitt land Storbritannien har vi dock en annan bild av honom
som en tidigare uppviglare till terrorism, särskilt Lockerbiebombningen 1988.

För att polera den internationella bilden av honom har Muammar Gaddafi, på egen
bekostnad antar jag, kompenserat de sörjande familjerna, men sanningen är att frifräsaren
Gaddafi skulle vara fullständigt utfryst av väst om det inte var för Libyens frikostiga olje-
och gasreserver. Detta ger Gaddafi ett inflytande över EU, och han har särskilt försökt att
splittra rådet genom att uppvakta vissa medlemsstaters regeringar.

Av praktiska skäl inser jag dock att det finns ett behov av stimulerande handelsförbindelser
och diplomatiska förbindelser mellan EU och Libyen enligt ett ramavtal. Men jag är rädd
för att allt vi egentligen gör är ett befästa Gaddafis makt, som i sinom tid oundvikligen
kommer att övergå till någon av hans söner i ett dynastiskt efterträdande liknande
Nordkorea.

Takis Hadjigeorgiou,    för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Jag vill börja med att
tacka föredraganden för hennes arbete och Štefan Füle för att han är här i dag. Vi anser att
det i denna region, som är känslig i alla aspekter, krävs ständiga insatser i Medelhavsområdet
för att utveckla förståelse och samarbete, ett samarbete på lika villkor som tar hänsyn till
de asymmetrier och olikheter som finns inom de olika utvecklingsområdena mellan
länderna i Medelhavsområdet och Europeiska unionen och dess grannländer i regionen,
ett samarbete som inriktas på varaktig fred. Detta kan åstadkommas genom dialog på
grundval av ömsesidig respekt, och därför måste vi vara öppna för ömsesidigt inflytande.
Inom denna ram är vi positivt inställda till att stärka förbindelserna mellan EU och Libyen.
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Det finns emellertid vissa känsliga frågor som kräver särskild uppmärksamhet när vi
utvecklar förbindelserna. Jag kommer främst att ta upp frågorna om flyktingar, invandrare
och återtagandeavtalet. Målet är att uppnå ett återtagandeavtal med Libyen, som en del av
det ramavtal som diskuteras mellan EU och Libyen. Om ett sådant avtal ingås utan åtföljande
reformer för att förbättra invandrarnas sociala och ekonomiska omständigheter, kommer
detta bara att leda till fortsatta människorättskränkningar, vilket innebär att vi kommer
att förespråka påtvingade återvändanden av invandrare som inte garanterar deras säkerhet
eller en godtagbar minimilevnadsstandard.

Vi måste kräva att de libyska myndigheterna vederbörligen erkänner FN:s
flyktingkommissaries närvaro. Vi måste även tala om den känsliga frågan om dödsstraffet.
Det rätta att göra vore att försöka få igenom ett avtal som innebär att dödstraffet upphör
att tillämpas i Libyen, med slutmålet att det ska avskaffas helt.

Fiorello Provera,    för EFD-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag är
positivt inställd till ingåendet av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Libyen
eftersom det utgör ett steg framåt i viktiga frågor som invandring, samarbete i ekonomiska
och hälsorelaterade frågor, särskilt kampen mot aids, och i viss utsträckning,
energiprogrammet.

En annan viktig fråga är Libyens kontroll över terroristaktiviteter, inte bara på det egna
territoriet, utan även vid landets södra gränser. Det har gjorts framsteg med avtalet mellan
rådet och den libyska regeringen, som innehåller allmänna principer som Romstadgan
och FN:s flyktingkonvention. Mycket återstår att göra – det är uppenbart – men det är
viktigt att parlamentet stöder det avtal som redan har förhandlats fram utan att det börjar
diskuteras igen, eftersom vi då riskerar att rasera de resultat som redan har nåtts.

Jag hoppas att samarbetet mellan EU och Libyen ger samma resultat som de resultat som
nåddes med vänskapsavtalet mellan Libyen och Italien, genom vilket man bland annat har
löst den långvariga tvisten om landets koloniala förflutna. I diskussioner om särskilda
frågor med regeringar och länder kan man inte välja vem man ska tala med.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr talman! Kommissionen har försett skurkstaten Libyen
och dess diktator Muammar Gaddafi med en ny exportprodukt. Oljeproduktion är inte
det enda Libyen gör pengar på nu för tiden – landet berikar sig även genom att utpressa
EU. Diktatorn Gaddafi kommer att lägga sig till med 60 miljoner euro av de europeiska
skattebetalarnas pengar i gengäld för att förhindra lycksökare från Afrika att nå Europa.
Dessa 60 miljoner euro är bara början, eftersom Gaddafi nu kräver att det beloppet ska
ökas till 5 miljarder euro varje år och förstärker sina krav med hot. Det är tänkbart att
kommissionen har låtit sig förledas av Gaddafis vackra nuna, men jag litar inte ett skvatt
på den mannen.

Jag har några tidningsartiklar från de senaste åren med mig: Gaddafi kräver miljarder från
EU. Libyen sätter press på London och Edinburgh. Gaddafi vill ha mer pengar, annars
kommer han att förklara blockad mot Europa. Gaddafi: ”Islam måste bli Europas religion.”
Gaddafi avvisar demokrati till förmån för strikt iakttagande av sharialagen. Gaddafi utnyttjar
30 miljoner afrikaner som vill komma till Europa som en förhandlingsbricka. Gaddafi vill
inleda en jihad mot Schweiz.

Mina damer och herrar, vi får inte belöna skurken Gaddafi. Vi bör straffa honom om Libyen
fortsätter att ge så många flyktingar fri lejd till Europa. Vi bör inte heller belöna flyktingarna
med flyktingstatus eller permanent uppehållstillstånd. De bör skickas direkt tillbaka till
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Afrika. Att belöna flyktingar med flyktingstatus i EU, med fördelar och utbildningsprogram,
kommer att belasta oss med en ännu större ström av asylsökande, där många drunknar i
sina försök att få fotfäste på det europeiska fastlandet. Europeiska unionens generösa och
kraftlösa asylpolitik är den verkliga orsaken till den stora tillströmningen av asylsökande.

Alf Svensson (PPE). -   Herr talman! Libyen är ganska duktigt på att ratificera internationella
avtal, men man verkar lika duktiga på att låta bli att genomföra de här avtalen. Det är en
skam att Libyen har säte och stämma i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är för övrigt
också en skam att Saudiarabien sitter där. Libyen borde verkligen bringas att genom kraftiga
påtryckningar från sin största handelspolitiska partner EU bry sig om vad respekt för
mänskliga fri- och rättigheter är och vad dessa kräver.

Som vi alla vet handlar EU:s relationer med Libyen åtskilligt om hur flyktingar ska behandlas.
Så länge inte rådet och kommissionen kan förmå Libyen att låta UNHCR vistas lagligt i
landet är det inte rimligt att känna den minsta trygghet om hur flyktingar behandlas i
Libyen.

Libyens ledare är en mästare i nyckfullhet och opålitlighet. EU ska nu sluta ramavtal med
honom. Man kan inte låta bli att undra vad begreppet ramar betyder för en regim som
Gaddafis som beter sig gränslöst respektlöst inför människorättsfrågor. Vi vet att Libyen
utövar omfattande diskriminering av migrerande arbetare på grund av deras nationalitet
och att rasistiska förföljelser visavi afrikanska migrerande arbetare existerar.

Människovärdet är viktigare än penningvärdet. Därför måste faktiskt respekten för
mänskliga fri- och rättigheter väga så tungt att inte människor överlämnas till en stat där
tortyr eller andra former av omänsklig behandling sker. Detta är ju för övrigt vad Europeiska
unionens stadgar kräver.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Herr talman! Libyen är Europeiska unionens tredje största
olje- och gasleverantör, medan unionen är Libyens största handelspartner, som står för
över två tredjedelar av landets sammanlagda handel. Vi måste även ta hänsyn till de framsteg
som gjorts av myndigheterna i Tripoli, som framgångsrikt har lett över landet från en
situation av isolering och embargon till att bli öppet och ekonomiskt och diplomatiskt
dynamiskt.

Men EU är inte bara en gemenskap av ekonomiska intressen, utan grundas även på en
uppsättning värden som vi inte får överge av praktiska skäl. Libyen understöder visserligen
inte längre terrorism, har övergett sitt kärnprogram, gått med på att betala ersättning till
familjerna till offer för terroristattacker, har släppt de bulgariska sköterskor som dömdes
till döden för att ha spridit hiv och har ingått avtal med vissa europeiska stater. Jag anser
att vi måste uppmuntra dessa framsteg, men partnerskapet mellan EU och Libyen måste
ha en solid moralisk grund.

I detta avseende betonar vi i betänkandet av Ana Gomes, som jag vill tacka för det arbete
hon har gjort, de allvarliga bristerna i respekten för de mänskliga rättigheterna, något som
vi är skyldiga att hantera. Förra året antog vi en resolution där vi uppmanade Libyen att
avskaffa dödsstraffet. Jag anser att det är på sin plats att vi upprepar denna begäran om
avskaffande, uppbackat av ett krav på att följa internationella normer om rättvisa inför
lagen, särskilt eftersom utlänningar faller offer för övergrepp.

Vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt problemet med migranter och flyktingar, både
de som utlämnas av Libyen till deras hemländer där deras liv hotas allvarligt, och de som
skickas tillbaka av Italien till Libyen där de sannolikt kommer att utsättas för hårda
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repressalier. Dessutom krävs det påtryckningar så att Libyen antar en asyllagstiftning och
ingår en överenskommelse om att öppna FN:s flyktingkommissariats kontor, som förde
register över nästan 13 000 flyktingar och asylsökande.

När det gäller återtagandeavtalet inom ramavtalet mellan EU och Libyen uppmanar jag
rådet att släppa den planen, eftersom detta skulle innebära att människor skickas tillbaka
till ett land som systematiskt överträder de mänskliga rättigheterna. Berlusconiregeringens
politik kan inte godtas som ett exempel att ta efter. Det italienska undantaget får inte bli
regel i EU.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det är otroligt att
EU-institutionerna fortfarande vill ingå ett ramavtal med en diktatur som Libyen.

Vi kan inte fortsätta att säga att Libyen har mycket viktiga handelsförbindelser med
medlemsstater i EU och att landet agerar som en partner till EU i Medelhavsområdet, och
låta respekten för de mänskliga rättigheterna bli en sekundär fråga.

Den viktigaste förutsättningen för att vi ska kunna inleda en trovärdig dialog med Libyen
är att landet ratificerar Genèvekonventionen. Vi kan inte välja ekonomiska intressen före
mänskliga liv – inte bara libyska medborgare, utan även människor från andra länder som
flyr från inbördeskrig och religiös förföljelse och som passerar genom Libyen, bara för att
möta död och fasansfull tortyr.

Vi får helt enkelt inte glömma ropen på hjälp från de tusentals människor som sitter i
libyska fängelser. Vi får inte glömma de fasor som Gandufa-fängelset avslöjade för oss.

Libyska medborgare förnekas många politiska och medborgerliga rättigheter, till exempel
yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Det muntliga ändringsförslaget från
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), vars syfte är att ersätta termen ”avtal”
med ”avtal mellan Italien och Libyen om gemensamma kustpatruller” är fullständigt
oacceptabelt och den italienska delegationen från partiet Italia dei Valori kommer att rösta
emot det.

Avtalet mellan Italien och Libyen är mycket mer komplext än så. Det är ett avtal med exakta
villkor om mer komplexa frågor än gemensamma kustpatruller. Om Europaparlamentet
ska behålla sin trovärdighet måste vi kalla saker vid dess rätta namn, även om det kan vara
pinsamt.

Ett separat avsnitt bör infogas i avtalet om UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, som inte
kan fullgöra sina uppgifter i Libyen och anklagas av den libyska regimen för otroliga
övergrepp och brott. Kan vi verkligen ingå ett avtal på sådana grunder? Vi kan varken ha
med terrorister eller diktatorer att göra. Vi är Europaparlamentet, inte en styrelse för en
ekonomisk jätte.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Herr talman! Jag vill tacka Ana Gomes för att hon
har gett oss tillfälle att diskutera mandatet för dessa förhandlingar som verkligen är känsliga,
precis som innehållet i förhandlingarna är. Det tunisiska exemplet bör tjäna som en varning
om att vi bör gå mycket försiktigt fram, särskilt när det gäller vårt sätt att rapportera om
dessa förhandlingar.

Vi kan inte bara notera framsteg på vår väg genom förhandlingarna och fira att en regim
som Gaddafiregimen kanske har gått med på att till exempel ta med vissa hänvisningar till
de mänskliga rättigheterna, eftersom regimen är välkänd för sina allvarliga överträdelser
av alla grundläggande rättigheter. Alla migranter som kommer till våra kuster, även om
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de blir allt färre, säger med all önskvärd tydlighet att de hellre skulle drunkna på vägen hit
än att skickas tillbaka till Libyen på grund av våldtäkter, tortyr, övergrepp, påtvingade
hemsändanden, massutvisningar och rasisthandlingar. Det har redan sagts och jag vill
upprepa det: Listan på allvarliga, omfattande människorättskränkningar mot migranter i
Libyen är lång.

Ja, jag anser naturligtvis att det är absolut nödvändigt att vi gör allt som står i vår makt för
att förbättra dessa människors situation. Det är FN:s flyktingkommissaries uppgift, och
det är vår uppgift att omlokalisera de personer som identifieras av flyktingkommissariatet.
Det är även en uppgift för unionsbaserade organisationer, som för närvarande är mycket
dåligt representerade ute på fältet och därför måste förstärkas med alla tillgängliga medel.

Om vi verkligen vill uppnå de mål som vi har satt upp för vår utrikespolitik i fördragen,
anser jag att vi fortfarande har en lång väg kvar att gå innan vi kan skicka tillbaka migranter
som befinner sig olagligt i EU till Libyen.

David Campbell Bannerman (EFD).   – (EN) Herr talman! År 2007 förnekade president
Nicolas Sarkozy alla kopplingar mellan frigivningen av de fem bulgariska sköterskorna i
Libyen till den libyska beställningen av franska missiler till ett värde på 240 miljoner euro.

Dessa vapen såldes till ett land som befunnits vara skyldigt till Lockerbiebombningen och
för att ha försett terrorister med vapen. Ändå antydde till och med Muammar Gaddafis
son att det fanns en koppling mellan dessa två uppgörelser. Det var vapen mot fångar.

År 2004 hävde EU vapenembargot mot Libyen i utbyte mot migrationskontroller. Det var
vapen mot gränser.

Nu rapporterar London Times att Catherine Ashton plötsligt vill häva EU:s vapenembargo
mot Kina, som infördes till följd av massakern på Himmelska fridens torg, och säger att
embargot är ”ett stort hinder för utvecklingen av ett starkare samarbete mellan EU och
Kina”.

Det är egentligen ett stort hinder mot räddningen av euron, inte sant? Precis som den
libyska uppgörelsen verkar EU vara så desperat att rädda euron nu att det är berett att
riskera vår gemensamma säkerhet, eftersom det bara är kineserna som har tillräckligt med
pengar för att rädda euron. Det är vapen mot obligationer. Kinas utländska valutareserv
uppgår till 2,9 biljoner US-dollar. Kina har redan köpt grekiska, spanska och portugisiska
obligationer. Men Kina är också ett land där ordet ”demokrati” är förbjudet i sökmotorerna
och där man avrättar tusentals människor varje år.

Så, jag frågar i all uppriktighet, exakt hur långt är EU egentligen berett att gå för att rädda
euron?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Herr talman! Störtandet av den tunisiska regeringen har
orsakat chockvågor i grannländerna i Maghrebregionen, som främst är diktaturer, och så
även i Libyen. En radikal förändring av det här slaget är naturligtvis en möjlighet för
demokratin, men bara om den inte kan utnyttjas av islamistiska agitatorer.

Oroligheterna kommer helt klart att inverka på tillströmningen av migranter. Därför är
det viktigt att vi samarbetar närmare med de afrikanska länderna om flyktingproblemet.
Överste Muammar Gaddafis uppmaning att EU ska betala Afrika minst 5 miljarder euro
per år för att bekämpa olaglig invandring är definitivt ett steg i fel riktning. EU-länderna
betalar redan miljarder euro i utvecklingsbistånd. Enligt min mening måste biståndssystemet
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brådskande ses över så att man kan se till att biståndet inte längre gynnar diktaturer och
korrupta regimer, utan i stället når de människor som verkligen behöver det.

Dessutom måste den svåra situationen för kristna i islamiska länder prioriteras högre i
EU:s yttre förbindelser.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Herr talman, herr Füle! Vi är ansvariga för alla
män, kvinnor och barn som söker en fristad här eftersom deras liv står på spel. Detta ansvar
är å ena sidan följden av de moraliska värden som Europa nu representerar och många
européers personliga historia, som ofta glöms bort i det här sammanhanget, och å andra
sidan de rättsliga garantier som ges i internationella fördrag och konventioner.

Om vi tar på oss ett ansvar måste vi också vara beredda att bära bördan av detta. Det innebär
att bördan måste fördelas lika mellan medlemsstaterna. Det innebär definitivt inte att låta
några få länder axla bördan, vars gränser råkar utgöra EU:s yttre gränser eller, och det är
det som jag tycker är så förkastligt och som jag inte kan tolerera, att betala regimer som
överste Gaddafis regim för att befria oss från den bördan.

Det får inte finnas några missuppfattningar. Om vi kan förhindra människor från att ge
sig ut på en farlig resa där de kan riskera livet så är det bra. Men överste Muammar Gaddafi
och hans regim bryr sig inte om att rädda livet på eller skydda människor. De är bara
intresserade av kalla ekonomiska fakta. EU bör akta sig för att bli medbrottsling till en
regim som fullständigt struntar i de mänskliga rättigheterna.

Jag har besökt lägren i Libyen och sett vad som pågår där. Vi hade möjlighet att tala med
de ansvariga. De bryr sig inte om mänskliga rättigheter eller att ge människor en fristad.
De klagade över att vi inte hade gett dem några kanonbåtar för att skydda sina gränser på
ett effektivare sätt. Vi har mycket riktigt inte gett överste Gaddafi några båtar, eftersom de
skulle kunna användas för andra syften. Vi måste även ta med det i beräkningen. Vi får inte
svika våra värden bara för att vi vill ha ekonomiska fördelar eller ett återtagandeavtal. Jag
anser även att vi bör ta en titt på förhandlingsmandatet för samtliga ledamöter här i
Europaparlamentet och inte bara några få. Hemlig diplomati kommer inte att leda oss
någon vart, särskilt inte efter de erfarenheter som vi i EU har av överste Gaddafis regim –
och vi kan inte kalla den för något annat. Det är en annan sak som vi inte får glömma, och
jag uppmanar er att se till att så inte sker. Ana Gomes har nämnt alla de kriterier som måste
vara uppfyllda om vi någonsin når så långt som att ingå ett avtal.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Herr talman! De som är emot avtalet med Libyen måste
inse att Libyen är vår granne! Man kan inte bara strunta i sina grannar. Man måste försöka
finna sätt att leva med sina grannar, även om det inte nödvändigtvis innebär att man håller
med om hur de gör saker och ting.

Det är lätt för de kolleger som inte kommer från ett land som gränsar till Libyen att kritisera
detta avtal, men det är mycket svårare för de länder i Medelhavsområdet som ligger mycket
nära Libyen att finna ett sätt att samarbeta med landet på.

Det är sant att avtalet även bör innehålla ett kapitel om invandring samt ett återtagandeavtal.
Självklart måste avtalet också respektera rätten till internationellt skydd för alla dem som
söker asyl.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Herr talman! Den här debatten om Libyen hålls
vid en tidpunkt när det sker mycket viktiga förändringar i Tunisien, ett annat grannland i
Medelhavsområdet.
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Jag har alltid ansett att EU måste bidra till att främja seriösa reformer i Medelhavsregionen,
med målsättningen att göra denna region till ett område med frihet och välstånd. Jag
hänvisar till mina inlägg här i parlamentet under tidigare år, då jag upprepade gånger har
sagt att unionens politik inte bara får inriktas på att upprätthålla status quo.

Det är emellertid inte den specifika frågan vi diskuterar i dag, utan vi talar om ramavtalet
med Libyen. Jag vill betona behovet av att samarbeta med Libyen i hanteringen av
migrationsflödena, inklusive ett avtal om återtagande av olagliga invandrare, som omfattar
tredjelandsmedborgare, vilket är fallet med alla återtagandeavtal som ingås av EU.

Att ge efter för Libyens ståndpunkter som strider mot avtalet skulle vara skadligt, med
tanke på Libyens viktiga position som ett transitland, och det skulle också sända ett mycket
negativt budskap inför förhandlingarna med Marocko och Algeriet om återtagandeavtal,
som befunnit sig i ett dödläge i många år.

Men vi måste även kräva att de libyska myndigheterna respekterar flyktingars rättigheter,
inklusive – vilket redan har nämnts – principen om ”non-refoulement”.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Maghreb genomgår
svåra tider. De senaste dagarnas blodiga sammanstötningar i Tunisien är ett talande bevis
för detta.

Vi skulle begå ett allvarligt misstag i det här ögonblicket i historien om vi inte erkände det
brådskande och avgörande behovet av att stärka förbindelserna med Libyen, som ligger i
hjärtat av Medelhavsområdet och spelar en central roll i insatserna att begränsa och reglera
migrationsflödena. Trots alla motsägelser – jag var i Libyen tillsammans med Ana Gomes
– råder det inga tvivel om att ett ramavtal absolut kan bidra till kampen mot terrorism,
upprätthållandet av de grundläggande friheterna och energifrågan. Att nonchalera Libyen
och Maghreb skulle verkligen vara ett mycket allvarligt misstag.

En referensmodell är vänskapsavtalet med Italien, som skulle kunna användas för att se
till att detta ramavtal verkligen blir välgrundat.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag tackar ledamöterna för
deras kommentarer. Jag kommer att lämna närmare upplysningar till föredraganden Ana
Gomes om de internationella vägledande planerna för 2011–2013, som visar att 60
miljoner euro har anslagits för våra program i Libyen.

Jag är fullständigt medveten om att vissa frågor är problematiska i förbindelserna med
Libyen. Trots detta har Europeiska unionen valt alternativet att bygga upp förbindelser
med Libyen för att kunna hantera alla frågor på ett öppet och konstruktivt sätt, inklusive
mycket känsliga frågor som mänskliga rättigheter, respekt för de grundläggande
rättigheterna och migranters rättigheter.

Förra året besökte jag förvarsanläggningen i den libyska öknen tillsammans med Cecilia
Malmström. Jag har absolut inga illusioner om de utmaningar vi står inför. Jag insåg även
vilka alternativen är till ett engagemang på migrationsområdet.

Låt mig tillägga en tredje, personlig synpunkt. Vi belönar ingen med dessa förhandlingar,
vi skyddar våra intressen enligt de värden som vi tror på. Libyen har visat en stark vilja att
fördjupa förbindelserna med Europeiska unionen. Vi anser att detta är positivt och att EU
bör fortsätta att föra en politik av engagemang. Jag kommer naturligtvis att se till att detta
görs med full insyn och med beaktande av Europaparlamentets synpunkter.
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ORDFÖRANDESKAP: TŐKÉS
Vice talman

Ana Gomes,    föredragande. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka alla mina kolleger som har
deltagit i debatten.

Jag anser att den här debatten lyfter fram de dilemman vi står inför. Av mitt eget besök till
Libyen november 2010, då jag ingick i den delegation som leddes av vår kollega Pier
Antonio Panzeri, drog jag slutsatsen att vi måste följa linjen med engagemang. Vi inser att
vi har att göra med en svår samtalspartner, men det skulle vara obetänkt av oss att inte
följa den linjen eftersom vi har humanitära skyldigheter gentemot de människor som lider
så svårt i Libyen, särskilt de migranter som passerar igenom Libyen och får utstå situationen
där.

Jag anser att många av svårigheterna beror på att regimen är isolerad. Trots svårigheterna,
och trots att vi inte hyser några förhoppningar om att vi kommer att nå ett avtal snart eller
att alla de villkor som vi har framfört kommer att uppfyllas, måste vi följa den linjen. Det
har jag för min del helt klart för mig.

I den bemärkelsen är det ytterst viktigt att vi har en EU-delegation i Tripoli eftersom jag
anser – vilket många också har sagt här – att det som sker i Tunisien nu säkerligen kommer
att få återverkningar i Libyen, trots skillnaderna. I Libyen är situationen annorlunda i många
avseenden på grund av landets totala beroende av oljeinkomster.

Jag anser ändå att budskapet är att vi, trots att våra uppfattningar om läget skiljer sig åt i
det här skedet, nära kommer att följa kommissionens förhandlingar. Jag är tacksam för de
genomgångar av situationen som vi har haft och som har varit användbara. Vi kommer
att följa händelseutvecklingen mycket nära och lämna rekommendationer när så är
nödvändigt.

Genom det mycket breda samförstånd som uppnåtts med hjälp av mina skuggföredragande
och alla andra tycker jag att vi förmedlar ett mycket tydligt budskap till rådet och
kommissionen, som har uppgiften att förhandla, men även till våra libyska samtalspartner,
om vilka punkter som enligt vår åsikt absolut måste uppfyllas om vi ska uppnå de
förbättringar som vi vill se i de bilaterala förbindelserna, och även när det gäller den centrala
frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna i Libyen. Budskapet är mycket tydligt.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum torsdagen den 20 januari 2011.

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jag välkomnar inledandet av förhandlingar mellan
EU och Libyen, som ett steg för att utveckla nya förbindelser för EU i Medelhavsregionen
och i Afrika. Jag anser även att ett samarbete med Libyen är användbart för att hantera
frågor som säkerhet och stabilitet, migration, folkhälsa, utveckling, handel,
klimatförändringar, energi och kultur.

Jag uppmanar dock rådet och kommissionen att utöva påtryckningar på Libyen så att
landet ratificerar och genomför Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning
från 1951 och dess tilläggsprotokoll från 1967, att fullt ut samarbeta med UNHCR för att
garantera lämpligt skydd och lämpliga rättigheter för invandrare, och att anta en
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asyllagstiftning som erkänner flyktingars status och rättigheter i enlighet därmed, i synnerhet
förbudet mot kollektiv utvisning och principen om ”non-refoulement”.

Jag påminner också rådet och kommissionen om deras skyldigheter att se till att EU:s
utrikespolitik är fullt förenlig med stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt
artikel 19 som förbjuder kollektiva utvisningar och fastställer principen om
”non-refoulement”. Jag uppmanar vidare rådet och kommissionen att begära att de libyska
myndigheterna undertecknar ett samförståndsavtal som garanterar UNHCR:s lagliga
närvaro i landet, inklusive ett mandat för UNHCR att utöva all slags tillträdes- och
skyddsverksamhet.

14. Kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna
(debatt)

Talmannen.   – Tack så mycket, Ana Gomes. Debatten är härmed avslutad. Omröstningen
kommer att äga rum i morgon kl. 12.00. Nu har vi kommit fram till dagens sista punkt,
närmare bestämt en muntlig fråga till rådet och kommissionen om medlemsstaternas
kostnader för utredning av asylansökningar. Först av allt ger jag frågeställaren Nadja Hirsch
ordet. Du har två minuter. Nästa punkt är alltså en debatt om

- en muntlig fråga till rådet från Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis
Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck och Jan Mulder för gruppen
Alliansen liberaler och demokrater för Europa, om information om medlemsstaternas
kostnader för utredning av asylansökningar (O-0169/2010 – B7-0662/2010),

- en muntlig fråga till kommissionen från Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström,
Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck och Jan Mulder för gruppen
Alliansen liberaler och demokrater för Europa, om information om medlemsstaternas
kostnader för utredning av asylansökningar (O-0170/2010 – B7-0663/2010),

– en muntlig fråga till rådet från Monika Hohlmeier och Simon Busuttil för Europeiska
folkpartiets grupp (kristdemokrater) om överföring av information om kostnaderna för
att behandla ansökningar från asylsökanden i medlemsstaterna (O-0175/2010 –
B7-0664/2010),

– en muntlig fråga till kommissionen från Monika Hohlmeier och Simon Busuttil för
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), om överföring av information om
kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökanden i medlemsstaterna
(O-0176/2010 – B7-0665/2010),

– en muntlig fråga till rådet från Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume,
Carmen Romero López och Antonio Masip Hidalgo för gruppen Progressiva förbundet
av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet, om kommissionens förslag om
en omarbetning av förfarandedirektivet (O-0179/2010 – B7-0003/2011),

– en muntlig fråga till rådet från Hélène Flautre för gruppen De gröna/Europeiska fria
alliansen, om läget i fråga om direktivet om förfaranden (O-0210/2010 – B7-0004/2011),
och

– en muntlig fråga till rådet från Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst
och Marie-Christine Vergiat för gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster,
om överföring av information till parlamentet och kommissionen om kvarstående frågor
om förfarandedirektivet inom rådet (O-0177/2010 – B7-0002/2011).
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Nadja Hirsch,    frågeställare. – (DE) Herr talman! Europaparlamentet har enats om att vi
vill att ett gemensamt europeiskt asylsystem inrättas senast 2012. Detta innebär även att
alla medlemsstater har samma eller liknande villkor.

Genomförandet av systemet har emellertid stött på motstånd, vilket främst beror på att vi
under diskussionerna om asylpaketet fick olämplig information, ibland ingen information
alls, eller till och med motstridiga uppgifter. Vi hade mycket få uppgifter till grund för de
ekonomiska uppskattningarna när det gäller förfarandedirektivet och medlemsstaternas
kostnader. Syftet med vår muntliga fråga är att uppmana kommissionen att lägga fram en
undersökning eller lämna den nödvändiga informationen till parlamentet. Detta rör
områden som tolkningstjänster och även juridisk rådgivning. Det står inte klart vilka
effekter detta faktiskt kommer att få i medlemsstaterna.

Under översynen av förfarandedirektivet har vi sett att det är möjligt att ta fram ett
högkvalitativt och snabbt förfarande som båda sidor vinner på genom snabba beslut så att
de berörda personerna har situationen klar för sig och en låg felfrekvens. Vi liberaler stöder
helhjärtat kommissionens planer. Men vi behöver argument, även i diskussionerna med
medlemsstaterna, som visar effekterna av översynen av asylpaketet i allmänhet och
förfarandedirektivet i synnerhet. Därför uppmanar vi kommissionen att verkligen stödja
oss för att se till att asylpaketet blir verklighet senast 2012 så att vi kan inrätta ett gemensamt
europeiskt asylsystem.

Monika Hohlmeier,    frågeställare. – (DE) Herr talman! Det är viktigt att EU på allvar tar
itu med problemen med migration och asylrätt. Kommissionen har lagt fram förslag på
det här området. Men för närvarande har vi ingen noggrann analys av genomförandet av
de befintliga rättsliga bestämmelserna. Det finns dessutom knappast några detaljerade
beräkningar och analyser av de nya förslagen. Europeiska folkpartiets grupp
(kristdemokrater) stöder helhjärtat asylrätten och rätten till skydd för personer som är i
behov av det.

När vi ser på det nuvarande läget står det tyvärr klart att personer ansöker om analys av
mycket skilda skäl eller till och med systematiskt missbrukar systemet. Rätten till asyl och
skydd är inte ett verktyg för allmän migration till de 27 medlemsstaterna. Vi måste se till
att de organiserade människohandlarna inte ges möjlighet att göra miljarder euro i vinst
på människors öden till följd av vår asylrätt.

Asylförfarandena måste fylla sitt syfte och genomföras mycket försiktigt. Offer för förföljelse
måste garanteras en fristad i EU. Det är skälet till att kommissionens skyldigheter i det här
avseendet fastställs i de nya förslagen. Jag anser att många av dem är lämpliga, inklusive
förslaget om tolkning, lämplig hälsovård och beaktande av särskilda skyddsbehov.

Men jag vill även nämna de punkter som jag ser som problematiska. Medlemsstaternas
myndigheter får alldeles för få möjligheter att förebygga missbruk. Möjligheten att tillämpa
det påskyndade förfarandet och gränsförfarandet bör begränsas genom ansökningsavgifter.
Om en sökande allvarligt överträder sin samarbetsskyldighet finns det mycket få möjligheter
att införa påföljder. Däremot kan inte medlemsstaterna avsluta förfarandet med ett negativt
beslut. Om personen återvänder erbjuds han eller hon ännu fler förfarandemässiga
alternativ. Även om en ansökan uppenbart är grundlös kan det påskyndade förfarandet
endast tillämpas efter den andra ansökan i följd. Detta kommer att leda till betydande
kostnadsökningar.
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I kommissionens nuvarande förslag anges att fri juridisk rådgivning kommer att
tillhandahållas via advokat, vilket även kommer att leda till att medlemsstaternas kostnader
ökar betydligt. Jag vill bara att kommissionen ska ompröva de praktiska konsekvenserna
av sina förslag, den ekonomiska effekten och problemen för medlemsstaternas myndigheter.
Vi vill ha ett system med höga standarder, men det måste vara praktiskt användbart och
får inte tynga de redan överbelastade medlemsstaterna med fullständigt omöjliga uppgifter.

Sylvie Guillaume,    frågeställare. – (FR) Herr talman! För det första vill jag påpeka att en
av de frågor vi behandlar under den här debatten är inrättandet av ett gemensamt europeiskt
asylsystem senast 2012, som kommer att innebära att vi äntligen kan sluta att utöka de
värsta nationella asylförfarandena.

Vi får inte förlora detta ur sikte, eftersom det innebär att vi måste gå mot ökad samordning
på grundval av gemensamma regler. Jag tror nämligen inte att enbart praktiskt samarbete
kommer att lösa problemen med de rådande skillnaderna mellan de nationella asylsystemen.

Jag vill också uttrycka min oro över det aktuella läget för det gemensamma europeiska
asylsystemet till följd av de många avbrotten i rådet. Framtiden för denna komplicerade
uppgift är högst osäker. Det framgår tydligt av kommissionens försök att rädda situationen
med sitt kommande förslag om en omarbetning av två direktiv.

I detta sammanhang måste vi även tala om kostnaderna, eftersom det är vad vår debatt
handlar om i dag. Vi får höra att strängare förfarandemässiga garantier avsevärt kommer
att öka den finansiella bördan för medlemsstaterna när de behandlar asylansökningar, och
dessa kostnadsökningar kommer att bli ännu svårare att klara av med tanke på
budgetsituationen till följd av den ekonomiska krisen.

Jag upprepar att ineffektiva, dåliga förfaranden blir dyrare för medlemsstaterna. Jag anser
att ett mer direkt tillvägagångssätt, som också kommissionen förespråkar i sitt förslag till
omarbetning, med andra ord att förfarandena i första instansen ska förbättras, kommer
att möjliggöra stordriftsfördelar på medellång sikt.

Varför? Jo, för att dessa samordnade förfaranden kommer att hjälpa medlemsstaterna att
redan från början lättare identifiera falska ansökningar och de kommer även att få tydligare
riktlinjer för beslutsgrunderna. På så vis blir det lättare att fatta rätt beslut snabbare, vilket
kommer att minska både tiden för förfarandet och antalet överklagade beslut som ändras
av domstolarna, vilket i sin tur kommer att minska kostnaderna för internering och i sista
hand de sammanlagda kostnaderna.

Om vi nu talar om kostnaderna, varför talar vi då inte om kostnaderna för
Dublinförordningens Eurodacsystem? Varför har ingen av medlemsstaterna vågat be om
en rapport om kostnadseffektiviteten i tillämpningen av detta system? Vad vi däremot vet
är att vissa förfärliga mänskliga konsekvenser inte har motverkats av utvärderingar som
backas upp av övertygande bevis, både när det gäller faktiska överföringar och
förebyggandet av sekundärförflyttningar eller flera asylansökningar, även om dessa aspekter
är de verkliga skälen till att Dublinsystemet inrättades. Låt oss därför tala om kostnaderna
eftersom vi måste det, men vi måste även se på systemet i sin helhet, inklusive kostnaderna
för Dublinsystemet.

Som föredragande för asylförfarandedirektivet anser jag att den nuvarande
harmoniseringsgraden är olämplig och försämrar processens kvalitet och effektivitet. Dessa
brister utkräver sin tribut av både medlemsstaterna och de människor som fallit offer för
förföljelse. Vi siktar fortfarande på 2012, men vi får inte känna oss tvingade att forcera
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behandlingen av en text som grundas på minsta möjliga nämnare bara för att vi måste
hålla tidsgränserna. Det vi behöver är rättvisa, lättillgängliga och effektiva förfaranden, och
detta kommer i alla händelser att vara min grupps och mitt mål i den här debatten.

Hélène Flautre,    frågeställare. – (FR) Herr talman! Jag anser att syftet med den här
diskussionen är att äntligen få rådet att bekänna färg, eftersom jag måste säga att det är
otroligt att vi när det gäller detta så ambitiösa och ytterst behövliga reformpaketet om asyl
bara får lösryckta uppgifter, varav en del är motstridande, om vad det är som hindrar rådet
att behandla dessa förslag som har legat på bordet länge vid det här laget.

Vi får en vag känsla av att rådet eller medlemsstaterna kanske slingrar sig på grund av
kostnaderna, men det står inte ens klart vad det innebär. Talar de om mänskliga, politiska
eller ekonomiska kostnader? Dessa kostnader är hur som helst ibland kopplade till varandra.

En sak är säker. Det finns exempel på olämpliga förfaranden och otillräckligt skydd i EU
för närvarande. För det första stämmer det inte att Europa får ta ansvar för hela världens
problem. År 2007 tog EU om jag inte missminner mig till exempel in endast 14 procent
av världens flyktingar. För det andra är vissa av de befintliga förfarandena helt oacceptabla.
Jag tänker på fall som ”fallometrisk testning” i Tjeckien, här i EU, eller dokumenten från
kommittén mot tortyr som avslöjade många fall, till exempel påtvingad repatriering utan
rätt att överklaga eller baserat på påskyndade förfaranden.

Jag anser att vi verkligen kan tala om kostnader. Vi kan till exempel tala om kostnaderna
för att utvisa migranter, som är mycket höga. Den franska senaten säger att kostnaden per
utvisad person uppgår till 20 000 euro. Men vi bör framför allt tala om hur vi kan förbättra
situationen. Det finns verkligen frågor att ställa om hur vi kan förbättra beslutsprocessen
i första instans, vilket Sylvie Guillaume gör i sitt betänkande, när nästan 50 procent av
besluten i första instans ändras efter överklagande. Det står klart att det finns avsevärda
besparingar att göra när det gäller ekonomiska, mänskliga och politiska kostnader.

Vi bör kanske ta ännu en titt på avvikelserna i Dublinkonventionen, och jag anser att rådet
bör undersöka den frågan mycket noggrant eftersom även detta utgör mycket betydande
kostnader både i mänskliga och ekonomiska termer.

Till sist, och jag avslutar här, är interneringen mycket kostsam, vilket bekräftas i
parlamentets undersökning. Kostnaden för att internera asylsökande är oöverstigliga. Det
måste sägas, folk behöver få höra det och det måste diskuteras i rådet. Det är absolut
nödvändigt.

Cornelis de Jong,    frågeställare. – (NL) Herr talman! Ibland faller vi offer för våra egna
arbetsmetoder. Om vi hade haft ett asyldirektiv som reglerar förfaranden,
bedömningskriterier och mottagande, skulle vi bara ha två alternativ: antingen att anta
direktivet, med eller utan ändringar, eller misslyckas i förhandlingarna. Med ett sådant
scenario skulle vi i Europaparlamentet kunna ha sagt nej till en gemensam asylpolitik och
nej till ett system som utformas enligt Dublinförordningen.

Verkligheten ser emellertid helt annorlunda ut. Vi har en hel rad med direktiv. Rådet har
möjlighet att prioritera ett direktiv och anse att ett annat är alltför kontroversiellt. Snart
kommer vi att ha en situation där vi faktiskt kommer att kunna förhandla om en ny
Dublinförordning, men fortfarande inte har lyckats enas om t.ex. asylförfaranden eller
mottagande. Vi måste överväga vilka följder detta kan få. Om det skulle ske skulle vi göra
medlemsstaterna ansvariga för behandlingen av asylansökningar, utan att ha några garantier
för att ansökningarna behandlas korrekt eller att de asylsökande behandlas på ett mänskligt
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sätt. Det anser jag vara fullständigt oacceptabelt, särskilt med tanke på den rådande
situationen.

Jag har därför följande fråga till rådet och kommissionen: Hur tänker ni rädda
förfarandedirektivet från att blockeras utan att offra kvaliteten? Ni kommer snart att få ett
antal förslag från parlamentet om hur direktivet kan förbättras. Kommer ni att försöka
förmedla den tydliga signal som vi ledamöter har sänt till medlemsstaterna och kommer
ni att säga stopp om medlemsstaterna skulle insistera på en à la carte-strategi?

Avslutningsvis vill jag klargöra en sak. Jag nämner inte kostnaderna för asylförfarandena
i min fråga. Jag utelämnade den frågan, inte för att jag inte är medveten om den, utan för
att en mänsklig behandling av asylsökande är det viktigaste för mig. Detta kräver en
noggrann process och lämpliga arrangemang för mottagandet. Om vi inte lyckas reglera
det på lämpligt sätt, kommer jag inte heller att vilja arbeta med underinitiativen. Jag hoppas
att jag har kommissionens fulla stöd särskilt i den frågan.

Enikő Győri,    rådets ordförande. – (HU) Herr talman, tack för dina vänliga ord. Herr talman,
herr kommissionsledamot, ärade ledamöter! Jag vill tacka parlamentet för att ni ger mig
möjligheten att tala om den mycket viktiga frågan om asylansökningsförfaranden här i
kväll.

Parlamentet har ställt fem frågor till rådet, och eftersom samtliga frågor handlar om
kommissionens förslag om en omarbetning av förfarandedirektivet, föreslår jag att vi
diskuterar dessa fem frågor tillsammans.

I era frågor hänvisar ni till kommissionens rapport från september 2010 om tillämpningen
av förfarandedirektivet. Rapporten bekräftar att det fortfarande finns skillnader mellan
medlemsstaterna när det gäller asylförfaranden och förfarandemässiga garantier. Rådet
och Europaparlamentet är eniga om att detta inte överensstämmer med vårt gemensamt
överenskomna mål om att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem. I oktober 2008
antog Europeiska rådet den europeiska pakten om invandring och asyl, där det betonas
att EU och dess medlemsstater kommer att arbeta för att hantera de utmaningar och
möjligheter som migration och asyl innebär på ett rättvist, effektivt och konsekvent sätt.

Pakten innehåller bland annat ett särskilt åtagande om att inleda de nödvändiga initiativen
för att slutföra inrättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem. Europeiska rådet
uppmanade därför kommissionen att lägga fram förslag om inrättandet av ett gemensamt
asylsystem med gemensamma villkor.

I Stockholmsprogrammet anges också tydligt att en ökad samordning måste fortsätta vara
ett av EU:s centrala politiska mål inom ramen för inrättandet av ett gemensamt europeiskt
asylsystem. Efter det att Europeiska rådet hade gett processen politisk fart lade
kommissionen således fram ett antal olika förslag på det asylpolitiska området, både 2008
och 2009: Eurodac, som ni nämnde tidigare under den inledande debatten, förslaget om
ändring av Dublinförordningen eller förslaget om ändring av direktivet om miniminormer
för mottagande, förslaget om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor och
slutligen förslaget om ändring av förfarandedirektivet och direktivet om miniminormer.

Rådet satte omedelbart i gång att arbeta när det mottagit dessa förslag från kommissionen.
I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och
noggrann granskning. Hittills har parlamentet och rådet endast lyckats anta ett av dessa
förslag, nämligen förordningen om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor,
och jag är glad över att kontoret snart kommer att inleda sin verksamhet. Förra året enades
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parlamentet och rådet även om ändringen av direktivet om varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgares ställning, som jag anser kommer att utgöra en viktig drivkraft för
det fortsatta arbetet med att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem.

Tyvärr, vilket ni med all rätt klagar över, har det visat sig vara svårare att göra framsteg
inom andra områden. Jag är säker på att ni är fullständigt medvetna om att detta är en
politiskt känslig och tekniskt svår fråga. I det avseendet kommer vi, rådet, och säkerligen
också parlamentet, alla att behöva mer tid. Precis som ni helt riktigt har påpekat i de
framlagda frågorna innehåller förslaget om en omarbetning av förfarandedirektivet särskilt
många problematiska frågor. Även parlamentet håller på att utforma sin ståndpunkt, vilket
visar hur komplex processen är. Det står klart att det kvarstår allvarliga frågetecken inom
rådet i förhållande till flera frågor i förslaget. Detta rör särskilt frågan om de potentiella
effekterna av de föreslagna åtgärderna när det gäller kostnaderna för de nationella
asylförfarandena och effektiviteten i dessa förfaranden. Tidigare under kvällen nämnde ni
själva att vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt effektivitets- och kostnadsaspekterna.
Medlemsstaterna stöder starkt harmoniseringsmålen i syfte att nå en överenskommelse
om vissa gemensamma grundläggande normer och värderingar och enhetliga
skyddskriterier. I det avseendet åtar sig medlemstaterna att fullständigt respektera
asylsökandes rätt till skydd.

Det är emellertid viktigt för medlemsstaterna att se till att deras system är hållbara, särskilt
med tanke på den rådande svåra ekonomiska situationen. För att åstadkomma detta måste
garantierna för asylsökande och reglerna vara välavvägda. Reglerna måste likaså vara
effektiva och genomförbara och får inte ge upphov till ökade administrativa eller
ekonomiska bördor. Generellt sett är rådet övertygat om att de personer som inte behöver
skydd alls, vilket Monika Hohlmeier redan har nämnt, kommer att motiveras att missbruka
asylsystemet om vi inte skapar den lämpliga balansen i det här avseendet. Missbruk av
systemet kan skada de asylsökande som verkligen är i behov av skydd, och kan på lång sikt
skada asylfrågorna i EU. I detta sammanhang har kommissionens uttalande om att den
tänker lägga fram ett ändrat förslag vunnit brett stöd i rådet, vilket kommissionsledamoten
säkert utvecklar närmare i sitt inlägg.

Jag är övertygad om att detta nya förslag kommer att sätta fart på diskussionen i rådet, så
att förslaget även avspeglar rådets och parlamentets åsikter. Vi kommer på så vis att kunna
göra framsteg med förslaget om asylförfaranden, som är en viktig del av asylpaketet, vilket
ni helt riktigt påpekar i era frågor. Här måste jag tillägga att medlemsstaterna som svar på
kommissionens uttalande har gett tydligt uttryck för att de är redo att hjälpa kommissionen
i utarbetandet av det nya förslaget.

Här vill jag gärna lyfta fram ytterligare en aspekt. Det skulle vara lättare att göra en mer
exakt bedömning av kostnaderna för behandlingen av asylansökningar om vi hade en
uppskattning som ger oss ett bra underlag för att kunna diskutera den här frågan ordentligt
i rådet. Jag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter. I
enlighet med fördragen hör behandling av asylansökningar till medlemsstaternas behörighet.
Insamling och sammanställning av uppgifter om kostnaderna för behandlingen av
asylansökningar är inte rådets uppgift enligt fördragen. Som företrädare för rådet kan jag
därför inte göra ett åtagande i den här debatten, varken om jag talar för mig själv eller för
rådet, om att tillhandahålla uppgifterna i fråga. Rådet kommer naturligtvis att fortsätta sitt
arbete med förslaget om en ändring av förfarandedirektivet, och jag vill tacka er för ert
arbete så här långt. Jag är övertygad om att kommissionen kommer att ta hänsyn till de
kommentarer som ni hittills har gjort om det nya förslaget.
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Vi räknar med Europaparlamentets engagemang och sakkunskap. Det ungerska
ordförandeskapet är övertygat om att vi genom ett lämpligt samarbete kommer att kunna
göra framsteg även inom det här området. Jag vill påpeka att ett av det ungerska
ordförandeskapets mål är att utarbeta det gemensamma europeiska asylsystem som EU
planerar att inrätta 2012. Även ni har nämnt flera rättsakter som vi absolut vill göra framsteg
med. Vi vill uppnå en politisk överenskommelse om direktivet om miniminormer och
Dublinförordningen före det ungerska ordförandeskapets slut. Vi kommer att göra allt
som står i vår makt för att samarbetet mellan parlamentet och rådet ska bli smidigare även
i förfarandefrågorna.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Direktivet om asylförfaranden
är en viktig del av det gemensamma europeiska asylsystemet. Kommissionen har som mål
att inrätta ett system som är balanserat, rättvist, effektivt och kostnadseffektivt. De
ekonomiska konsekvenserna är en viktig aspekt i alla kommissionens förslag och de bedöms
noggrant.

Kommissionen genomförde omfattande forskning vid utarbetandet av förslaget till direktiv
om asylförfaranden, i linje med kraven på konsekvensanalyser. Utvärderingen av de
ekonomiska konsekvenserna baserades i huvudsak på statistik och uppgifter från
medlemsstaterna via omfattande frågeformulär som skickats ut av kommissionen.

Endast ett fåtal medlemsstater kunde fastställa den totala kostnaden för asylförfaranden.
Andra lämnade vissa uppgifter, främst om kostnaderna för rättshjälp och tolkning.
Kommissionen bedömde de ekonomiska konsekvenserna på grundval av den tillgängliga
informationen.

Kommissionen drog slutsatsen att eftersom syftet bland annat var att minska kostnaderna,
vore en strategi som bygger på tidigareläggning att föredra, dvs. att investera resurser i ett
tidigt skede av asylförfarandet för att göra det snabbare, effektivare och rättvisare. Ytterligare
investeringar i handläggningen i första instans förbättrar effektiviteten i asylförfarandet.
Dessa investeringar kompenseras tack vare besparingar i samband med överklaganden
och en minskning av kostnaderna i samband med mottagningen.

Valet av detta upplägg stöddes helt och fullt av resultaten från det i Storbritannien nyligen
utförda projektet ”Solihull Pilot”, som presenterades vid ministerkonferensen om asyl
2010. Genom projektet bekräftades hypotesen att en tidigareläggning av asylförfarandet
– särskilt genom att ge de asylsökande tillgång till kompetent juridisk rådgivning i början
av förfarandet och genom att möjliggöra för det juridiska ombudet att samverka med
beslutsfattaren – leder till betydande förbättringar i kvaliteten på besluten i första instans.

Det resulterade i mycket snabbare beslut och en högre andel positiva beslut i första instans,
färre överklaganden och en större andel återsändanden till ursprungsländerna. Det gick
att avsevärt minska utgifterna för överklaganden samt för boende och socialvård. Dessa
besparingar var betydligt större än de extra kostnaderna för rättshjälp.

Jag vill också påminna er om den aktuella studie som utarbetats av Europaparlamentet om
fördelning av bördor mellan medlemsstaterna för mottagandet av asylsökande, som
innehåller en analys av kostnaderna för asylförfaranden och mottaganden, inklusive
rättshjälp.

Sammanfattningsvis har kommissionen ägnat stor uppmärksamhet åt kostnadfaktorer
som en del av konsekvensanalysen. Resultaten har bekräftats av empiriska bevis och
informationen har kompletterats med Europaparlamentets studie. Kommissionen tänker

19-01-2011Europaparlamentets överläggningarSV230



därför inte förbereda ytterligare en studie av kostnader. Under de närmaste
förhandlingsstegen om direktivet om asylförfaranden kommer emellertid kommissionen
att fortsätta vara uppmärksam på kostnadsaspekterna.

Simon Busuttil,    för PPE-gruppen. – (EN) Herr talman! Det råder ingen tvekan om att
asylpaketet för närvarande är blockerat, vilket är synd. Det är en olycklig situation och vi
bör alla göra vårt bästa för att häva den.

Jag kan se flera orsaker till varför situationen är blockerad. För det första verkar det som
att vi har koncentrerat oss på nya förslag när vi alla vet att det finns befintlig lagstiftning
som medlemsstaterna kämpar för att genomföra. Detta har skapat en obehagskänsla bland
medlemsstaterna, eftersom de naturligtvis inte är beredda att anta nya lagar när de har
svårigheter med de befintliga.

För det andra innehåller de nya förslagen nya och mycket större skyldigheter och åtaganden
som i vissa fall är orealistiska, särskilt i nuläget, och som även – vilket redan har påpekats
– kan leda till ett missbruk som bör undvikas.

För det tredje saknas en ekonomisk utvärdering, en undersökning för att fastställa kostnader,
och jag är rädd att jag inte kan hålla med dig, Štefan Füle: jag anser inte att den studie som
genomförts av Europaparlamentet om fördelning av bördor handlar om kostnaderna för
dessa förslag. Det är i varje fall kommissionens uppgift att studera de ekonomiska
konsekvenserna av sina egna förslag.

Det finns inte heller något förslag på en ordentlig, rättsligt bindande mekanism för
kostnadsdelning, vilket också skapar svårigheter för flera medlemsstater och för parlamentet.

Slutligen förhalar rådet fortfarande förslag som översynen av Dublinförordningen. Jag är
mycket glad över att höra rådet säga att ordförandeskapet kommer att ägna stor
uppmärksamhet åt detta och öka arbetet med att finna en lösning på Dublinärendet.

Det är svårt. Vi befinner oss i en svår situation och vi måste komma ur den. PPE-gruppen
är fortfarande öppen för ett samarbete med rådet och framför allt med andra grupper här
i parlamentet, för att nå en kompromiss som är acceptabel för alla.

Cecilia Wikström,    för ALDE-gruppen. – Herr talman! Alla EU:s institutioner har en
deadline att möta 2012 då EU:s gemensamma asylsystem ska vara färdigt. Jag måste erkänna
att jag känner både hopp och förtvivlan inför detta. Kommer vi att klara det eller inte? Detta
bygger på gemensamt mottagande av asylsökande, utredning av ansökningar och beslut
om människors framtid. Det ser lika ut i alla länder när vi har det här systemet på plats,
vilket inte är fallet i dag. I dag finns det nästan avgrunder i bemötandet av människor i våra
olika medlemsstater.

Genom det betänkande som kommissionsledamot Štefan Füle alldeles nyss hänvisade till
vet vi att det är ett faktum att det finns stora skillnader i hur medlemsstaterna tar emot
asylsökande. Vi vet också att kostnaderna minskar när man höjer kvaliteten i första
instansbeslut. Vi arbetar nu med att förändra förfarandedirektivet, och det vore därför
mycket viktigt för oss i parlamentet att känna till de konkreta kostnaderna för olika
medlemsstater när det gäller asylförfarandet.

Jag tror att vi genom noggranna utredningar minskar risken att misstag begås och att
personer på olika sätt kommer i kläm. Det blir intressant att se om kommissionen kan
komma fram till ett noggrannare förfaringssätt och visa hur man kan minska kostnaderna
för mottagandet av asylsökanden.
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Kanske blir det till slut detta som blir det avgörande argumentet som min värderade kollega
Simon Busuttil hänvisade till, alltså den nyckel som kan låsa upp de fasta positioner som
vi ser att rådet sitter i. Jag beklagar av hela mitt hjärta att rådet är så låst i den här processen.

Vi har i dag haft besök av Ungerns premiärminister som har tagit över ordförandeskapet
och jag ber nu det ungerska ordförandeskapet att fortsätta det goda arbete som påbörjades
när Belgien var ordförandeland. Det vore tråkigt om processen skulle avstanna. Tillsammans
kan vi faktiskt bygga ett fungerande asylsystem som har humanitet och medmänsklighet
som ledord och det fram till 2012. Låt oss fortsätta hoppas och sikta på att det kommer
att gå.

Rui Tavares,    för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Herr talman! Jag anser att det alltid finns något
implicit i dessa diskussioner om att humanitära insatser är dyrt, så vi vidtar inte humanitära
insatser eftersom det är dyrt, men i detta finns också ett intressant samband: vi skulle anta
humanitära insatser om det inte vore dyrt. Nu finns det faktiskt fall där en humanitär politik
är en billigare politik. En färsk studie från underhuset i brittiska parlamentet bevisar precis
detta: ett system som möjliggör ett snabbt svar till asylsökande är mycket billigare, och
förseningar och utvisningar av familjer är också mer kostsamt.

Vi talar bara om de administrativa kostnaderna, utan att räkna kostnaderna för de
asylsökande själva, både de som har rätt till asyl och de vars ansökan i slutändan avslås av
rätt eller fel orsaker.

Frågan är då: Om vi kan anta humanitära insatser, uppfylla våra moraliska förpliktelser
och göra det billigare, varför gör vi då inte det? EU har ingen avtalad handlingsplan, och
inte heller en gemensam handlingsplan. Jag tar mig friheten att säga emot Simon Busuttil:
det är inte på grund av att genomförandet av gällande lagstiftning är dyr för
medlemsstaterna, utan för att genomförandet är begränsat och ofullständigt. Just nu har
vi en politik som enbart är repressiv och som är orättvis för asylsökande, myndigheter och
slutligen – vilket vi nu upptäcker – även för EU:s skattebetalare.

Jag skulle vilja be rådet att ge oss aktuell information och svar på dessa frågor, så att vi
äntligen kan arbeta mot en konsekvent och samstämmig politik.

Gerard Batten  , för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Den här debatten är resultatet av
genomförandet av det gemensamma invandrings- och asylsystem som är inskrivet i
Lissabonfördraget. Medlemsstaterna får ännu mindre kontroll över sina egna öden samtidigt
som de måste betala den ännu okända kostnaden för denna förmån.

Storbritanniens asylsystem är redan en enda röra, med tusentals och åter tusentals
oavslutade ärenden och med sökanden som helt enkelt har försvunnit och gått under
jorden. Hela systemet är i huvudsak en bluff för dem som inte är berättigade till laglig
invandring. Jag inser att jag talar för döva öron här, eftersom de flesta av er inte bryr er om
att bevara de demokratiska krafterna i nationalstaten. De flesta av er är som hänförda av
en grotesk fantasivärld med oändlig EU-integration, som figurer i en målning av Hieronymus
Bosch. Det brittiska folket kommer dock en dag att ställa de förrädiska och opålitliga
politikerna i Storbritannien till svars, som tillät detta genom att förneka dem en
folkomröstning om Lissabonfördraget.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Herr talman! Målet är att standardisera rätten till asyl inom
EU före 2012. Det är dock oklart om vi fortfarande kommer att kunna använda oss av
snabb utvisning till transitzoner, vilket har visat sig värdefullt i Tyskland.
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Kommissionen har avvisat planen på att överge denna  flygplatslagstiftning  med kryptiska
uttalanden som tyder på att det även i framtiden kommer att vara möjligt att avvisa
asylsökande vid gränsen, om de kommer från ett säkert land.

Vi känner alla till debatten om vad som är ett säkert land och åsikterna om detta skiljer sig
kraftigt i Europa. Tanken är att även ge syskon rätt att stanna, vilket tidigare endast gällde
föräldrar och gifta par, och att utvidga rätten till medicinsk behandling. Jag vill inte ens
inleda en diskussion om förslagen att asylsökande bör anpassas till respektive lands
socialförsäkringssystem.

Därför tvivlar jag på att dessa förslag kommer att minska kostnaderna för förfarandet. Jag
tvivlar också på att det blir mindre byråkrati. Jag anser att bördan för medlemsstaterna
kommer att bli större och att asylrätten kommer att mildras, vilket i slutändan kommer
att leda till en ökad tillströmning av migranter. Det är tyvärr inte bra för Europa.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det råder ingen
tvekan om att detta förfarandedirektiv är av särskild betydelse. När flyktingstatus noggrant
har fastställts, innebär det att förfarandet för erkännande bör vara snabbt och smidigt och
det har uppriktigt sagt inte har varit fallet.

Medan asylpaketet – som bör ange en ny, mer uppdaterad referensram – har fastnat i rådet,
har en annan åsikt framkommit i medlemsstaterna när det gäller effektiviteten i de
asylförfaranden som grundas på gällande regler. Till kommissionsledamoten och till rådets
ordförande vill jag säga att ni inte kan åberopa krisen för att minska de medel som krävs
för ett viktigt förfarande, eller andra argument som jag inte finner helt övertygande om ett
förfarande som för närvarande har gått i stå.

Det är rimligt att människor som inte kan stanna kvar i sitt eget land på grund av
dokumenterade politiska, religiösa eller andra skäl bör ha rätt att tas emot i medlemsstaterna,
precis som det är lika nödvändigt att förneka rätten att tas emot om någon påstår sig vara
flykting och faktiskt inte är det. Av Stockholmsprogrammet framgår detta tydligt: 250 000
ansökningar har gjorts de senaste två åren, vilket är ett stort antal, men något färre under
det senaste referensåret. Det som behövs är råd, troligen tolkning, lägre kostnader och en
rättvis fördelning av bördorna.

Det behövs förmodligen stöd till kontoren för att de ska fungera bättre och arbeta hårdare
– vi är beroende av kontoret på Malta – och att EU verkligen vill ta ett avgörande steg framåt
för att garantera flyktingar deras rättigheter. Samtidigt är det viktigt att endast de som har
rätt att klassas som flyktingar får komma in i EU:s medlemsstater.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Herr talman! Som min kollega Sylvie Guillaume sade är
detta ett avgörande ögonblick i utformningen av det europeiska asylsystemet. Det har
gjorts några verkliga framsteg i vissa delar av paketet – inklusive, under det belgiska
ordförandeskapet, mitt eget betänkande om personer som beviljats internationellt skydd
– men detta utgör naturligtvis bara vissa delar av asylpaketet. Det måste betonas i dag att
förfarandets omarbetning utgör ryggraden i paketet.

Det är därför viktigt att vi går vidare med denna omarbetning, med tanke på den snabbt
annalkande tidsgränsen för inrättandet av det gemensamma europeiska asylsystemet 2012.
En återkommande kritik från medlemsstaterna i den föreslagna omarbetningen av
förfarandena är att det kommer att leda till en onödig ekonomisk börda för dem, men det
finns en betydande bevismängd – och jag vill hylla det kommissionen sade om
Solihull-projektet i Storbritannien – att en tidigareläggning av asylförfarandet leder till
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bättre beslut i första instans. Kvalitet i beslutsfattandet är en viktig del som vi inte får missa,
och därför vill vi ha mer information från medlemsstaterna som styrker deras krav.

Jag skulle emellertid vilja betona att denna debatt inte bara ska handla om kostnader. Som
Cornelis de Jong sade handlar  omarbetningen av f örfarandena om att samordna metoderna
och höja normerna i hela EU. Det är uppenbart att normerna varierar för mycket mellan
medlemsstaterna, och det nuvarande regelverket behöver ändras. Vi vet att kommissionen
kommer att lägga fram ett reviderat förslag till omarbetning under de kommande månaderna
på grund av motståndet från rådet. Parlamentet bör inta en stark ställning i denna fråga
för att se till att kommissionen inte urvattnar det ursprungliga förslaget.

Rätten till rättsligt bistånd, en garanti för personlig intervju, begränsningar i användningen
av påskyndade förfaranden; alla dessa skyddsåtgärder är nödvändiga för ett rättvist och
effektivt asylsystem. Målet att uppnå ett gemensamt europeiskt asylsystem är inte ett mål
som parlamentet har fastställt, som alla minns var det rådet som satte dessa mål i
Tammerfors 1999. De fastställde dessa mål på nytt i Haag och i Stockholm, så om vi ser
över vår historia förstår vi att vi är beroende av rådet för att låsa upp systemet. Vi kommer
att samarbeta med det ungerska ordförandeskapet för att försöka bibehålla den belgiska
regeringens arbetstakt.

Detta är vad många av ledamöterna från alla politiska grupper vill se; vi kanske vill se olika
resultat men vi kommer att samarbeta, och låt oss hoppas att det ungerska ordförandeskapet
kan göra några verkliga framsteg.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Herr talman! Det finns ett
trängande behov av en gemensam asylpolitik under 2012. Den rapport som kommissionen
lade fram den 8 september belyser de många hinder som medlemsstaterna möter när de
försöker uppnå målen i direktiv 2005/85/EG.

De asylsökandes rätt till rättshjälp tillämpas på olika nivåer. Många medlemsstater åberopar
direktivet för att tillhandahålla juridisk rådgivning i samband med överklagandet, medan
andra beviljar denna rättighet under både ansökningsprocessen och i andra instans.

Vissa medlemsstater kräver bevisfakta för att kunna avgöra om kostnadsfri rättshjälp ska
beviljas i samband med överklagandet. I de flesta fall finns det stora skillnader vad gäller
tidsfristerna för överklagande, medan tillämpningen av det automatiska uppskovet för
verkställandet av beslut om avslag också innebär svårigheter, eftersom det bara gäller i sex
medlemsstater.

Dessa skillnader visar att direktivet måste ses över. I samband med kommissionens översyn
betonas behovet av att koncentrera insatserna på den inledande fasen av förfarandet, för
att bli mer effektiva i att urskilja vilka människor som har rätt till skydd. Enligt
kommissionen kommer denna åtgärd att bidra till betydande besparingar av kostnaderna
för tolkning och rättsligt bistånd i andra instans.

Men förslaget åtföljs inte av en detaljerad undersökning om kostnaderna för tolkning och
rättsligt bistånd i första instans, inte heller om de kostnader som medlemsstaterna för
närvarande drabbas av vid tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Därför måste kommissionen lämna information om de faktiska kostnaderna för sitt förslag
om att rikta insatserna, och jag menar att den vägran som jag just har hört från
kommissionen inte kan godtas. Jag anser verkligen att detta är oacceptabelt och att det
måste ses över eller anpassas.
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Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Herr talman! Jag välkomnar dig, Enikő Györi, till
denna kammare som har varit din. Vi anser att även om detta är ett ämne som du inte har
haft kunskap om så har du intresserat dig för detta asylpaket, som det belgiska
ordförandeskapet drev framåt, för att det ungerska ordförandeskapet skulle kunna fortsätta
att göra detsamma. Även om några av dina kompetensområden inte har nämnts här, kan
ordförandeskapet verka för att kommissionen ska ha all den information den behöver om
detta ämne.

Vi är medvetna om hur svårt det är för kommissionen och rådet att samla in dessa uppgifter,
eftersom det finns medlemsstater som inte är beredda att tillhandahålla dem. Det kanske
beror på att de inte har gjort en undersökning om följderna av att förbättra förfarandena
för beslut om flyktingstatus eller internationell skyddsstatus. Medlemsstaterna kanske inte
anser att en standardisering av dessa förfaranden skulle förbättra kvaliteten i det första
skedet – vilket har nämnts här i dag – och minska antalet överklaganden som lämnas in
och som måste förvaltas av de medlemsstater som för närvarande tar emot asylansökningar.

Det kanske inte har lyfts fram tillräckligt.  Resultatet av de många olika förfarandena är
att vissa medlemsstater hanterar asylansökningar bättre än andra. Genom att förbättra
dessa förfaranden skulle man med kommissionens förslag undvika användningen av en
stor mängd resurser och de sekundära förflyttningarna, och därmed skulle kostnaderna
för det gemensamma asylsystemet bli lägre genom att standardisera förfarandena och
undvika kostnader för mottagning.

Vi talar inte bara om kostnaderna för dessa förfaranden, utan huvudsakligen om kostnaden
för att inte ha ett gemensamt asylsystem. Vi har för närvarande flera tusen asylsökande vid
Europas gränser från krigen i Afghanistan och Irak och från stater som har kollapsat eller
är utom kontroll, som Somalia och Sudan. När vi talar om dessa kostnader tar vi inte hänsyn
till de mänskliga kostnaderna för att hålla asylsökande i flyktingförläggningar i flera månader
utan nödvändiga garantier – eller ens de garantier som våra brottslingar har – och utan
hjälp överhuvudtaget, medan  flyktingkommittéerna  beslutar huruvida man ska bevilja
dem status och av vilken typ. Vi tar inte heller hänsyn till de mänskliga kostnaderna för
dem som har subsidiärt skydd i flera år och som blir kvar i förläggningarna, när deras enda
brott är att ha flytt krig, kommit med båtar och varit tvungna att lämna sina fingeravtryck.
Deras brott är att inte ha haft råd att ta ett plan och infinna sig vid flygplatserna.

Har rådet tänkt på att om man gör dessa förfaranden snabbare skulle man förhindra inte
bara dessa tragedier, utan också kostnaderna för vissa medlemsstater att upprätthålla denna
situation?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Herr talman! Jag vill börja med att gratulera författarna till
denna fråga, och särskilt min kollega Monika Hohlmeier. Jag är också mycket enig med
vad Agustín Díaz de Mera García Consuegra just har sagt. Vi vet att detta bara är ett av de
fem instrument som reglerar grunderna för det europeiska asylsystemet. Det handlar om
miniminormer för asylförfaranden.

I den rapport som kommissionen lade fram förra året medges dock att medlemsstaterna
har antagit olika förfaranden och att det finns betydande variationer mellan de
förfarandegarantier som föreskrivs i varje medlemsstat. Det finns avsevärda skillnader
mellan medlemsstaterna, från bestämmelserna om påskyndat förfarande till de som rör
personliga intervjuer, stöd och tillgång till ett effektivt överklagandeförfarande.

235Europaparlamentets överläggningarSV19-01-2011



Låt oss vara tydliga. Vissa medlemsstater har införlivat detta direktiv felaktigt eller
ofullständigt och andra tillämpar det inte särskilt strikt. Vi har två alternativ: antingen
avstår vi från ett europeiskt asylsystem eller också måste vi undanröja dessa skillnader i
tillvägagångssätten. Vi måste införa förbättringar, det vill säga de förbättringar som förefaller
nödvändiga. I synnerhet måste vi förbättra kvaliteten på granskningen av ansökningar, så
kallad front loading. Därför är den bedömning vi begär av kommissionen nödvändig. Det
är nödvändigt att fastställa var och vad vi kan förbättra och att rätta till dessa skillnader.
Vi är medvetna om att kommissionen måste samarbeta med medlemsstaterna, i synnerhet
för att tillhandahålla nödvändig utbildning, samt – men inte enbart – i fråga om kostnader.

Låt oss vara tydliga. De europeiska institutionerna och medlemsstaterna måste samarbeta
för att nå detta mål. Vårt mål måste fortsätta att vara detsamma: att det gemensamma
asylsystemet kan bli verklighet under 2012.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Herr talman! Just i dag meddelade den tyska
regeringen sitt beslut att stoppa återsändandet av flyktingar till Grekland under de
kommande tolv månaderna. Liknande beslut har tagits av Sverige, Storbritannien, Island
och Norge. Men bara för några månader sedan – i november förra året – avslog rådet
(rättsliga och inrikes frågor) införandet av en mekanism i den ändrade
Dublin II-förordningen för att stoppa överföringen av asylsökande, vilket kommissionen
har föreslagit sedan 2008, eftersom man anser att Dublin II-förordningen är bra och att
det inte finns något problem.

Samtidigt hoppas vi, vilket vi måste göra när det gäller det direktiv vi debatterar i dag,
kunna erbjuda  kostnadsfri rättshjälp  till asylsökande i den första prövningen av deras
ansökan. Men vi vet mycket väl – vilket Monika Hohlmeier också sade tidigare – att dessa
förfaranden ofta missbrukas av de asylsökande, i syfte att utnyttja lagliga knep för att
förlänga sin vistelse i Europa, trots att de inte har rätt att göra det. Problemet är att vi inte
har någon tydlig utvärdering av kostnaderna för en sådan åtgärd och vi vet inte heller om
kostnaden sedan kommer att undergräva dess genomförande.

Slutligen undrar jag hur vi med sådana motstridiga beslut ska lyckas genomföra ett
livskraftigt gemensamt asylsystem till 2012 när vi själva godkänner olika beslut, lägger
fram olika förslag och slutligen vidtar olika åtgärder och i praktiken uppnår olika resultat.
Händer detta på grund av svaghet, brist på solidaritet eller på grund av någon annan orsak
som rådet och kommissionen kan förklara för oss?

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill inte sätta mig
på tvären, men jag anser verkligen att det samband – även semantiskt sett – som jag har
hört olika grupper nämna, med andra ord förhållandet mellan sparande och rätten till asyl,
är enligt min mening ett negativt samband.

Låt mig förklara mig bättre, trots att jag bara har några sekunder: Jag är övertygad om att
även om de administrativa kostnaderna minskar, så kommer de att vara fiktiva kostnader.
Den verkliga frågan är samordning, men det är inte en ideologisk fråga utan i första hand
en kulturell fråga. Jag upprepar: Det finns tyvärr kulturella aspekter till denna fråga, och
inte ideologiska. Det är det vi måste ta itu med.

De mest utsatta länderna är Medelhavsländerna som har en mycket starkare kultur när det
gäller att ta emot människor än andra länder, eftersom vi står i ett mycket närmare samband
med denna fråga. Medan utgifterna för detta har ökat i Italien, eftersom de nu uppgår till
30 miljoner euro, vill man i andra länder minska dessa. Jag tror inte på det.
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På tal om detta måste vi också vara noga med att avsätta en femtedel av dessa utgifter till
handikappfrågor, eftersom politiska flyktingar ofta har funktionshinder på grund av tortyr.
Vi måste också tala om skydd och om personer som beviljats skydd, vilket är en annan
fråga, men de är en grupp som ska tas emot. Jag har inte hört något om skyddet av dessa
människor som vi måste ta emot.

Jag ska avsluta med att säga att i friheternas Europa, det Europa som skyddar rättigheter ...

( Talmannen avbröt talaren. )

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Herr talman! Jag anser också att det är viktigt att omarbeta
direktiv 2005/85/EG, eftersom proceduren för att fastställa miniminormer för
asylförfaranden måste bli rättvisare och effektivare. Syftet med ändringsförslaget är att
förenkla och förbättra förfarandena på EU-nivå. De planerade standarderna ska baseras på
den bästa praxis som identifierats i hela EU.

Även om alla medlemsstater officiellt beviljar rätten att söka asyl, uppstår det problem
med de nationella asylsystemen. I sin nuvarande form varierar de kraftigt från ett land till
ett annat. Detta resulterar i ett antal administrativa problem som måste lösas med hjälp av
en gemensam strategi. Jag vill också be rådet att lämna så mycket information som möjligt
om den aktuella situationen i medlemsstaterna. Det är viktigt för oss att återuppta
förhandlingarna i detta ärende och att nå ett resultat inom utsatt tid.

Monika Hohlmeier,    frågeställare. – (DE) Herr talman! Tack så mycket för att ni låter mig
ta till orda igen helt kort. Jag har en begäran till dig, Štefan Füle. Jag skulle vilja börja med
att säga att felaktiga antaganden leder till felaktiga kostnadsberäkningar. Just nu minskar
inte antalet asylsökande, utan ökar markant. Detta är ett resultat av förenklade
viseringsförfaranden, för exempelvis Serbien och Makedonien. Vi ser för närvarande också
en kraftig ökning av missbruken av asylsystemet, som ett led i försöken att komma in i
EU-länderna.

Om man börjar med felaktiga antaganden, med andra ord att ifrågasätta första instans i
detalj, för att spara kostnader i efterföljande instanser, kommer det automatiskt att verka
som om alla medlemsstater har dåliga förfaranden i första instans.  Detta är dock inte
fallet  . Om den övergripande standarden höjs, kommer följden bli kostnadsökningar. Att
förbättra kvalitetsnormerna för alla och göra förfarandena mer komplicerade kommer i
realiteten att resultera i ökade kostnader. Jag diskuterar mer än gärna denna fråga. Därför
vill jag särskilt be er att ta ländernas oro på allvar, eftersom en del av ländernas praktiska
rapporter redan har slutförts och kommer att delas ut.

Štefan Füle,    ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag har lyssnat noga på
parlamentsledamöternas  åsikter.

Direktivet om asylförfaranden är en viktig del av det gemensamma europeiska asylsystem
som kommer att behöva inrättas före slutet av 2012.

Kommissionen välkomnar åtagandet från Europaparlamentet att gå vidare med
förhandlingarna om direktivet om asylförfaranden. När det gäller förhandlingarna i rådet
uppskattar kommissionen medlemsstaternas åtagande att diskutera förslaget på ett öppet
och konstruktivt sätt.

Flera delar i förslaget visade sig dock vara svåra. För att underlätta antagandet av direktivet
avser kommissionen att anta ett ändrat förslag före det polska ordförandeskapets tillträde.
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Kommissionens övergripande mål för detta direktiv är att göra framsteg mot ett gemensamt
förfarande och att underlätta en mer konsekvent och effektiv tillämpning av
förfarandenormerna. I det ändrade förslaget kommer respekten för de grundläggande
rättigheterna och en hög kvalitet på beslutsfattandet i första instans också i fortsättningen
att främjas, vilket kommer att resultera i välgrundade beslut och snabbare förfaranden,
som därmed leder till en minskning av kostnaderna.

I det ändrade förslaget kommer kommissionen att sträva efter att förenkla vissa
bestämmelser, i syfte att underlätta deras tillämpning. Kommissionen kommer att fortsätta
sträva efter att garantera en korrekt balans mellan rättvisa och effektivitet i förfarandena.

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna förstår kommissionen till fullo vikten av de
kostnadsrelaterade inslagen i detta förslag, och den kommer att fortsätta vara uppmärksam
på kostnadsaspekterna vid nästa steg i förhandlingarna.

Låt mig avsluta med att betona att Europaparlamentets yttrande naturligtvis är en viktig
måttstock som gör det möjligt för kommissionen att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt
vid utarbetandet av det ändrade förslaget. Vi kommer att fortsätta arbeta med parlamentet
och rådet för framsteg när det gäller detta förslag, inom ramen för ett mer omfattande
asylpaket.

Enikő Győri,    rådets ordförande. – (HU) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina
damer och herrar! Tack så mycket för denna värdefulla debatt. Jag vill också tacka er för
att vi har kunnat diskutera konkreta fakta, och jag är övertygad om att detta kommer att
bidra till att man beaktar dessa synpunkter i kommissionens nya förslag. Vi har talat om
att upprätta gemensamma minimikriterier, om att avskaffa dåliga metoder genom ett enda
system, om att vara effektiva och kostnadseffektiva, och om att förebygga möjligheter till
missbruk. Jag anser att allt detta är mycket viktiga idéer som vi kommer att behöva
samarbeta om.

Tillåt mig en sista synpunkt. Vi är alla stolta över att vara del av en gemenskap, här i EU,
där människovärdet är en grundläggande värdering. Asylpolitiken är en fråga där principen
om mänsklig värdighet är vår främsta ledstjärna. Det ungerska ordförandeskapet anser att
den mänskliga faktorn är den viktigaste faktorn i all EU-politik. Premiärminister  Viktor
Orbán  sade i morse att även om den nuvarande situationen i EU kräver ett öppet sinne
och ett kallt huvud, måste vi också visa att vi har ett hjärta. Han sade detta i samband med
politiken avseende romerna. Jag anser att vi också måste hävda detta i samband med
asylpolitiken: EU måste kunna visa att man också har ett hjärta.

Det ungerska ordförandeskapet kommer att fortsätta sina belgiska föregångares arbete. I
vårt program, i detta gröna häfte som alla ledamöter fick med posten i går, ser ni på sidan
25 att våra prioriteringar i förhållande till rådet (rättsliga och inrikes frågor) innefattar det
gemensamma europeiska asylsystemet. I mitt första anförande i kväll förklarade jag också
mer ingående än det beskrivs i häftet att vi avser att nå en överenskommelse i rådet om
såväl Dublinförordningen som skyddsdirektivet. Jag hoppas därför att ni, på grundval av
vad som har sagts, kommer att inse att det ungerska ordförandeskapet verkligen behandlar
detta som en prioriterad fråga, och vi kommer att räkna med ert samarbete.

Talmannen.   – Debatten är härmed avslutad.

15. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
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16. Avslutande av sammanträdet

(Sammanträdet avslutades kl. 20.15.)
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